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NARRATIVA

N ALV jua 

Juana de Castilla / María Teresa Álvarez

Madrid : La esfera de los libros, 2020

A autora amósanos unha muller traizoada por todos os homes da súa vida e que foi

tradicionalmente maltratada polos historiadores. Afonda nos 46 anos que a soberana

permaneceu encerrada no castelo de Tordesillas. 

Novela histórica; Juana de Castilla

N AMA hij 

 

El hijo del chófer / Jordi Amat

Barcelona : Tusquets, 2020

Na Cataluña onde Jordi  Pujol  gañaba unha tras outra as  eleccións e os medios

construían  a  imaxe  dun  oasis  libre  de  corruptelas,  a  traxectoria  do  xornalista  e

avogado Alfons Quintà (1943-2016) —literariamente reconstruída aquí por Jordi Amat

—  reflicte  unha  perversa  encrucillada  de  asedio  e  poder,  diñeiro  e  tráfico  de

influencias. Crecido á sombra de Josep Pla e xornalista de gran prestixio durante a

Transición, ao longo dos anos, grazas ao seu coñecemento das cloacas do poder

político e financeiro, Quint desenvolveu unha prestixiosa carreira mediática, chea, á

vez, de   contrastes inquietantes.  

Corrupción; Medios de comunicación social; Cataluña

N ARK rec 

 

Recuerdos de un jardinero inglés / Reginald Arkell ; traducción de Ángeles de los 
Santos

1ª ed. Cáceres : Periférica, 2020

O protagonista desta novela foi un neno solitario que sempre mostrou unha paixón

desmedida polas flores,  especialmente  polas  silvestres,  que crecían nas beiras da

vella canle que percorría coa profesora que lle transmitiu todo a súa saber botánica. A

segunda muller en apreciar o seu talento será Charlotte Charteris, quen lle outorga o

primeiro premio no Concurso Anual de Flores e cambia o seu destino ao ofrecerlle

traballar no xardín da súa mansión. Desde a vivenda anexa, Pinnegar repasa a súa

vida consagrada a velar por ese cosmos en miniatura, un xenuíno xardín inglés: unha

das contribucións máis orixinais dos británicos á cultura universal. 

Novela da vida cotiá



N BOY ter 
 

Los terranautas / T. C. Boyle ; traducción a cargo de Ce Santiago

Madrid : Impedimenta, 2020

Recentemente chegados ao deserto de  Arizona en 1994, un grupo de oito científicos

préstanse  voluntarios,  no  marco  dun  exitoso   reality  show  retransmitido  a  nivel

planetario, para confinarse baixo unha cúpula de cristal bautizada como «Ecosphere

2», que pretende ser un prototipo dunha posible colonia extraterrestre, e que busca

demostrar  que  poden  vivir  illados  do  resto  do  mundo  durante  meses  e  ser

autosuficientes.  Pronto  empeza  a  xurdir  a  dúbida  de  se  se  logrou  un  excitante

descubrimento científico ou se se trata dun simple gancho publicitario baixo a escusa

do experimento ecolóxico máis ambicioso do mundo. 

Novela de ciencia ficción

N BRA rem 
 

Remedio para melancólicos / Ray Bradbury

Barcelona : Minotauro, 2020

Nesta colección de 22 relatos, Ray Bradbury demostra unha vez máis a súa mestría ao

crear  personaxes  e  situacións  con  rápidas  pinceladas  e  dar  un  xiro  fantástico  ás

situacións máis cotiás: cogomelos sinistros que crecen en soto; o primeiro encontro

dunha familia cos marcianos; un traxe marabilloso que cambia a todos os que o visten;

un gran artista debuxando nas areas da praia; o agasallo de Nadal máis marabilloso

que pode ter un neno...

Contos de ciencia ficción

N BUS gem 

Gema / Milena Busquets

Barcelona : Anagrama, 2021

A vida dunha escritora de corenta e algo anos transcorre sen problemas, entre os seus

dous fillos e unha relación que parece estar a piques de rematar. Pero esa existencia

razoablemente plácida é sacudida pola reaparición dunha pantasma do pasado en

forma de súbita memoria: Gema. 

Novela da vida cotiá



N CAS tie 
 

El tiempo suficiente / Amara Castro Cid

1ª ed. Madrid : Maeva, , 2020

As irmás Telma e Celia viven en Vigo. Telma é unha enfermeira que se preocupa

polos seus pacientes e que presta especial atención a un ancián chamado Pío. Celia

acaba de ascender a xefa de departamento na súa empresa, pero non se sente a

gusto. As comidas na casa da súa avoa Gala, son o máis sacro para as tres. Cando a

avoa falece, as irmás len xuntas as memorias que lles deixou e descobren moitos

detalles que descoñecían de Gala. Unha novela sobre a importancia das non sempre

fáciles relacións familiares, sobre as perdas que sufrimos ao longo das nosas vidas,

sobre os segredos que se gardan e a memoria que axuda a recuperalos.

Novela da vida cotiá

 N COE ret 

Retratos de infancia / J. M. Coetzee ; edición e introducción de Hermann Wittenberg

Barcelona : Literatura Random House, 2020

En 2014, na antiga casa de  J.M. Coetzee, en Cidade do Cabo, atopouse algo que

suxería unha faceta ata entón descoñecida do Nobel de Literatura: os novos inquilinos

acharon  unha  caixa  e  unha  maleta  repletas  de  material  fotográfico.  Ademais  dun

equipo  completo  para  revelar  instantáneas  nun  cuarto  escuro,  había  alí  un  vello

arquivo de fotografías e negativos que nunca viran a luz. Eran imaxes tomadas polo

propio Coetzee durante os anos cincuenta. Recollidas agora por primeira vez, esas

fotografías permítennos ver a infancia de Coetzee a  traves dos seus propios ollos.

J.M. Coetze; Autobiografía novelada

N COR sab 
 

La sabiduría de la jungla / Jim Corbett ; traducción de Eduardo Riestra

A Coruña : Ediciones del Viento, 2018 (Gráficas Summa) 

É  esta  unha  obra  que  recupera  os  seus  recordos  de  infancia  nas  xunglas  de

Kaladhungi,  aos  pés  do  Himalaya.  O  seu  descubrimento  da  natureza,  a  súa

aprendizaxe, as súas aventuras solitarias nunha contorna natural a finais do silgo XIX

que xa se perdeu para sempre. 

Usos e costumes; Kaladhungi



N DEL sil 

El silencio / Don DeLillo ; traducción por Javier Calvo

Barcelona : Seix Barral, 2020

Domingo  da  Super  Bowl.  Ano  2022.  Cinco  amigos  quedaron  para  cear  nun

apartamento en Manhattan. Unha profesora de Física xubilada, o seu esposo e o seu

exalumno esperan á parella que se unirá a eles tras un accidentado voo desde París.

A conversación abarca desde as apostas deportivas ata o bourbon e o manuscrito de

1912 de Einstein sobre a teoría da relatividade. De súpeto, un apagamento deixa ao

mundo ás escuras e as conexións dixitais que marcaron as nosas vidas córtanse. 

Novela social e política

N DEL tod 
 

Todo lo que necesita ser dicho : el amor libre y devoto / Fernando Delgado

Barcelona : Planeta, 2020

A xerarquía que dicía predicar  o amor e atizaba a guerra,  o pastor  amanerado en

cruzada contra a homosexualidade, os custodios da castidade entregados ao abuso

intramuros da escola ou do mosteiro ; é dicir, a dobre moral sexual e de costumes da

Igrexa católica é o asunto central destas elegantes e agudas reflexións de Fernando

Delgado. 

Clero; Conduta sexual

N DIC fan 
 

El fantasma y la señora Muir / R. A. Dick ; traducción a cargo de Alicia Frieyro.

1ª ed. Madrid : Impedimenta, 2020

Lucy Muir é unha rapaza viúva á que todo o mundo considera moi pouca cousa aínda

que ela se ten por unha muller moi decidida. Angustiada polas débedas tras a morte

do seu home, decide mudarse a unha casiña localizada nunha pintoresca vila costeira

inglesa  chamada  Whitecliff.  Segundo  os  rumores,  a  casa  está  embruxada,  e  o

atractivo espírito do capitán Daniel Gregg, antigo dono da casa, vaga polo lugar. A

relación estrambótica que establece co capitán Greg converterase nun refuxio para ela

e nun amor que desafiará todas as leis da lóxica. 

Novela fantástica



N DIE anc 

Los ancianos siderales / Luis Mateo Díez

1ª ed. Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2020

O Cavernal,  onde se desenvolve esta novela,  pode parecer un establecemento de

acollida cheo de anciáns de moi variada especie e rexido polas irmás Clementinas.

Tamén  podería  pensarse  que  se  trata  dun  aerolito  desprendido  dalgún  máis  aló

estratosférico onde nin a idade nin o tempo teñen nada que ver con quen o habita. Ou,

se non hai máis remedio, dunha nave espacial a piques de partir cos anciáns máis

agudos  e  quiméricos,  que  foron  abducidos.  En  calquera  caso,  o  que  sucede  no

Cavernal  non  hai  quen  o  remedie  e  todo  se  envolve  nunha  sorte  de  disparatada

aventura previsiblemente perigosa. 

Novela fantástica; Novela da vida cotiá; Novela de humor

N ENR nue

Nuestra parte de noche / Mariana Enriquez

4ª ed. Barcelona : Anagrama, 2020

Un  pai  e  un  fillo  atravesan  Arxentina  por  estrada,  desde  Buenos  Aires  cara  ás

cataratas de Iguazú, na fronteira norte con Brasil. Son os anos da xunta militar, hai

controis de soldados armados e tensión no ambiente. O pai trata de protexer ao fillo do

destino que lle foi asignado. A nai morreu en circunstancias pouco claras. Como o seu

pai,  o fillo está chamado a ser un médium nunha sociedade secreta,  a Orde,  que

contacta coa Escuridade en busca da vida eterna mediante atroces rituais. Neles é

vital dispoñer dun médium, pero o destino destes seres dotados de poderes especiais

é cruel, porque o seu desgaste físico e mental é rápido e implacable. 

Novela social e política

N GOR mir
 

Mirarse de frente / Vivian Gornick ; traducción de Julia Osuna Aguilar

Barcelona : Sexto Piso, 2019

A  autora  converte  o  recordo  da  súa  experiencia  como  camareira  non  só  nunha

agridoce aproximación ao desexo xuvenil e os traballos estivais, senón nunha toma de

contacto coas desigualdades de clase e de xénero.  O seu periplo  como profesora

visitante  por  varias  universidades  estadounidenses  sérvelle  para  trazar  unha

traxicómica radiografía da paisaxe académica. 

Novela biográfica



N GRE lau

Laura y Emma / Kate Greathead ; traduccion de Pablo González-Nuevo

Madrid : Siruela, 2020

Unha nai, unha filla e dúas décadas na vibrante cidade de New York. Kate Greathead

impúxose nesta novela un desafío épico : espertar simpatía por unha privilexiada e

esnob familia neoiorquina. E aínda que é unha tarefa dura, lógrao con destreza

Novela da vida cotiá

N HAR tor
 

 

La torre vigía / Elizabeth Harrower ; traducción a cargo de Jon Bilbao

Madrid : Impedimenta, 2020

Laura e Clare Vaizey nunca souberon o que é o amor familiar e aprenderon a valerse

por si mesmas, pero cando o seu pai morre, a ausencia convértese nun problema real.

A nai sácaas do colexio para que se encarguen de coidala, iniciando un proceso no

que as irmás aprenden que a mellor maneira de sobrevivir é en silencio. Cando o xefe

de Laura lle propón matrimonio, ela acepta sen máis, dando por feito que tamén se

ocupará de Clare. O carácter rastrero e ruin do novo marido empeza a mostrarse de

inmediato. 

Novela da vida cotiá

N HER mur

El muro / Óscar Hernández-Campano

Madrid : Egales, [2020]

Nun  futuro  próximo,  un  país  rico  decide  terminar  con  toda  inmigración.  Para  iso,

usando os últimos avances científicos e tecnolóxicos planta un muro que o illará do

resto  do  mundo.  Pero  algo  sae  mal:  o  muro  crece  sen  control,  elevándose  ata

interceptar as nubes e sumindo ao país nunha seca infinita. Anos despois, un científico

camiña  por  un  páramo  ermo,  con  dificultade,  loitando  contra  o  frío  e  a  xistra,

acompañado  unicamente  por  un  vello  libro  que  relé  cando  descansa,  tratando  de

conxurar a tolemia. 

