
Anexo de referencias 

Escriba aquí una descripción breve pero 

eficaz de los productos o servicios que 

ofrece. No se suele incluir la copia de 

venta. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan. 

Durante a súa aventura, Tom e Huck 

percorren parte da xeografía galega, en 

concreto: 

1. SANTIAGO DE COMPOSTELA 

2. NOIA 

3. FISTERRA 

4. O PINDO 

Fotos de   

Luna Leda ↗ 

Lugares percorridos   

durante a aventura 

Maleducadas: O teu blog de literatura en femenino! 

Atópanos tamén en: 

Facebook, Twitter e Pinterest 
Seguímonos, maleduca@s!  

“TOM, HUCK E O MISTERIO DA TRABE DE OURO”:                

AVENTURAS DO MISSISSIPPI Á COSTA DA MORTE.  

Anexo de referencias 

http://maleducadas.wordpress.com 

Apuntamentos sobre 

Alex Bayorti 

Con Tom, Huck e o misterio da trabe de 

ouro gañou o Premio Antón Avilés de 

Taramancos 2016. No libro, relata co-

mo Tom Sawyer e Huck Finn, xa me-

drados, buscan un tesouro en terras 

galegas. 

Cántabra de nacemento, 

fixo do galego a súa segun-

da lingua. 

Traballa como redactora 

freelance de contidos web. 

Visita a súa web 

www.alexbayorti.es ↗ 

aventuras do Mississipi á Costa da Morte 

“Tom, Huck e o misterio da trabe de ouro”: 

(imaxe de Blanca Helga de Miguel Rubio baixo licenza  CC BY-NC-SA 3.0 ES) 
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https://www.flickr.com/photos/lunaleda/
http://maleducadas.wordpress.com
http://www.alexbayorti.es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/


“O home que corrompeu una cidade”, de Mark 

Twain, é un relato publicado no ano 1900, ta-

mén coñecido como “O corruptor de Hadley-

burg”. Hadleyburg era unha vila distinguida, 

louvada e envexada pola honestidade e a inco-

rruptibilidade dos seus habitantes. Chega un 

home á vila, un estranxeiro, e deixa unha bol-

sa repleta de ouro que debe ser entregada “ao 

seu lexítimo dono”. Así comeza este relato 

clásico de Mark Twain. En efecto, un so home 

corrompe e leva á superficie as debilidades 

dos individuos e da comunidade como un todo.  

Datos extraídos dunha recensión de        

Francisco Báez Rodríguez ↗ 

As aventuras de Huckleberry Finn é un libro 

publicado en 1885 e, superando mesmo a po-

pularidade do seu predecesor, foi conside-

rado a primeira gran novela norteamericana. 

Foi, asemade,  unha das primeiras novelas 

escritas en inglés vernáculo estadouniden-

se: particularmente, o falado polo narrador 

e protagonista principal da histo-

ria, Huckleberry «Huck» Finn, o mellor ami-

go de Tom Sawyer (heroe da xa comentada As 

aventuras de Tom Sawyer). A historia desen-

vólvese ao longo do río Missi-

ssippi, que percorren en balsa 

Huck e o escravo prófugo Jim, ao 

fuxir do pasado que sufriron e co 

firme propósito de chegar a Ohio.  

Steven Spielberg e o cinema 

dos anos oitenta 

Mark Twain e “O home que 

corrompeu unha cidade” 

Steven Spielberg (Cincinnati, Ohio, 1946) 

É un director, guionista, produtor de 

cine e deseñador de videoxogos coñecido 

como “o Rei Midas de Hollywood”, multi-

premiado e un dos máis recoñecidos e  

populares da industria cinematográfica 

mundial, realizador de películas que se 

converteron en mitos da sétima arte,   

especialmente durante os xa lendarios 

anos oitenta. 

Os Goonies (1985) 

Dirixida por Richard Donner e producida 

por Spielberg, o filme trata sobre un 

grupo de rapaces que están a piques de 

ver derrubados os seus fogares pola espe-

culación inmobiliaria. Por casualidade 

atopan un antigo mapa español que os leva 

a procurar o tesouro de Willie o chosco, 

un lendario pirata do século XVII.  

Indiana Jones e a arca perdida (1981) 

Dirixida por Spielberg, narra as aventu-

ras dun profesor de arqueoloxía, Indiana 

Jones, que busca a arca da alianza por 

encargo do goberno estadounidense; o pro-

blema é que estamos en 1936 e os nazis 

andan tamén atrás dela.Tivo dúas secuelas 

máis en 1984 e 1989 e outra en 2008. 

Mark Twain (Missouri, 1935-Connecticut. 1910) 

É o alcume literario de Samuel Langhorne Cle-

mens, quen foi un humorista e escritor de gran 

reputación e popularidade dos Estados Unidos e 

cuxa popularidade chega ata os nosos días.É 

autor dunha extensa bibliografía. 

As aventuras de Tom Sawyer         

e as de Huckleberry Finn 

As aventuras de Tom Sawyer é un libro pu-

blicado en 1876, que conta as aventuras do 

rapaz Tom Sawyer. Tom é un pillabán vive na 

ficticia San Petersburgo, nas beiras do río 

Mississippi,coa súa tía Polly, o 

seu amigo Huckleberry Finn e a 

súa veciña Becky, entre outras 

personaxes. A popularidade do 

libro fixo que o autor escribise 

outras historias nese universo 

literario, nomeadamente As 

aventuras de Huckleberry Finn. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2004/117675.html