Novela de ciencia ficción



 N KOC sos 
 

Sospechas / Herman Koch ; traducción de Maria Rosich

1ª ed. Barcelona : Salamandra, 2019

A vida de Robert Walter, o alcalde de Ámsterdam, marido e pai exemplar e político sen

tacha, transcorre sen excesivos sobresaltos. Pero todo se torce no curso da recepción

de Ano Novo, cando Robert sorprende á súa muller, Sylvia, charlando ao fondo da sala

co concelleiro  Maarten  van Hoogstraten.  Un  leve  rozamento  co  cóbado,  un  fugaz

cuchicheo ao oído e un alegre brinde entre eles bastan para que a sospeita instálese

na mente do alcalde. Ante esta situación, absolutamente inesperada para el e que fai

cambalear a súa vida, Robert mantén a aparencia serena inherente aos homes do seu

cargo, aceptando o papel que lle tocou en sorte. 

Novela da vida cotiá

N MAA nue 
 
 

Nuestros inesperados hermanos / Amin Maalouf ; traducido por María Teresa Gallego
Urrutia y Amaya García Gallego

1ª ed. Madrid : Alianza, 2020

Alec, debuxante, e Eve, novelista dun mítico éxito editorial, son os únicos habitantes

dun illote diminuto da costa atlántica. Evítanse, ata o día no que unha inexplicable

avaría de todos os medios de comunicación fórzalles a saír da súa celosa soidade.

¿Que está a pasar? ¿Sufriu un cataclismo o planeta tras as ameazas continuas dun

conflito  nuclear  e  de  atentados  terroristas  a  gran  escala?  ¿Que ocorreu  nas  illas

próximas, no resto do país, no resto do planeta?

Novela de ciencia ficción; Novela social e política

N MAN rei 
 

Una reina en el estrado / Hilary Mantel ; traducción de José Manuel Álvarez Flórez

1ª ed. Barcelona : Destino, 2020

En 1535, Thomas Cromwell, o fillo do ferreiro, está xa moi lonxe das súas humildes

orixes. Como primeiro ministro de Enrique VIII, a súa fortuna floreceu, como tamén a

de Ana Bolena, segunda esposa do rei por cuxo amor Enrique rompeu con Roma e

creou a súa propia Iglesia.  Pero as decisións do rei  están a provocar un perigoso

illamento político de Inglaterra, e ademais Ana non cumpriu a súa promesa, procurar

un  herdeiro  que  asegure  a  liña  Tudor.  Durante  a  visita  a  Wolf  Hall  de  Enrique,

Cromwell observa os amores do rei coa sibilina e silenciosa Jane Seymour. O ministro

comprende que o que está en xogo é moito máis que o pracer do rei : está en xogo a

seguridade da nación. 

Novela histórica



N MAÑ his  
 

El hispano / José Ángel Mañas

Madrid : Arzalia, 2020

Ano  134  a.  C.  Baixo  o  mando   Retógenes,   Numancia  leva  máis  de  vinte  anos

resistindo o poder da Roma invencible e os  páramos que a rodean beberon tanto

sangue itálico que os romanos se negan a alistarse nas lexións. Farto da situación, o

Senado envía ao seu mellor xeral,  Escipión Emiliano, para acabar coa resistencia dos

altaneros  numantinos. Como logrará reducir aos rebeldes? Conseguirá a mermada

cidade  resistir  ao  maior  desafío  dos  romanos?  Cunha  narrativa  áxil  e  chea  de

suspense, José Ángel Mañas escribiu unha emocionante novela na que os destinos

tráxicos  de  hispanos  e  romanos  crúzanse  na  contorna   inhóspito  da   Numancia

asediada. 

Novela histórica

N MAR edi  
 

La editorial / Toti Martínez de Lezea

1ª ed. Donostia : Erein, 2020

Tras  medio  século  de  esforzos,  o  que  no  seu  día  fora  un  pequeno  almacén

converteuse nunha editorial  punteira con vocación de liderado,  aínda que para iso

sexa preciso penetrarse en negocios que pouco ou nada teñen que ver cos libros. Por

motivos diferentes, desde a vinganza á indiferenza pasando polo ansia de riquezas ou

o  verdadeiro  amor  cara  á  Literatura,  os  descendentes  do  seu  fundador,  Gervasio

Egurra, loitan por facerse coas rendas da empresa familiar, baixo a vixiante mirada de

dona Lola, viúva de Gervasio e matriarca do clan, que non esquece o seu pasado. 

Novela da vida cotiá

N MCD hom 

Un hombre con encanto / Alice McDermott ; traducción de Vicente Campos

Barcelona : Tusquets, 2021

Billy Lynch acaba de morrer.  Pero, na memoria da súa familia e dos seus amigos,

segue máis vivo que nunca. Tras o chuvioso enterro, nas conversacións a media voz

que se encadean ao longo dese día, todos coinciden en que Billy fora un gran tipo,

polo menos nas cada vez máis escasas ocasións en que estaba sobrio.  Pero diso

ninguén quere acordarse porque, no fondo, comprenden que Billy cargou toda a súa

vida coa prematura morte de Eva, a súa prometida irlandesa. Máis tarde, el coñecería

á amable, resignada e sempre comprensiva Maeve, a súa actual viúva.

Novela da vida cotiá; Amor



N MOR nue 
 
 

Nueve perfectos desconocidos / Liane Moriarty ; traducción de Jesús de la Torre Olid

1ª ed. Barcelona : Suma de letras, 2020

A  escritora  de  novelas  románticas  Frances  Welty  chega  ao  luxoso  balneario

Tranquillum House cun problema de costas e o corazón roto e rapidamente séntese

interesada polo resto de hóspedes. Algúns desexan perder peso, outros buscan un

novo  comezo  e  hai  quen  está  alí  por  razóns  que  non  queren  admitir  nin  ante  si

mesmos. 

Novela romántica; Novela de intriga e misterio

N MUÑ mie 
 

El miedo de los niños / Antonio Múñoz Molina ; ilustraciones de María Rosa Aránega

1ª ed. Barcelona : Seix Barral, 2020

"El miedo de los niños" está ambientada nun tempo en que os raparigos pasaban gran

parte da súa vida na rúa. Bernardo e Esteban comparten entre xogos e paseos polo

pobo a excitación ante o temor dos seus propios contos, confundindo ao facelo os

sinais dunha ameaza real. Esta narración xorde da semente dun medo infantil que ao

longo dos anos xerminou na imaxinación de Antonio Muñoz Molina ata brotar  coa

urxente  perfección  dunha  epifanía.  Realza  o  texto  o  suxestivo  xogo  de  luces  e

sombras das ilustracións de María Rosa Aránega.

Novela da vida cotiá

N NYG men 

Mengele zoo / Gert Nygardshaug ; traducción de Pablo Osorio y Sergio Daroca

1ª ed. Madrid : Capitán Swing ; Nórdica Libros, 2020

O título da obra é unha expresión brasileira que quere dicir que unha situación está

fóra  de  control.  Nygårdshaug  preséntanos  a  Mino,  que  naceu  na  selva  tropical

suramericana.  Encántanlle  os  aromas,  os  sons,  a  diversidade  da  vida.  O  mozo

dedícase a buscar as bolboretas máis raras xunto co seu pai, pero a súa pequena

comunidade está a ser gravemente afectada polas principais compañías petroleiras

que desexan explotar a selva tropical. Baseado nas experiencias do autor cando vivía

na selva tropical latinoamericana, esta obra combina maxistralmente unha narrativa

exuberante co thriller policiaco. 

Novela de intriga e misterio



N OAT del 

Delatora / Joyce Carol Oates ; traducción del inglés de José Luis López Muñoz

1º de. Barcelona : Alfaguara, 2021

Delatora está protagonizada por Violet Rue Kerrigan, unha moza que lembra a súa

vida despois de que,  con doce anos, ofrecese o seu testemuño sobre o asasinato

racista dun neno afroamericano por parte dos seus irmáns maiores e apartarana da

súa familia. Nunha sucesión de episodios lembrados dun modo case palpable, Violet

analiza as circunstancias da súa vida como a menor de sete irmáns, unha nena no seu

momento querida, que inadvertidamente «delata» aos seus irmáns, dando pé ao seu

arresto, a súa condena e ao seu propio distanciamento. 

Novela social e política; Familia

N QUI red 
 

La red de Alice / Kate Quinn ; Traducción de Jesús de la Torre

1ª ed. Barcelona : Suma de letras, 2020

1947. A moza americana Charlie St. Clair está embarazada, solteira e a piques de ser

expulsada da súa moi decente familia. A súa única ilusión é que a súa amada curmá

Rose, que desapareceu na Francia ocupada polos nazis durante a Segunda Guerra

Mundial, siga viva. 1915. Un ano despois do estalido da Gran Guerra, Eve Gardiner

está a desexar unirse á loita contra os alemáns, así que non dubida un instante cando

é recrutada como espía da organización clandestina coñecida como «a rede de Alice».

Tres décadas máis tarde, obsesionada pola traizón que destruíu a rede, Eve pasa os

seus días entre botellas de alcol. Ata que unha moza americana aparece na súa porta

embarcada nunha misión: pescudar a verdade sen importar onde conduza. 

Novela histórica

N ROS tiz 
 
 

Tiza roja / Isaac Rosa

Barcelona : Seix Barral, 2020

Os relatos de "Xiz vermello" tratan asuntos de actualidade e da vida española dos

últimos  anos  e  son  historias  próximas  que  expanden  a  nosa  comprensión  da

sociedade na que vivimos. Isaac Rosa inclúe máis de cincuenta relatos, organizados

seguindo as seccións dun xornal, a modo de recoñecemento do vínculo que os une ao

ámbito  da  prensa,  dado  que  todas  as  historias  apareceron  en  diarios  durante  os

últimos anos. Revisados, ampliados e mesmo, nalgún caso, modificados, Isaac Rosa

aborda neles cuestións sociais, temas que  universaliza desde unha óptica moi persoal

que sempre ofrece novas lecturas e convida o debate.

Relatos da vida cotiá



N RUI ciu 

La ciudad de vapor : [todos los cuentos] / Carlos Ruiz Zafón

1ª ed. Barcelona : Planeta, 2020

Un rapaz decide converterse en escritor cando descobre que os seus inventos danlle

un pouco máis de interese á moza rica que lle roubou o corazón. Un arquitecto foxe de

Constantinopla  con plans  para  unha biblioteca inexpugnable.  Un estraño cabaleiro

tenta a Cervantes para que escriba un libro que nunca existiu. E Gaudí, navegando a

un misterioso encontro en Nova York, deleitase coa luz e o vapor, o material co que

deberían  estar  feitas  as  cidades.  O  eco  dos  grandes  personaxes  e  motivos  das

novelas de "El cementerio de los libros olvidados" resoa nestes contos.

Contos

N SAB vid 
 

Vidas samuráis / Julia Sabina

1ª ed. Barcelona : Destino, 2020

Maribel terminou os seus estudos en Madrid e non atopa o seu sitio nun país que

sente que lle está fallando e que non lle ofrece ningunha alternativa laboral nin vital.

Esta situación, unida a un desengano amoroso, lévaa á localidade francesa de Lille,

onde loita como unha auténtica samurái contra as dificultades que supón empezar de

novo nunha cidade da que apenas coñece o idioma. Alí espérana os retos dunha vida

que aínda non tivo que enfrontar por si soa: atopar vivenda, crear unha nova contorna

de amizades e descubrir outras maneiras de enfocar o amor. No transcurso dun ano

vivirá todo aquilo que aínda non experimentara, e o máis importante, Maribel deberá

descubrir quen é e cal é o seu lugar no mundo. 

Novela da vida cotiá

N SCA pir 
 

Piratas de Roma / Simon Scarrow y T. J. Andrews ; [traducción, Ana Herrera].

1 ed. Barcelona : Edhasa, 2020

Corre o ano 25 d. C., os piratas asolagan de medo os corazóns de todos aqueles que

se atreven a desafiar os mares de Roma...  A loita é sanguenta, pero a vitoria cae

indubidablemente  no  bando  pirata.  O  seu  vitorioso  capitán,  Bula,  ofrece  aos

sobrevivente    s unha cruel elección: unirse a eles ou morrer. 

Novela histórica



N OLE ent 

En tus zapatos / Beth O'Leary ; traducción de Eva Carballeira Díaz

Barcelona : Suma de Letras, 2021

Leena Cotton é infalible, pero meteu a pata. Os seus xefes ordénanlle tomarse dous

meses  de  vacacións  e,  esgotada,  decide  escapar  de  Londres.  Eileen  Cotton  é

imparable, pero acaba de quedar solteira aos seus setenta e nove anos e non hai

ningún solteiro adecuado para ela en Hamleigh. Ao decatarse do problema da súa

avoa, Leena propón unha solución: durante oito semanas, Eileen irase a Londres a

buscar o amor mentres ela se queda en Hamleigh e aproveita para desconectar. 

Novela romántica

N STE lec 
 
 

Lecciones de juventud / Danielle Steel ; traducción de José Serra Marín

1ª ed. [Barcelona] : Plaza & Janés, 2021

Saint Ambrose é un lugar onde os ricos envían aos seus fillos para que reciban a

mellor educación posible. Tradicionalmente é unha escola só para homes, pero acaba

de  inscribir  por  primeira  vez  a  140  mulleres.  Aínda  que  a  maioría  dos  mozos  do

campus  teñen  todos  os  privilexios  do  mundo,  algúns  están  a  loitar,  lidando  coa

inseguridade  e  a  soidade.  Un  día  despois  do  evento  anual  de  Halloween,  unha

estudante xace no hospital, co seu sistema envelenado por perigosos niveis de alcol.

Todos na comunidade tratan de pescudar o que sucedeu. Só o puñado de estudantes

que  estaban  alí  cando  foi  atacada  coñecen  realmente  as  respostas  e  prometeron

gardar o segredo. 

Novela romántica; Novela de intriga e misterio

N STR luz 

Luz de febrero / Elizabeth Strout ; tradución de Juanjo Estrella

Barcelona : Duomo Ediciones, 2021

En Crosby, un pequeno pobo na costa de Maine, non suceden moitas cousas. E con

todo, as historias sobre a vida das persoas que viven alí conteñen un mundo enteiro.

Está Olive Kitteridge, unha mestra xubilada, irascible, de honestidade inquebrantable.

Ten setenta anos e aínda que é máis dura que unha roca, sintoniza con matícelos da

alma  humana.  Está  Jack  Kennison,  antigo  profesor  de  Harvard,  que  busca

desesperadamente a proximidade desa estraña muller, Olive, sempre tan Olive. A súa

relación ten a forza de quen se aferra á vida. Unha novela conmovedora que fala do

amor e a perda, da madurez e a soidade, e deses inesperados instantes de felicidade.

Novela da vida cotiá



N TOR ser 
 

Los seres huecos / Guillermo del Toro y Chuck Hogan ; traducido por Pilar de la Peña
Minguell

Madrid : Alianza, D. L. 2020

Un crime inexplicable, unha axente do FBI novata e un heroe extraordinario

A  vida  de  Odessa  Hardwicke  descarrila  cando  se  ve  obrigada  a  disparar  ao  seu

compañeiro, un axente federal que perde o control de forma inexplicable durante a

captura  dun  violento  asasino.  O  disparo,  en  defensa  propia,  conmociona  á  nova

axente, pero o que máis inquieta a Odessa é o ente espectral que lle pareceu ver

desprenderse do corpo do seu compañeiro falecido. 

Novela da vida cotiá; Novela social e política

NOVELA POLICIACA

NP DAZ ang  
 

El Ángel / Sandrone Dazieri ; traducción de Xavier González Rovira

[Barcelona] : Alfaguara, 2017

A  morte  chega  a  Roma  ás  doce  menos  dez  minutos  da  noite  cun  tren  de  alta

velocidade procedente de Milán. Do coche de luxo extrañamente non sae ninguén.

Todos os pasaxeiros están mortos. A subcomisaria Colomba Caselli,  que acaba de

reincorporarse ao servizo  tras o seu último caso,  é  quen se encarga de avaliar  a

masacre. Aínda que todo apunta a un ataque de terrorismo e o ISIS reivindica a autoría

a través dun vídeo, Colomba prefire pedir consello á única persoa capaz de ver o que

ninguén máis ve : o seu excolaborador Dante Torre, ao que non dirixe a palabra desde

hai meses. Este deberá xuntar os indicios un a un ata chegar ó Ánxel. 

Novela de intriga e misterio

NP GAR man 

El manuscrito de barro / Luis García Jambrina

Barcelona : Espasa, 2020

O manuscrito de barro non é só unha novela de intriga histórica chea de peripecia,

conflitos e sorpresas. É tamén unha viaxe en busca da verdade e a transformación

persoal e unha historia de amizade forxada na dureza e as dificultades do Camiño.

Con ela o autor dá un paso máis aló na senda iniciada co manuscrito de pedra, coa

que obtivo un extraordinario éxito de público e crítica. 

Novela histórica; Novela de intriga e misterio



NP GIB alm 

Las almas rotas / Patricia Gibney ; traducción de Luz Achával Barral

1. ª ed. Barcelona : Principal de los Libros, 2020

Dúas mortes, unha desaparición e un secreto que poñerá a todos en perigo. Unha

mañá de decembro, Cara Dunne aparece colgada no seu cuarto de baño. Vai vestida

de noiva e todo apunta a que se trata dun suicidio, pero esa mesma tarde a policía

atopa outro corpo, o da enfermeira Fiona Heffernan, fronte ao hospital do pobo de

Ballydoon.  Fiona ía  casar ao día seguinte e tamén levaba un vestido de noiva no

momento da súa morte. 

Novela de intriga e misterio

NP HAR tra 
 

Tragedia en el tribunal / Cyril Hare ; traducción del inglés de Esther Cruz Santaella

Madrid : Siruela, 2020

No outono de 1939, o xuíz William Hereward Barber do Tribunal Supremo percorre o

sur de Inglaterra presidindo casos de municipio en municipio. Cando unha carta  lle

advirte sobre unha inminente vinganza sobre a súa persoa, o maxistrado réstalle toda

importancia,  atribuíndoa  a  algún  inofensivo  lunático.  Pero  ao  recibir  o  segundo

anónimo,  seguido  esta  vez  dunha  caixa  de  bombóns  envenados,  Barber  empeza

realmente a temer pola súa vida.  Será o avogado e detective afeccionado Francis

Pettigrew  quen  tente  desenmascarar  ao  autor  das  ameazas,  antes  de  que  sexa

demasiado tarde. 

Novela de intriga e misterio

NP IBO hor 

La hora de las gaviotas / Ibon Martín

1ª ed. Barcelona : Plaza y Janés, 2021

As gaivotas sobrevoan inquietas a cidade mariñeira de Hondarribia, que se vestiu coas

súas mellores galas para celebrar un día especial. Os seus graznidos compiten cos

alegres sons que asolagan as rúas, onde os veciños se preparan para gozar da festa

alleos á terrible ameaza que se cerne sobre eles. En metade do desfile desátase o

horror. Unha coitelada salvaxe e certeira rega con sangue o frío chan de pedra. Unha

muller morreu asasinada. E non será a última.

Novela de intriga e misterio



NP JON mue 
 

La muerte blanca /  Ragnar  Jónasson ;  traducción por  Kristinn R.  Ólafsson y  Alda
Ólafsson Álvarez

Barcelona : Seix Barral, 2020

Durante unha noite de verán, un home é brutalmente golpeado ata a morte a beiras

dun tranquilo fiordo no norte de Islandia. Cando o sol de medianoite se transforma en

escuridade, a nova reporteira Ísrún abandona Reikiavik para investigar o suceso pola

súa conta. Ari Thór e os seus colegas da comisaría de Siglufjördr loitan cun caso cada

vez máis desconcertante, mentres que os seus problemas persoais lévanos ao límite.

Que secretos garda o asasinado e que esconde a nova xornalista? A medida que os

horrores silenciados do pasado ameazan a todo o pobo e a escuridade faise cada vez

máis intensa, iníciase unha carreira contrarreloxo para atopar ao asasino.

Novela de intriga e misterio

NP KAY sie  

Siete mentiras / Elizabeth Kay ; traducción de Aurora Echeverría

Barcelona : Planeta, 2020

Jane  e  Marnie  foron  inseparables  desde  os  once  anos.  Adóranse  e  sempre  o

compartiron todo. Pero, cando Marnie lle presenta ao home do que se namorou, Jane

mente á súa amiga da alma por primeira vez na súa vida. Porque Charles non lle

gusta,  pero  prefire  non llo  dicir.  Porque  mesmo as  mellores  amigas  gardan  algún

segredo.  A  medida  que  pasan  os  anos,  a  esa  primeira  mentira  sen  importancia

sucederanlle outras que marcarán as súas vidas para sempre. Porque se Jane fose

sincera desde o comezo, talvez agora o marido do seu mellor amiga seguiría vivo?

Agora Jane ten a oportunidade de contar a verdade. A pregunta é : vas crer?

Novela de intriga e misterio

NP KER art  

El arte del crimen / Philip Kerr ; traducción de Eudardo Iriarte

Barcelona : RBA, 2020

Desde fai decadas, as novelas de John Houston véndense por millóns. A súa obra

move tanto diñeiro que ata ten un equipo de negros literarios para soster o seu alto

ritmo de publicación. Todo se torce cando o célebre autor decide disolver o grupo de

escritores e os plans de moitas persoas empezan a derrubarse. Non moito despois,

atopan á muller de Houston cun tiro na cabeza. El desapareceu e converteuse no

principal sospeitoso. O seu máis estreito colaborador é o único que pode axudarlle. 

Novela de intriga e misterio



NP LAP suu  
 

Su último día / Shari Lapena ; traducción de Jesús de la Torre

Barcelona : Suma de letras, 2021

Stephanie e Patrick están a adaptarse aínda á súa nova vida tras o nacemento das

xemelgas. Os bebés non lles dan respiro e aínda que Stephanie sofre o esgotamento e

a desorientación da falta de soño, hai unha cousa da que está completamente segura:

ten todo o que sempre soñara. Entón aparece Erica, unha muller do pasado de Patrick

que lanza unha arrepiante acusación. Patrick sempre afirmara que a morte da súa

primeira esposa foi un accidente. Agora Erica asegura que se tratou dun asasinato. El

insiste en que é inocente. Pero Erica sabe cousas sobre Patrick, cousas que empuxan

a Stephanie a facerse preguntas sobre o seu marido. Contoulle a verdade? 

Novela de intriga e misterio

NP MEN mal  
 

Malos tiempos para el país / Michaël Mention ; traducción de Susana Prieto Mori

Barcelona : Siruela, 2020

Condado de Yorkshire, 1976. Varias mulleres, na súa maioría prostitutas, están a ser

brutalmente asasinadas. Á fronte do caso; cos seus sempiternas Ray Ban, «aceno ao

Richard Burton» e unha xa lendaria folla de servizos; está George Knox. Axudado polo

novo detective Mark Burstyn, entregarase en corpo e alma á investigación, convencido

de que todos eses crimes están relacionados entre si e son obra dun único autor. Con

todo,  con  cada  novo  ataque  as  evidencias  acumuladas  parecen  desmoronarse  e,

canto máis tempo pasa, máis se afunde Knox no abismo. Un abismo axigantado polo

caos  gobernamental  e  a  depresión  económica  que  ameazan  con  desintegrar  por

completo a sociedade británica. Son malos tempos para o país.

Novela de intriga e misterio

NP MOS sie  
 

Siete casos / Walter Mosley ; traducción de Eduardo Iriarte

Barcelona : RBA, 2019

Easy Rawlins non se afai a levar unha vida tranquila. A pesar de ter unha muller que o

quere,  uns  fillos  que  o  adoran,  unha  casa  e  un  traballo,  Easy  necesita  algo  que

pensaba que deixara atrás. Estraña ao seu explosivo amigo Mouse, ao que cre morto,

e aquela sensación de constante perigo que sempre lle rodeaba. Por iso, case sen

pretendelo, volve á rúa para facer o que mellor sabe: resolver problemas de amigos e

coñecidos, e meterse en leas que lle poderían levar ao cárcere ou algo peor. Mentres

tanto, non perde a ocasión de buscar pistas para pescudar se o seu antigo compañeiro

de correrías desapareceu para sempre. 

Novela de intriga e misterio



NP OKS nor 
 
 

Norma / Sofi Oksanen ; traducción del finlandés de Laura Pascual Antón

Barcelona : Salamandra, 2020

Cando o corpo de Anita Ross é atopado no metro de Helsinqui, todos os temores se

confirman: a muller acaba de tirarse ás vías. Pero Norma, a súa única filla, móstrase

incrédula, xa que nai xamais a deixaría soa co seu secreto: os seus cabelos viven,

experimentan  emocións,  cobran  impulso  e  crecen  tan  rapidamente  que  hai  que

cortalos varias veces ao día.  Disposta a todo con tal de saber a verdade,  a moza

decide reconstruír os últimos días da súa nai, ofrecéndose mesmo no salón de beleza

onde ela traballaba, un máis dos negocios dun clan que tamén trafica con ventres de

aluguer. Norma deberá loitar por esclarecer os feitos e alcanzar a liberdade. 

Novela de intriga e misterio

NP RIO len 

El lenguaje oculto de los libros / Alfonso del Río

1ª ed. Barcelona : Destino, 2020

Unha historia que viaxa entre Oxford e Bilbao ao longo de máis de trinta anos e na

que todos os personaxes están conectados por un misterio que foi enterrado. E só

será capaz de revelalo quen logre descifrar a linguaxe oculta tras as páxinas da maior

obra do famoso escritor. 

Novela de intriga e misterio

NP SIE con   
 

La conspiración del coltán / Jordi Sierra i Fabra

Barcelona : Catedral, 2020

A existencia de Magda non foi fácil, ademais da súa profesión, que sempre a leva a

percorrer  as marxes escuras da sociedade,  perdeu á súa parella,  asasinado xusto

antes da voda, e ela mesma foi vítima dun atentado en Afganistán. Agora debe ir ao

encontro dunha prostituta de luxo que quere contarlle algo moi importante. Pero chega

tarde, a muller morreu, aparentemente por mor dunha práctica sexual de risco. A partir

de aquí,  Magda mergúllase no mundo da prostitución de luxo, dos poderosos e do

xogo sucio, e descobre un complot internacional a piques de estalar.

Novela de intriga e misterio



NP WAH hot 
 

Hotel Savoy / Maxim Wahl ; traducción de María José Díez Pérez

1ª ed. Barcelona : Espasa, 2020

Londres, 1932. O Hotel  Savoy é o máis importante da cidade, é o lugar ao que acode

a vangarda artística e intelectual europea. Durante máis de trinta anos foi xestionado

pola familia  Wilder. Cando o patriarca sofre un infarto, o seu fillo Henry cre que por fin

chegou o momento de tomar as rendas, pero para a súa sorpresa o seu pai déixalle en

herdanza o hotel á súa ilexítima neta,   Violet,  que se debate entre seguir  os seus

soños de converterse en escritora para a BBC ou poñerse á fronte do hotel  e ser

aceptada, por fin, pola familia… Cando empezan a suceder cousas estrañas no hotel,

Violet ten claro que alguén quere arrebatarlle o poder e terá que tomar medidas.

Novela de intriga e misterio

FONDO GALEGO E LOCAL

FL 355 SEG año 
 
 

Año 1800, ataque británico a Ferrol / Germán Segura García

1ª ed. [Valladolid] : Galland Books, 2020

O século XVIII foi un período de liza entre a monarquía española e o Reino Unido polo

control dos mares, escenario de porfiados combates e de arriscadas operacións contra

posicións estratéxicas dun ou outro contendente. Neste conflito interminable, a base

naval de Ferrol foi unha das pezas máis cobizadas polos británicos, verdadeira xoia da

coroa en tempos do sorprendente rexurdir do poder marítimo hispano. No último agosto

da  centuria  ilustrada,  unha  poderosa  expedición  inglesa  puxo  rumbo  a  Ferrol  co

propósito de destruír a escuadra española alí fondeada e o seu recoñecido arsenal. 

Batalla de Brión; Mariña de guerra; Historia de Ferrol 

FL 626 AMA hab 

Habitar el agua : la colonización en la España del siglo XX / Andres Patiño

Madrid : Turner : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020

Nun afán de visibilizar o que foi o programa de colonización do Instituto Nacional de

Colonización desenvolto nas décadas de 1940, 1950 e 1960, episodio que supuxo un

dos principais movementos migratorios interiores da España do século XX, os autores

deste  proxecto  visitaron  e  fotografaron  máis  de  30  poboados  diseminados  polas

concas  hidrográficas  españolas,  documentando  baixo  un  prisma  visual

contemporáneo a pegada da arquitectura e o paso do tempo nestes lugares. 

Colonización graria; Regadío; España



FL B CAR  
FL/B/CAR 

 

Carvalho Calero sen fronteiras : [fotobiografía sonora] : un proxecto documental de 
Arraianos produccións, dirixido por Aser Álvarez e con música de Moisés Quintas

[Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2020

Este proxecto documental sobre Ricardo Carvalho Calero é un breve percorrido pola

vida  e  a  obra  dun  ser  humano  extraordinario.  Galeguista,  independente,  poeta,

novelista,  dramaturgo,  profesor,  ensaísta,  crítico,  filólogo,  investigador  rigoroso  e

infatigable loitador, sempre comprometido co país, a súa é unha historia épica dun

resistente. É unha figura esencial na historia galega do século XX.

Biografía; Carballo Calero

GN CAR gen  

A gente da Barreira e outras historias / Ricardo Carballo Calero

2ª ed. corr. e aum. Santiago de Compostela : Follas Novas, D. L. 1982

Este volume recolle as seguintes narracións: “A gente da Barreira” (1950), “As pitas

baixo  a  chuvia”  (1952),  “Os  tumbos”  (1950),  “A  cegoña”  (1957)  e  “Aos  amores

seródios” (1979).  Os textos foron revisados para axustalos á lingua literaria actual

segundo o criterio do autor, mais só na medida indispensable para correxir os máis

chamativos desaxustes. 

Novela da vida cotiá; Novela histórica

GN CAR mal 

O mal querer / Natalia Carou

1ª ed. A Coruña : Baía, 2020

Cibrán Ulloa ten todo canto un rapaz de dezaseis anos puidera desexar: é fillo único

dunha respectada familia da alta sociedade, vive nunha magnífica mansión, estuda

nos mellores colexios privados, viaxa cos seus pais a países exóticos, ten teléfonos e

ordenadores dotados coa última tecnoloxía e recursos económicos sen límites. Malia

todo  iso,  non  quixeras  estar  no  seu lugar.  Cando  Iria  Fraga  chega  ao  centro  de

menores  Monteorellán  para  facer  un  informe  pericial  psicolóxico  sobre  o  rapaz,

despois de que este cometese un delito, descubre que nada é o que parece. Cibrán

vive nunha brillante burbulla dourada, pero no seu interior arde un lume moi negro. 

Novela da vida cotiá; Vida adolescente



GN CON 

Contos macabros / W. F. Harvey. . . [et al. ] ; [traducións, Pepe Sendón]

Santiago, A Coruña : Concello de Santiago, D. L. 2018 (Agencia Gráfica) 

O Concello de Santiago editou na primeira Semana do Libro de Compostela, no 2017,

unha colección de libriños pensados para serviren, dun xeito modesto, de caixa de

resonancia  para  escritores  e  escritoras  relacionados  coa  cidade.  Nesta  segunda

edición mantén a aposta polo libro e publica novos volumes: seis escolmas temáticas

arredor de Liñas Paralelas, proxecto que naceu e medrou en Santiago.

Contos de terror

GN CRU cou  

Cousas Gallegas / Fortunato Cruces ; estudo introductorio, Xosé M. Núñez Seixas

Edición fascimilar. Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, D. L. 2020 
(Mabel Aguayo, CB) 

Recompilación  de  poemas,  discursos  e  escritos  varios  do  xornalista  e  avogado

Fortunato Cruces, publicada en Bos Aires no 1923. Constitúe unha boa mostra das

iniciativas, visión do mundo e sentimentos identitarios dun dos principais facedores de

opinión  da  nutrida  colectividade  galega  da  Arxentina  durante  o  primeiro  terzo  de

século XX. O seu autor, director do semanario Nova Galicia dende 1901, representou

un modelo  de traxectoria  profesional  de  éxito  como líder  étnico,  no  marco dunha

comunidade  inmigrante  que  medrou  ininterrompidamente  entre  1890  e  1930.  Ao

mesmo tempo, foi un artífice e intérprete asemade da imaxe da colectividade galega e

de Galicia  toda face á sociedade arxentina e pretendeu erixirse nun intermediario

entre os movementos sociopolíticos que xurdían en Galicia.

Emigración e inmigración

GN DIC con 
 
 

Confesións dun artista de merda : Jack Isidore : unha crónica de feitos científicos 
contrastados 1945-1959 / Philip K. Dick ; tradución de Fernando Moreiras 

1ª ed. Pontevedra : Faktoría K, 2020

Jack  Isidore non concibe o mundo como a maioría de xente. Despois de combater na

Segunda  Guerra  Mundial,  retoma  a  súa  afección  preferida:  recompilar  de  forma

compulsiva teorías conspiranoicas e ideas estrafalarias. Por iso, Charley, o marido da

súa irmá Fay, definiuno como un artista de merda. Jack é incapaz de adaptarse á vida

real, e a súa irmá vese obrigada a rescatalo do caos en que vive e acollelo no seu

luxoso ranxo. Ela e o seu marido representan o auténtico estilo de vida americano,

pero baixo a imaxe idílica da parella hai todo tipo de obsesións nocivas. 

Novela social; Novela satírica; Novela da vida cotiá



GN GOM fos 
 

Fosforescencias / Lupe Gómez

Santiago de Compostela : Alvarellos, D. L. 2019

“Cando xa ninguén escribe cartas a man”, afirma a autora na introdución, ela decide 

manter correspondencia con diversas personalidades do mundo da escritura e da 

cultura de Galicia coa finalidade de articular un persoal libro de cartas. Son textos 

íntimos, literarios, poéticos e reais, debido a que efectivamente foron enviados por 

correo postal ás persoas destinatarias, e a obra recolle tamén  algunhas das cartas de

volta. “Cartas que enchen o corazón con flores mimosas e perfumes inéditos. Nas 

cartas recoñézome máis viva e sincera que nos libros que publico e escribo”.

Correspondencia; Lupe Gómez

GN MOR par  
 

Para toda a vida / Eva Moreda

1ª ed. Ourense : Aira editorial, 2020

Logo de varios anos emigrada no Reino Unido, e tras un revés da vida, Paula decide

regresar  á  casa  natal  e  intentar  empezar  de  cero.  Mudará  a  docencia  e  a

investigación  universitaria  por  un  obradoiro  de  instrumentos  musicais  artesáns.

Situada nesa idade na que se afasta a provisionalidade da xuventude, deberá pensar

se paga a pena intentar  vivir  esas cousas que se din «para toda a vida».  Nesta

novela,  Eva  Moreda  demostra  un  enorme dominio  dos  recursos  da  oralidade  ao

servizo da alta literatura. 

Novela da vida cotiá

GN TOR aqu 
 

Aquí somos así, positivamente (Santiago) / Suso de Toro

Santiago (A Coruña) : Concello de Santiago, cop. 2017

Santiago de Compostela ten un potencial literario enorme. Boa mostra disto é esta

colección que hoxe inicia  o Concello  con motivo da primeira Semana do Libro de

Compostela. Uns  libriños que foron pensados para serviren de caixa de resonancia

para que escritores e escritoras vexan amplificado o seu labor creativo en relación coa

cidade na que naceron, viviron ou na que simplemente ambientaron o seu traballo:

Compostela, destino e lugar de encontro cun enorme potencial evocador desde a súa

mesma orixe, berce fecundo de manancial literario.

Novela da vida cotiá



GN VAA pav  
 

Pavillón de repouso / Pablo Vaamonde

1ª ed. A Coruña : Medulia, 2020

Trátase dunha escolma de textos interaccionando cuestións sociais, as alarmas na

sanidade, o medo, o estado da cuestión social. Obra contruída con amena cantería

literaria, feita coa finalidade de servir a quen se pon a enxergala : experiencias dunha

vida no ámbito da medicina familiar e comunitaria, na atención primaria, lembranzas

do que se perde nas sombras, libros e mestres recomendados e sempre un escenario

e os seus autores, Galicia. 

Xornalismo; Galicia

GP BAR poe 
 
 

Poema da Rúa das Aves / Miguel Barrea

Santiago de Compostela : Alvarellos, 2020

«A poesía con formato guión». Así define o autor este singular libro de versos que foi

recoñecido en 2019 co Premio de Poesía do Certame Literario do Concello de Vilalba

na súa edición número 45. O “Poema da Rúa das Aves”  xorde a partir dun feito tan

real como fondamente poético : no barrio vilalbés de Porta de Cima cada casa era

coñecida cun orixinal  alcume de paxaro.  Sobre esta historia,  e utilizando técnicas

cinematográficas, Miguel Barrera elabora unha sedutora homenaxe en verso a este

barrio da súa vila natal, composicións que son tamén un tributo aos poetas de Vilalba.

E a partir deste ámbito íntimo, Barrera constrúe toda unha metáfora do noso país. 

 Poesía

GP FER arb  
 

Árbores no deserto / Rosalía Fernández Rial ; [ilustracións, María José Costa Valiño]

1ª ed., 1ª imp. Vigo : Galaxia, 2020

Igual que a escultura vive nos bloques de pedra antes de ser tallada, a poesía latexa

no  corpo  en  prosa  do  pensamento  filosófico.  Do  mesmo  xeito  que  as  partituras

sustentan as acrobacias da improvisación,  entre os cimentos dos discurso sólidos

brinca, funambulista, a liquidez dos versos. Así, este libro escribiuse ao desconstruír a

voz e o trazo das súas autoras. Sobre a trama resultante a literatura compuxo colaxes

urdidas coa figura e as palabras de pensadores que teceron imaxinarios redentores a

través do tempo. As raíces das súas ideas medran agora en nós, coma árbores no

deserto. Coma árbore no deserto agroma, rizomática, a nosa arte, oasis de liberdade. 

Poesía galega



GP NOG den  

Dente de leite / Arancha Nogueira

Vigo : Xerais, 2020

“Dente de leite” é ante todo un libro nostálxico, sobre a inocencia perdida, que parte

do recordo dun verán na infancia. O cotián, desde a tenrura e a lucidez dunha nena,

vai amparado na figura totémica da nai, omnipresente no proceso de aprendizaxe da

cativa, malia que no futuro a lembranza converte a nai nunha estraña, como case

todo o que poboaba a nenez. Amais de ollar a maternidade desde os ollos da filla,

Arancha  Nogueira  constrúe  a  narrativa  das  medras  nun  poemario  agridoce  pero

cálido, que abeira a infancia e a idade adulta dunha xeración que ansía o regreso da

protección constante, da emoción da descuberta. 

Poesía galega

GT CAS amo 
 
 

Amorodo agre / Fernando Castro Paredes

A Coruña : Deputación Provincial da Coruña, 2019

“Amorodo  agre”gañou  o  XIX  Premio  de  Teatro  Rafael  Dieste  da  Deputación  da

Coruña.  A  obra  foi  elixida  por  unanimidade  entre  as  46  presentadas  pola  súa

elaborada  construción  dramática  e  a  súa  traballada  definición  dos  personaxes,

atmosferas e xogo simultáneo de diálogos.  Trata dun animal engaiolado. Unha muller

enferma.  Un  home devastado.  Nais  e  fillos  que  se  aman  e  se  odian.  O  desexo

prohibido. O engano. A predación. A morte. A traxedia.

Teatro 

GT MAG ali  
 

Alias Pedro Madruga ; Mesmo semellaban bruxas / Agustín Magán Blanco

Santiago, A Coruña : Concello de Santiago, D. L. 2019 (Agencia Gráfica) 

No ano 2018 celebrouse o centenario do nacemento de Agustín Magán Blanco. O

Concello de Santiago non quere deixar  pasar a ocasión que proporciona a SELIC

para reeditar dúas das súas obras que teñen como marco a nosa cidade. Esta edición

quere servir de homenaxe e lembranza a un autor que deixou unha fonda pegada

entre  as  persoas  amantes  do teatro  nun  momento  en que o  teatro  galego  aínda

estaba no comezo da súa eferversencia contemporánea.

Teatro galego



G 008 GAL  

Galicia-Bretaña  :  olladas  comparadas  /  Ramón  Villares,  Jean-François  Botrel,
Christine Rivalan Guégo, editores ; [tradución dos textos, Cristina Río López]

Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, D. L. 2020

Galicia e a Bretaña están marcadas, como xa viron os autores clásicos, por moitas

semellanzas  xeográficas  e  culturais.  Son  terras  altamente  romanizadas,  pero  con

fondas  pegadas celtas.  Son terras  de granito  e  con extensas  orlas  marítimas,  de

chuvias atlánticas empuxadas por «ventos mareiros», que están caracterizadas por

uns trazos culturais de gran paralelismo, desde os monumentos megalíticos ata os

cruceiros e calvaires, as gaitas e cornamusas, as romarías e un sentimento da terra

case panteísta, alén dunha fonda relixiosidade. 

Cultura; Galicia; Relacións con Bretaña

G 598 BER isl  

Las Islas Sisargas en 1948 : dos visitas ornitológicas / Francisco Bernis ; edición de
Antonio Sandoval y Xosé Manuel Varela

[Ferrol, A Coruña] : Embora, 2018

Setenta  anos  despois  das  visitas  do  ornitólogo  F.  Bernis  as  Sisargas  en  1948,

rescátanse aquí os artigos publicados no  Boletín de la Real Sociedad Española de

Historia  Natural.  Mestura  literaria  perfecta  de  historia  natural,  etnografía  e

observacións  personais,  ambos textos  revelan  canto  impresionaron  as  Sisargas  ó

xoven que, co tempo, pasaría a ser unha figura clave da ornitoloxía española.

Galicia; Ortnitoloxía

G 72 CAT  
 

Catálogo del  patrimonio arquitectónico de la  Diputación de A Coruña.  Edificios de
valor histórico / dirección y coordinación, Jesús Ángel Sánchez García

A Coruña : Deputación de A Coruña, 2020 (Imprenta Provincial) 

Co ánimo de seguir avanzando no rexistro das pegadas materiais derivadas da acción

da Deputación da Coruña, unha vez publicadas en 1991 e 2011 as dúas edicións do

catálogo do patrimonio artístico, publícase en 2020 a primeira entrega do catálogo do

patrimonio arquitectónico. A partir dun informe encargado no ano 2017, este estudo

de catalogación reúne os edificios de valor histórico que forman ou formaron parte do

patirmonio desta institución.

A Coruña; Deputación Provincial; Arquitectura



G 78 NUÑ ric 

 

Ricardo Portela : de gaiteiro a gaiteiro :  vivencias, transcricións e análise / Carlos
Núñez ; [prólogos, Rosario Álvarez, Álvaro Torrente]

[Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, D. L. 2020

Este libro de Carlos Núñez é moito máis ca unha merecida homenaxe a unha figura

crucial na historia moderna da gaita galega. En realidade, trátase da culminación dun

longo proceso de aprendizaxe iniciado desde hai case catro décadas, no que Núñez

procura racionalizar e fixar no papel as claves da arte interpretativa e o repertorio que

aprendeu do mestre Viascón. 

Gaite galega; Partituras; Biografías

G 811 FRE idi 

Idioma e sociedade  :  sobre normalización e planificación da lingua galega /  Xosé
Ramón Freixeiro Mato

Santiago de Compestela : Laiovento, 2020

Nesta obra reflexiónase sobre a lingua galega e abórdanse cuestións relativas á súa

normalización e planificación, ben como a outros aspectos da súa vinculación coa

sociedade, sempre na perspectiva de procurar a vía adecuada para lle garantir un

futuro digno como lingua nacional da Galiza.

Lingua galega; Normalización

G 811 MAR men 

Unha mente que voa : unha mirada á evolución da linguaxe / Xurxo Mariño

1ª ed. Vigo : Xerais, 2020

A evolución da linguaxe é un dos problemas máis fascinantes da ciencia actual. Este

atractivo  libro  do  neurocientífico  e  divulgador  Xurxo  Mariño  é  unha  aventura  de

misterio na que pouco a pouco van aparecendo pistas sobre o desenvolvemento da

nosa capacidade lingüistica, tanto a medida que remexemos na evolución biolóxica e

cultural  do  xénero  Homo,  como tamén observando  os  cambios  que  se  producen

durante os primeiros anos de vida das nenas e nenos. 

Psicolingüística; Linguaxe; Orixe



MULLER

MULL 141.72 FER abr 

Abrir el melón : una década de periodismo feminista / June Fernández ; prólogo de
María Angulo Egea

1ª ed. Madrid : Libros del K. O., 2020

Pikara Magazine é ese medio feminista que che reafirma á vez que che sacode. A súa

creadora celebra o décimo aniversario da revista publicando unha mostra dos seus

textos xornalísticos. A cultura da violación, os custos emocionais dos tratamentos de

fertilidade,  as  bondades  da  menopausa,  os  discursos  das  xitanas  e  das  cristiás

feministas,  as  intervencións  médicas  a  bebés  intersexuais,  a  existencia  de  porno

feminista, a vulneración de dereitos inherente á modalidade de coidadora interna… son

algúns dos debates plantexados.

Artigos xornalísticos; Feminismo

MULL 141.72 FER pio
 

Pioneras del feminismo : una historia de las primeras luchadoras / Sandra Ferrer 

1ª ed. Barcelona : Principal de los libros, 2020

Neste libro, Sandra Ferrer, xornalista especializada na historia das mulleres, traza a

vívida historia das pioneiras do feminismo desde a Idade Media ata a actualidade. A

través das vidas de mulleres destacadas que romperon os esquemas da súa época, a

autora lémbranos que a loita feminista remóntase moito tempo atrás e que cada unha

das mulleres deste libro contribuíu a construír o edificio que hoxe é o feminismo. 

Historia do feminismo

MULL 141.72 LOP mul
 

 

Mulleres que (nos) dan que pensar / África López Souto

1ª ed., 1ª imp. Vigo : Galaxia, 2019

Por fortuna, ao longo das últimas décadas vanse destapando nomes femininos nos

que fixar a mirada e sobre os que resta moito por escudriñar. Cómpre sacar á luz

mulleres que foron agochadas, esquecidas, banalizadas. Pararnos a pensar con elas

e sobre elas. Aprender das máis coñecidas, pero sobre todo das moitas próximas.

Coñecer que existiu unha oceanógrafa como Ángeles Alvariño, a primeira almiranta,

Sabela  Barreto  ;  a  primeira  farmacéutica  galega,  Manela  Barreiro,  as  primeiras

universitarias. A enumeración é longuísima e aínda será máis. Ampliala é unha forma

de  construír  sororidade,  de  dar  pasos  sen  ter  que ser  sempre pioneiras.  Tamén

seguidoras, seguidores. De moitas desas mulleres, fala este libro. 

Estudos sobre mulleres



MULL 141.72 PEN fem 

Feminismos e literatura infantil e xuvenil en Galicia / Montse Pena Presas

1ª ed., 3ª reimp.Santiago de Compostela : Laiovento, 2020

Que libros demostran que os feminismos deixaron a súa pegada nas obras literarias

para nenas e  nenos? Que grupos de mulleres  comezaron a  traballar  a  prol  da

coeducación e dunha literatura igualitaria en Galicia? Velaquí as dúas preguntas a

partir das que nace este ensaio. Un ensaio que quixera abrir ventás, recuperando

nomes de activistas, de críticas e de autoras,  e que pretende afondar nalgunhas

obras  que  apuntan  determinadas  tendencias,  mostrando  que  os  feminismos

serviron na literatura infantil  para que aumentasen as rapazas protagonistas que

aparecían nas obras literarias e para reivindicar e reler escritorias.

Literatura infantil e xuvenil galega; Feminismo e literatura

MULL 364 GUI 
 

Guía sindical de igualdad :  feminismo en acción /  Luz Martínez Ten y Carlos de
Fuentes (dirs.) ; Mayte Jareño Macías. . . [et al. ]

Madrid : La Catarata, 2020

Desde a perspectiva sindical feminista, a igualdade e a eliminación da calquera forma

de discriminación deben estar presentes en todos os niveis da nosa intervención, xa

sexa nos centros de traballo, na negociación colectiva ou no diálogo social. Esta guía

é o resultado do traballo sindical no que coñecidos expertos achegan elementos para

analizar  cales  son  as  causas  da  discriminación  de  xénero,  ferramentas  para

erradicalas,  propostas  sindicais  para  lograr  unha  igualdade  real  e  efectiva,  boas

prácticas e reflexións para un cambio de modelo económico máis xusto.

Mulleres; Dereitos; Igualdade de oportunidades

VIAXES

VX 821 MAZ rut 

 

La ruta de los mogoles : un viaje de Samarcanda a Hyderabad

[Córdoba] : Almuzara, 2020

O autor segue o rastro dos emperadores  mogoles, sobre todo daqueles considerados

os máis grandes e gloriosos, desde  Samarcanda,  Bujara e outros enclaves do mítico

Roteiro  da  Seda  ata  a  India  máis  meridional,  fronteira  da  máxima  extensión  que

alcanzou  o  seu  imperio.  Unha  apaixonante  viaxe  da  man  de  Luís   Mazarrasa

Mowinckel polo período de apoxeo  mogol que no seu momento de esplendor abarcou

os territorios actualmente correspondentes a India, Paquistán e Bangladesh pero que

chegou a posuír zonas de Afganistán, Nepal,  Bután e o leste de Irán.

Asia; Descrición



VX 821 THO atr  

A través de la tierra de los masáis / Joseph Thomsom 

A Coruña : Ediciones del Viento, 2020

En 1883  lJoseph  Thomson parte co obxectivo de atopar o máis curto camiño entre

Zanzibar e Uganda. Viaxando desde  Mombasa e dirixíndose ao  Kilimanjaro atravesou

dúas veces o país dos  masáis, que ata entón tiña o paso prohibido, sobrevivindo.

Morreu en Londres en 1895 aos trinta e sete anos. Esta é a primeira vez que  Through

the  Masai  Land (1885) se traduce ó español. 

Literatura de viaxes; Masáis 

VX 821 VIA  

Viajeros : de Jonathan Swift a Alan Hollinghurst (1726-2017) / selección y presentación
Marta Salís ; traducción, Marta Salís. . . [et al. ]

1ª de. Barcelona : Alba, 2020

Marta Salís seleccionou 65 relatos de ficción do xénero da literatura de viaxes, unha

das máis antigas do mundo, que ilustran o interés e a fascinación que a viaxe exerceu

sobre  a  imaxinación  dos  escritores,  e  como  lles  serviu  de  inspiración  para  tratar

multitude de temas. Ordenados cronoloxicamente, e cunha gran variedade de estilos e

de  tons,  proceden  de  distintas  tradicións  occidentais  e  cobren  case  tres  séculos,

expondo o xénero desde perspectivas moi diferentes. 

Literatura de viaxes

VX 913 CAN 
VX/913/CAN  

 

Canadá : los mejores lugares, las experiencias más auténticas / Brendan Sainsbury

2ª ed. Barcelona : GeoPlaneta, 2020.

Inmenso,  fermoso  e  escarpado:  así  é  Canadá,  o  segundo  país  máis  grande  do

mundo. A variedade é o que define a esta enorme e diversa nación, que abarca tres

océanos  e  seis  fusos  horarios.  Para  coñecer  ben  o  territorio  canadense,  sería

necesario  reencarnarse  varias  veces.  Con  todo,  quen  só  teñan  unha  vida  á  súa

disposición poderá visitar moitos lugares memorables grazas a esta guía. Ademais,

todo se pode visitar sen demasiadas complicacións, esquecendo as preocupacións e

os obstáculos que frustran aos viaxeiros noutros lugares. Canadá é un dos países

máis pacíficos, progresistas e eficientes do mundo. 

Guías turísticas; Canadá



VX 913 CIE 
 

Las 101 maravillas del mundo : los tesoros del planeta

1ª ed. Barcelona : GeoPlaneta, 2020

Este  libro,  práctico  e  inspirador,  recolle  unha  colección  que  inclúe  desde  paraxes

naturais a creacións do ser humano. Sobre algúns deles a maioría oíu falar, como o

Taj Mahal, os templos de  Angkor, as cataratas Vitoria, o Amazonas ou a Gran Muralla

Chinesa. Pero tamén aparecen outros menos coñecidos, como as pontes de árbores

entrelazadas de  Meghalaya na India, a  intrincada arquitectura islámica de  Naqsh-e

Jahan en Irán ou o enorme templo budista de  Borobudur en Xava central. Tamén se

seleccionaron museos con coleccións que inclúen obras mestras. 

Viaxes arredor do mundo 

VX 913 EUR  

Viajar  por  libre :  40  rutas  en  furgoneta  por  Europa  /  Pedro  Madera

1ª ed.  Barcelona : GeoPlaneta, 2020 

Hai tantas maneiras de viaxar como viaxeiros existen no mundo… E para moitos a

estrada é a mellor páxina en branco para escribir as súas aventuras. O terceiro título

da colección Nómadas explora outra forma de viaxar, a que se realiza en furgo ou

autocaravana,  un transporte que permite  trazar  traxectos con absoluta liberdade e

gozar das paisaxes e os lugares máis recónditos. Este libro ofrece 50 roteiros para

viaxar en furgo que cobren toda España. Un percorrido coas mellores posibilidades

para os viaxeiros que buscan, por encima de todo, a liberdade. 

Guías turísticas; Europa 

VX 913 PAI 

País Vasco francés / [texto, Manuel Monreal Iglesia]

Madrid : Gaesa, D. L. 2020 

Guía indispensable para visitar, coñecer e gozar do País Vasco Francés. Nesta guía

atoparemos todo o que necesitamos para descubrir unha das rexións máis belas de

Europa. Aquí o azul do mar mestúrase co verde das montañas e o sabor mariñeiro

dalgúns dos seus pobos convive coa alegría dos seus bares, restaurantes e cafeterías,

que exceden de vida durante a época estival.  A guía conta con diversos capítulos:

Introdución,  Antes  da  Viaxe,  Información  práctica,  Información  xeral,  País  Vasco

francés imprescindible,  Lapurdi, Baixa Navarra e  Zuberoa. 

Guías turísticas; País Vasco



VX 913 (E) GRA 
 

Granada / Manuel Monreal Iglesia, Luis Mazarrasa Mowinckell

Madrid : Gaesa, 2020 

Granada  capital  é  unha  cidade  única.  Aos  seus  evidentes  atractivos  como  a

Allhambra, o  Sacromonte ou o barrio do  Albaicín, súmase o seu carácter de cidade

estudantil cunha intensa actividade cultural e un ambiente alegre e  bullicioso que se

fai presente no popular costume do tapeo ou na súa animada vida nocturna. Todo iso,

nunha cidade de dimensións alcanzables,  con recunchos que van contando a súa

historia a quen ten a sorte de percorrela a pé. E ao redor da capital ábrese un mundo

cheo de contrastes.

Guías turísticas; Granada 

VX 913 (E) MAD 

101 lugares de Madrid sorprendentes / Pepo Paz Saz

Madrid : Anaya, 2020 

Este libro recolle unha selección de recomendacións pouco habituais que marabillarán

aos madrileños e a quen se achegue ata esta gran urbe para gozar do moito e bo que

ofrecen  Madrid.  Conta  cunha  selección  fotográfica  e  inclúense  os  últimos

descubrimentos paleontolóxicos e arqueolóxicos sacados á luz na rexión; tamén unha

interesante selección de propostas para realizar  na natureza.  Faise un repaso aos

museos máis extraordinarios e menos coñecidos diseminados pola rexión. 

Guías turísticas; Madrid

BIOGRAFÍA, ENSAIO E POESÍA

B CAM cor 
 

Zenobia Camprubí : la llama viva / Emilia Cortés Ibáñez

Madrid : Alianza editorial, 2020

É coñecida por ser a dona de Juan Ramón Jiménez, pero Zenobia Camprubí foi unha

das personalidades máis interesantes da primeira metade do s. XX. Muller moderna,

loitadora,  independente,  comprometida  socialmente  coa  igualdade  da muller  e  as

necesidades  dos  nenos,  a  súa  foi  unha  vida  plena  involucrada  en  innumerables

frontes:  escritora e tradutora,  empresaria visionaria e activista feminista,  profesora

universitaria e pedagoga entregada á infancia. 

Biografía; Zenobia Camprubí



B CHR caa 

Agatha Christie : la biografía definitiva de la Reina del Crimen / Eduardo Caamaño

1ª ed. Córdoba : Almuzara, 2020

Agatha Christie lanzouse sen complexos a conquistar con entusiasmo cada un dos

intereses cos que se cruzou, amoldando a vida ao seu gusto en lugar de encaixar nos

estándares da súa época. Dise dela que foi unha das primeiras mulleres en voar en

avión, e posiblemente a primeira británica que montou nunha táboa de surf ; conducía

con incrible destreza nunha época en que a maioría de homes non posuía coche, e

emprendeu viaxes sen máis compañía que a súa máquina de escribir a lugares tan

afastados que poucas mulleres atrevéronse a ir. Nesta biografía, o lector emprenderá

unha profunda inmersión na vida dunha autora cuxa traxectoria se escribiu coa tinta

dos acontecementos mundiais do século XX. Tamén coñecerá anécdotas, a orixe das

súas obras máis coñecidas e as reviravoltas da súa estraña desaparición en 1926.

Biografía; Agatha Christie

B JOR laz 

Michael Jordan : la biografía definitiva / Roland Lazenby

Barcelona : GeoPlaneta, 2020

Este libro lanza luz sobre a complexa personalidade que se esconde detrás do mito,

grazas  a  innumerables  entrevistas  con  amigos  e  familiares,  con  adestradores  e

compañeiros, ademais de con o propio Michael Jordan. O resultado é unha biografía

monumental que mostra a Jordan desde todas as súas facetas : o xogador, a icona e

o home. 

Biografía; Michael Jordan

E ROB que 

¿Qué hacemos aquí? / Marilynne Robinson ; traducción de Vicente Campos

Barcelona : Galaxia Gutenberg, D. L. 2020

Neste  novo  volume  de  ensaios,  Marilynne  Robinson  reflexiona  con  excepcional

profundidade  sobre  de  que  maneira  a  política  e  a  sociedade  actuais  tenden  a

devaluar o humano. Robinson reivindica o pensamento inconformista e combativo e a

necesidade de dar voz aos que non se ten nunca en conta. Crítica tanto coa dereita

como coa esquerda. Ao longo de todo o libro, Marilynne Robinson proclama a súa fe

na  humanidade  e  insta  os  seus  lectores  a  defender  o  que  nos  fai  humanos:  a

creatividade,  a  sabedoría,  o  valor,  a  xenerosidade,  a  dignidade  persoal,  o  ser

profundamente capaces de lealdad. 

Ensaio; Relixión e política; Filosofía; Capitalismo; Estados Unidos



P DEF yan 
P/DEF/yan 

Ya no quedan ciudades / Defreds, José Á. Gómez Iglesias

Barcelona : Planeta, 2020

Xa non quedan cidades está formado por poemas e microcuentos que conmoven pola

súa sinxeleza e por dar un toque no corazón. Defreds aborda o universo do amor en

toda a súa extensión pero non deixa de lado temas tan queridos para el como a

amizade,  a  infancia,  a  paternidade,  a  autoestima,  a  nostalxia,  as  cancións  ;  os

recordos  que  caldean  a  alma.  Neste  caso  preséntanos  os  apartados  do  libro

organizados a través das cidades que marcaron sentimentalmente a vida de Defreds .

Todo un descubrimento para os seus seguidores. 

Poesía española

MATERIAS

001 SAM mun  

Un mundo en la lavadora : la lógica simple de la complejidad / Javier Sampedro ;
prólogo de Joaquín Estefanía

Madrid : Catarata, D. L. 2020

Desde a xenómica ás discusións inherentes á bioética, desde os fitos que marcaron

os  avances  da  física  ata  reflexións  profundas  ao  redor  da  especialización  do

coñecemento, a importancia do espírito crítico ou a intuición como o seu motor. E

todo iso  sen descoidar  as implicacións  sociais,  como a  robótica  e  o emprego,  a

intelixencia artificial e os seus rumbos, o big data e a privacidade, a pseudociencia ou

as características da industria farmacéutica. 

Divulgación científica

004.7 MAC seo  

SEO avanzado : casi todo lo que sé sobre posicionamiento web / Fernando Maciá 

Madrid : Anaya Multimedia, 2019

Desde que Google pasou a ser o buscador de referencia, gran parte do tráfico Web

de todo o mundo decídese nas súas páxinas de resultados. A pugna por aparecer

nas  primeiras  posicións  en  determinadas  procuras  orixinou  unha  actividade

profesional altamente valorada e recoñecida polas empresas: a consultoría SÉ. Este

libro recolle vinte anos de saber e bo facer dun dos pioneiros do SÉ en España. Quen

lera algún dos seus libros anteriores, atopará unha obra igualmente rigorosa e clara,

escrita  desde  a  experiencia,  con  exemplos  próximos,  referencias  contrastadas  e

explicacións fáciles de seguir.

Buscadores en Internet; Posicionamento en buscadores



007 PRA cam  

Caminos de incertidumbre : tecnologías y sociedad / Albino Prada

Madrid : Catarata, 2020

Este ensaio ten como norte argumental diferenciar entre risco e incerteza. Hai risco

ao apostar cara ou cruz cunha moeda, pero cando a moeda desaparece haxámonos

nun  escenario  completamente  imprevisible:  o  da  incerteza.  A  pandemia  do

coronavirus expuxo ás nosas sociedades a circunstancias impensables, o que nos

obriga a indagar sobre outros perigos que nos ameazan neste século  XXI. Prada

indaga nas disxuntivas que nos trouxeron ata aquí, nas sendas que escollemos e nas

que deixamos atrás, opcións que hoxe poderían sernos útiles para evitar colapsos se

abandonamos a confianza cega de que avanzamos na opción correcta. 

Tecnoloxía da información; Aspectos sociais

AX 159.9 HAN peq 

Pequeños hábitos, grandes cambios : cómo las acciones más sencillas cambiarán
radicalmente tu vida... ¡para siempre! / Steven Handel ; traducción de Elena Preciado

1ª ed. Barcelona : Conecta, 2020

Transforma a túa vida un paso á vez. Decides probar algo novo. Falo unha segunda

vez. Entón outra vez. E outra vez. Eventualmente estalo facendo sen pensar. Así se

forman os hábitos. Os hábitos comezan cando as accións conscientes transfórmanse

en  comportamentos  constantes.  Con  todo,  tocan  todos  os  aspectos  da  túa  vida

Repleto de consellos útiles e técnicas efectivas, este libro fai que cambiar os teus

hábitos sexa simple e divertido.

Hábitos de comportamento; Cambio; Autorrealización

159.9 ALE dir  

Dirigir con inteligencia emocional / Albert Alegre.

Madrid : Pirámide, 2020

Ao  longo  de  once  capítulos,  ademais  dunha  introdución,  unha  conclusión  e  un

apéndice, o autor vai tratando diversos temas sobre que é a intelixencia emocional, a

importancia  que  ten  e  os  aspectos  que  a  favorecen,  como  a  cooperación  e  o

establecemento de conexións afectivas entre os integrantes da empresa, á que se

contempla como un equipo. Trata tamén sobre aspectos positivos para a toma de

decisións  e  as  boas  relacións:  aprender  a  escoitar  e  comunicar,  a  disciplina,  a

resolución de conflitos e a educación. A exposición é sistemática e o libro lese con

facilidade. Presenta numerosos exemplos e consellos prácticos que fan que a obra

resulte entretida e interesante.

Intelixencia emocional; Psicoloxía industrial 



17 MUÑ his  

Una historia de la mentira / Juan Jacinto Muñoz Rengel

Madrid : Alianza, 2020

"Unha  historia  da  mentira"  é  unha  arriscada  aposta  por  desvelar  a  verdade  da

mentira, por seguir as súas pegadas ata o último recuncho en que se esconde ou se

mostra.  Juan  Jacinto  Muñoz   Rengel  rastrexa,  ao  longo  destas  páxinas,  a  súa

presenza desde a súa primeira aparición na historia ata a súa hexemónica posición

nas nosas sociedades contemporáneas para atopar a súa autentico significado, os

seus usos e abusos, o seu  inextricable relación coa natureza humana. Se é que esta

non é, ela mesma, outra metira.

Historia; Mentira

273 PAU her  

Herejes / Antonio Pau

Madrid : Trotta, D. L. 2020

Os  herexes obrigan a poñer en dúbida as ideas xeralmente admitidas que sobreviven

en moitos casos por inercia. Os disidentes melloran o pensamento do que  disinten.

Quizá por esa razón escribiu  san Pablo:  «Convén que haxa  herexes». No noso

tempo a idea de herexía desvaneceuse. Pero a palabra segue viva para referirse aos

que se apartan das regras escritas ou non escritas. Os  herexes tiveron o valor de

dicir o que pensaban e de morrer polas súas ideas. A moitos deles resultáselles fácil

retractarse no último momento e librarse do cárcere ou a morte, pero non o fixeron,

porque o que pensaban pensábano con honradez, e non se traizoaron a si mesmos.

Herexías e herexes; Biografías; Personaxes históricos

316 ECH tec 

Tecnopersonas : cómo las tecnologías nos transforman / Javier Echeverría, Lola S.
Almendros

Gijón (Asturias) : Ediciones Trea, 2020

As  tecnoloxías  dixitais  transformaron o  mundo  e  xeraron diversos  tecno-mundos.

Tamén tecno-persoas. O poder tecno-científico exércese desde as Nubes dixitais e

achega  novas  formas  de  dominación  das  persoas,  tanto  físicas  como  xurídicas.

Devandito tecno-poder tende a superar o poder dos Estados e xera tecno-políticas e

destrutivas tecno-guerras.  As actuais tecno-persoas son construídas mediante tecno-

linguaxes e tecno-datos. Non teñen conciencia de si, aínda que puidesen chegar a

tela se se liberasen do tecno-poder dominante. 

Tecnoloxías da información e da comunicación; Aspectos sociais



316 ESP dvd

Los espigadores y la espigadora / director, Agnès Varda

[Madrid] : El País, D. L. 2007

A partir dun soado cadro de  Millet,  Agnès  Varda constrúe unha lúcida mirada sobre

os   espigadores,  aquelas  persoas  que  viven  da  recuperación  de  cousas  que  os

demais non queren ou deixan atrás. Experimentando por primeira vez co dixital,  a

directora,  á  súa  maneira,  convértese  tamén  nunha  especie  de   espigadora,  que

selecciona  e  recolle  imaxes  aquí  e  alá  para  elaborar  o  seu  retrato.  Percorrendo

Francia,  Agnès  Varda atopouse con  espigadores,  recolectores, xente que busca

entre o lixo. Por necesidade, ou por puro azar,  estas xentes recollen os obxectos

refugados por outros. O seu mundo é sorprendente.

Cine francés; Documental

316 FRA con 

La conquista de lo cool : el negocio de la cultura y la contracultura / Thomas Frank 

2ª ed. Barcelona : Alpha Decay, 2020

Thomas  Frank  abunda  nas  orixes  dun  procedemento  que  segue  dándose  na

actualidade,  e  cuxos  efectos,  teñen  un  profundo  impacto  na  evolución  das

sociedades  occidentais,  onde  os  signos  de  cambio  moitas  veces  aparecen

transformados nunha bohemia conformista e na  vacuidad  hipster. E para engadir un

toque máis  perverso  a esta  relación,  Frank  desvela  outra clave:  moitas veces,  a

intención  de revolta  e  a  súa  asimilación  nas  dinámicas  capitalistas  van  da  man,

retroaliméntanse e colaboran para crear unha fantasía na que o  subversivo perde o

seu valor máis aló do seu interese como ben de consumo. 

Contracultura; Estados Unidos; Consumidores; Publicidade 

323 CAM dvd 

Caminantes / dirigido por Fernando León de Aranoa 

[Madrid] : El País, D. L. 2007

Inverno  do  ano  2001.  A  vida  dunha  poboación  indíxena  no  corazón  da  meseta

purépecha  vese  alterada  coa  noticia  de  que  a  marcha  que  convocou  o  Exército

Zapatista de Liberación Nacional vai percorrer as súas rúas de terra no seu camiño

cara  á Cidade de México.  As  autoridades locais  encargan ao mestre da  escola  a

redacción do discurso co que se recibirá á caravana, os nenos ensaian unha obra de

teatro que representarán ante os visitantes, a banda de música comeza a ensaiar as

cancións que saudarán a súa chegada. Comezan os preparativos e con eles o debate

na comunidade.

Exército Zapatista de Liberación Nacional; México; Política e goberno; Cine español



326 WAL bre 

Breve historia de la esclavitud / James Walvin ; traducido por Carlos Acevedo

Pontevedra : Faktoría K de libros, 2020

A obra sitúanos con rigor ante un dos capítulos máis vergoñosos da historia e   cuxas

repercusións  aínda  perduran  na  actualidade,  achegando  unha  reflexión  sobre  a

relación entre a escravitude e o sistema económico capitalista occidental. Este libro

parte do   contexto histórico no que se produce  o   comercio de escravos, analiza as

condicións de vida nesas comunidades e explica que sucedeu para que o Reino

Unido  pasase de ser  líder  mundial  neste  tráfico  humano a  ser  pioneiro   na  súa

abolición en todo o Imperio británico. Para James  Walvin, o   verdadeiro desafío é

integrar a historia da escravitude atlántica nunha historia máis ampla da abolición

Esclavitude; Historia

330 ZUB era 

La era del capitalismo de la vigilancia / Shoshana Zuboff ; tradución de Albino Santos

1ª ed. Barcelona : Paidós, 2020

Nesta obra maxistral pola orixinalidade das ideas e as investigacións nela expostas,

Shoshana   Zuboff  revélanos  o  alarmante  fenómeno  que  ela  mesma  denominou

«capitalismo da vixilancia».  Está en xogo algo da máxima importancia: toda unha

arquitectura global de modificación da conduta ameaza con  transfigurar a natureza

humana  mesma  no  século   XXI  de  igual  modo  a  como  o  capitalismo  industrial

desfigurou o  mundo natural  no século   XX.  Grazas á análise de  Zuboff,  cobran

gráficamente vida para nós as consecuencias do avance do capitalismo da vixilancia

desde o seu foco de orixe en  Silicon  Valley cara a todos os sectores da economía. 

Capitalismo; Aspectos sociais 

355 HAS gue  

Guerreros : retratos desde el campo de batalla / Max Hastings ; traducción de Antonio
Carrasco Álvarez

Madrid : Desperta Ferro Ediciones, 2020

O eminente historiador militar sir Max  Hastings escolle neste estimulante e inspirador

relato as vidas de dezaseis guerreiros de diferente extracción social e nacionalidade

do  últimos  tres  séculos,  desde  as  Guerras  Napoleónicas  aos  Altos  do   Golán,

pasando polas guerras mundiais ou Vietnam, seleccionados pola súa coraxe ou a súa

extraordinaria  experiencia  bélica.  No  curso  de  catro  décadas  escribindo  sobre  a

guerra, Max  Hastings desenvolveu unha fascinación polas fazañas nos campos de

batalla e polos militares que as protagonizaron. 

Historia militar



373 SER dvd 

Ser y tener / director, Nicolas Philibert

[Madrid] : El País, D. L. 2007

Documental que mostra a vida dunha pequena clase dun pobo ao longo de todo un

curso,  mostrándonos  unha  mirada  á  educación  primaria  no  corazón  da  Landa

francesa.  Unha ducia de alumnos entre 4 e 10 anos,  reunidos na mesma clase,

fórmanse  en  todas  as  materias  baixo  a  titoría  dun  só  profesor  de  extraordinaria

dedicación. Mestre da autoridade tranquila, o profesor  Georges López conduce aos

mozos cara á adolescencia, mediando entre as súas disputas e escoitando os seus

problemas. 

Ensino primario; Documental; Cine francés

CA 376 CON dvd 

Conociendo -- los colores y los números : de 0 a 4 años / una iniciativa de Fundación
CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación ; con la colaboración de
Johnson-Johnson, Fundación ONCE

[Madrid] : Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, D.
L. 2012

Primeiro DVD dunha colección pensada especialmente para que o teu bebé, xordo

ou oínte, aprenda de forma entretida e amena, signos da lingua de signos española.

Divertidas escenas presentadas por uns simpáticos monicreques-manitas levarán ao

teu fillo ou filla por unha viaxe no que descubrirá as cores, os números... 

Nenos xordos; Relacións familiares; Educación; Linguaxe de signos

CA 376 FAM dvd 

Familias : padres y madres con hijas e hijos sordos : " -- después del diagnóstico : un
recurso para las familias" / Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de
Comunicación

[Madrid] : Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, cop.
2005

Reportaxe dirixida  aos  pais  e  nais  oíntes  que se enfrontan a  un dos  retos máis

importantes nas familias:  a educación das súas fillas e fillos  xordos.  A través de

testemuños de pais  e nais  de nenas e nenos xordos e profesionais descubrimos

aspectos que, tras o diagnóstico da xordeira descoñecemos e que nos permitirán

gozar da vida en familia, da riqueza de relacionarse con outras nenas e nenos xordos

e oíntes e vivir e compartir dúas linguas: a Lingua de Signos e a Lingua Oral. 

Nenos xordos; Relacións familiares; Servizos sociais



CA 376 MIH (1-8) dvd 

Mi hijo sordo / Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación ;
con la colaboración de Fundación Mapfre

[Madrid] : Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, D.
L. 2009-2011

Presentarémosvos a familias, novas e profesionais que compartirán convosco e vós

a súa experiencia, os seus soños, as súas ilusións e como foi o seu camiño, pasando

por todas as etapas, desde os primeiros anos ata a ideade mais adulta. 

Nenos xordos; Educación

51 BLA his  

Historia del cálculo / Carlos Blanco

[Córdoba] : Guadalmazan, 2020

Desde tempos pretéritos, as matemáticas constitúen a base fundamental na que se

constrúe  a  vida.  Nesta  disciplina,  o  cálculo  ocupa  un  dos  instrumentos  máis

importantes e utilizados polo home para resolver enigmas matemáticos, pero hoxe

día supón moito máis  que iso,  pois  conforma o conxunto de operacións que nos

permiten prever o resultado dunha actividade ou acción preconcibida.  Dito  doutro

xeito: todo canto nos rodea foi, en maior ou menor proporción, sometido a cálculo; de

aí a súa relevancia nas nosas vidas.  

Matemáticas; Historia

575 DOU gri  

Una grieta en la creación : CRISPR, la edición génica y el increíble poder de controlar
la evolución / Jennifer A. Doudna, Samuel H. Sternberg 

Madrid : Alianza, 2020

Durante millóns de anos, a evolución da vida na Terra discorreu de acordo coa teoría

da evolución de Darwin. Hoxe, grazas á tecnoloxía  CRISPR, a ciencia bríndanos a

oportunidade de poñer este proceso fundamental baixo o noso control. Os autores

preséntannos unha historia do desenvolvemento desta poderosa tecnoloxía biolóxica

á vez que explican o seu funcionamento ao público non especializado, sen deixar

nunca de lado a súa responsabilidade científica ao mirar ao futuro para afrontar as

principais cuestións éticas espertadas polos seus posibles derivas.

Xenética; Enxeñería xenética; Aspectos morais 



613 SOL rec 

Reconecta con tu cuerpo / Anna Sólyom 

1ª ed. Barcelona : RBA, 2020

No corpo maniféstase todo o que vives, pensas e sentes en forma de dor, rixidez,

cambras e bloqueos ou dunha sensación de fatiga xeral. Se aprendes a ler os seus

sinais, descubrirás o máis poderoso instrumento para liberarche de todo aquilo que

sobre carga a túa vida física,  psiquíca e espiritual. O teu corpo será un mapa que che

revele tanto o problema como a solución. Este libro práctico da terapeuta corporal

Anna  Sólymon é unha guía para afrontar as batallas diarias, espertando a sabedoría

do corpo para alcanzar unha vida consciente,  energica e feliz.

Benestar persoal; Mente e corpo

612.3 SUP dvd

Super size me [DVD] / producido y dirigido por Morgan Spurlock

Barcelona : Cameo Media, cop. 2008

A  película  mostra  a  evolución  de   Spurlock  durante  30  días  (febreiro  de  2003),

durante os cales subsiste na súa totalidade coa alimentación e a compra de artigos

exclusivamente de McDonald's.  O espectador pode comprobar os efectos que ten

este  estilo  de  vida  na  saúde  física  e  psicolóxica.  No  filme  tamén  se  explora  a

influencia das industrias da comida rápida, incluíndo a forma en que se incita á mala

nutrición para o seu propio beneficio. Durante a rodaxe,  Spurlock comeu en varios

restaurantes McDonald' s tres veces ao día, chegando a consumir unha media de 5

000  kcal diarias

Documental; Comedia;  Cine estadounidense

641 ARG bue 

La buena cocina / Karlos Arguiñano

Barcelona : Planeta, 2020

A arte de escoller e mesturar ben os ingredientes é un dos segredos mellor gardados

da boa cociña. O seu éxito depende dunha variedade de texturas e sabores que, ben

combinados,  poden  ter  un  resultado  explosivo.  Neste  novo  receitario  de   Karlos

Arguiñano descubrirás que ingredientes usar no teu día a día coidando a túa saúde e

co  que  teñas  máis  a  man  na  despensa  ou  o  frigorífico.  Cun  práctico  índice  de

suxerencias clasificadas por ingredientes, estas 900 receitas permitiranche preparar

completos menús que inclúen legumes, carnes e aves, verduras e hortalizas, peixes,

ovos, cereais, froitas e sobremesas.

Cociña; Receitas



641 GOM coc 

Cocina francesa : paso a paso / Guillaume Gomez 

1ª ed. Barcelona : Planeta, 2019

Esta obra ofrece para cada emblemática receita un paso a paso accesible a todos,

con máis de 3.000 fotografías, o que permite transmitir o  savoir- faire do seu autor,

os  seus  consellos,  trucos  e  astucias.  En  definitiva,  un  manual  para  dominar

perfectamente  as   técnicas  culinarias  da  cociña  francesa  e  para  realizar  sen

problemas pratos xenerosos e saborosos. Unha obra atractiva e actual que permitirá

que  cada  cociñeiro,  afeccionado  ou  profesional,  pode  descubrir  a   tecnica  que

funciona,  para cociñar como un gran chef.  En definitiva, un libro excepcional  que

todos os  gourmets deberían ter na súa biblioteca e na súa cociña.

Cociña francesa; Receitas

641 RIV coc  

La cocina de las cuatro estaciones / Inés Ortega y Marina Rivas

Madrid : Alianza, D. L. 2020

Inés Ortega e Mariña Rivas quixeron dar resposta neste libro, que segue a liña dos

anteriores ("Cocinar sin gluten", sin huevo y sin  lactosa" e "Cocina sana y sencilla"),

a unha das preocupacións recorrentes dos lectores e dos especialistas en saúde:

como atopar unha maneira fácil e clara de sentirse ben cos seus corpos e as súas

mentes a través da alimentación.

Cociña; Receitas 

658 PRA per 

TLas personas : la clave para competir / J. Carlos Prado Prado, Jesús García Arca,
Iván González Boubeta

Madrid : Pirámide, [2019]

Nesta obra abórdase o cambio cultural  de empresas e organizacións a través da

participación  das  persoas,  e  para  iso  explícase  a  xestión  dos  sistemas  de

participación  e  as  relacións  humanas  na  empresa.  O  libro  estrutúrase  en  seis

capítulos  que  viran  ao  redor  do  tema  da  mellora  continua  nos  procesos  de

fabricación, como ferramenta de competitividade

Xestión de empresas; Recursos Humanos



687 GAR val  
 

Valentino / texto de Daniel García

Madrid : La Fábrica, 2020

Durante as cinco décadas que separan 1957,  ano en que fundou o seu taller  en

Roma, e 2009, cando anunciou a súa retirada,  Valentino se dedicou a transformar ás

mulleres en raíñas, a facer que as súas clientas non só se sentan as máis guapas,

senón que o sexan. Por iso aínda se lle considera o emperador da moda. Na Roma

dos sesenta xa era o modisto preferido de grandes celebridades, e nos setenta soubo

sobrevivir á crise da alta costura apoiándose nos seus sólidos vínculos con Hollywood

e  a  alta  sociedade,  e  consolidándose  como  o  modisto  elegante  cuxos  deseños

rezuman unha clase incontestable.

Diseñadores de moda; Valentino 

747 THO com  

Cómo he convertido mi dormitorio en una oficina, y otros consejos de decoración,

prácticos e imaginativos / Joanna Thornhill ; [traducción, Ana Belén Barrio Fernández]

Barcelona : Blume, 2020

A idea de decorar a súa casa resultaralle máis divertida e menos abafadora, xa sexa

súa ou de alugueiro. A través de consellos organizados de forma clara e sinxela, este

libro presenta algúns dilemas de decoración de interiores aos que antes ou despois

todos os propietarios e inquilinos teñen que enfrontarse. Cada un dos temas inclúe

fotografías realizadas por profesionais, que mostran magníficos espazos ao alcance

de  calquera.  Ademais,  inclúe  consellos  prácticos  de  bricolaxe  para  todos  os

principiantes entusiastas e con ganas de aprender sobre este apaixonante mundo.

Decoración interior

766 ABC  

El abc de [triángulo amarillo, cuadrado rojo, círculo azul] : la bauhaus y la teoría del
diseño / E. Lupton y J. Abbott Miller (eds.) .

3 ed. Barcelona : Gustavo Gili, 2019

Publicado  por  primeira  vez  en  1991,  “El  ABC de   Bauhaus”  converteuse  nunha

referencia ineludible e un clásico entre os deseñadores. O libro cóntanos as orixes e

o florecemento dun dos fenómenos máis debatidosn do deseño moderno, a Bauhaus,

e o impacto creativo que o seu experimento pedagóxico supuxo para o deseño, a

psicanálise, a xeometría,  a educación infantil  e a cultura popular.  Mentres que os

textos  desenvolven  unha  exploración  teórica  e   provocativa  dos  fundamentos  da

famosa  escola,  o  libro  en  si  é  un  auténtico  manifesto  visual  dos  seus  ideais

materializados a través da tipografía e a composición visual dos editores. 

Deseño gráfico; Alemania



77 GAR ret  

El retrato :  técnicas de iluminación, dirección de poses y calidad de luz / Antonio
Garci

Madrid : Anaya Multimedia, 2020

Este libro ofrece a quen nunca se aproximaron ao retrato fotográfico un camiño para

expresarse a través dos demais; ao fotógrafo de luz natural, a teoría e a práctica para

penetrarse  nun  mundo  novo  de  luces  e  emocións,  e  aos  xa  experimentados  en

ambas as facetas,  un método persoal  e  diferente  para  comprender  o retrato dun

modo máis amplo e dominar a iluminación como un dos maiores recursos creativos

en fotografía.

Fotografía de retrato; Iluminación 

791 MAL alb 

Louis Malle / Enric Alberich

1ª ed. Madrid : Cátedra, 2020

Prematuramente xulgado por certos sectores como un  diletante  gustoso de suscitar

escándalos, o paso do tempo resituou a Louis  Malle como un dos grandes cineastas

do seu  época, responsable dunha obra consistente e  cuestionadora marcada pola

solvencia narrativa e pola súa tendencia para desbordar os  clichés e a desmarcarse

do  convencional.  Amante  do  jazz,  debedor  de  Albert   Camus  e  da  literatura  do

absurdo, foi un cineasta versátil, capaz de abordar os  generos tradicionais de forma

innovadora, de explorar os límites do documental, de espir os mitos da Historia, de

afrontar sen  extravíos a aventura americana ou de recorrer ao  autobiográfico para

ofrecer o mellor de si mesmo. 

Directores de cine; Louis Malle 

796 DIC cor  

Correr con eficacia : reinventa tu forma de correr para mejorar tu estabilidad, fuerza y
velocidad / Jay Dicharry

1ª ed. [S. l. ] : Paidotribo, 2020

Para ben ou para mal, o teu corpo determina a túa forma de correr. Vellas lesións,

problemas de mobilidade, o cansazo e o desgaste maniféstanse no modo en que che

moves ao correr. O programa “Correr con eficacia” aborda tales aspectos, vólveche

máis forte e adéstrache para correr mellor os quilómetros que tes por diante. O autor,

o  fisiólogo do deporte e especialista en  biomecánica Jay  Dicharry adaptará o teu

corpo  e  cerebro  para  que  corras  mellor.  No  libro  preséntanse  15  sesións  de

adestramento para poñerse en forma para o inicio da tempada, adquirir precisión e

mellorar o teu rendemento e forma de correr. 

Adestramento; Running; Atletismo 





821.13 ESP CHA obr
(1-5) 

Obra completa (1915-1944) / Manuel Chaves Nogales 

Barcelona : Libros del Asteroide ; Sevilla : Diputación de Sevilla, 2020

Tras décadas no esquecemento, Manuel Chaves Nogales é hoxe considerado un dos

mellores xornalistas e escritores españois do século XX. A súa procura da verdade

por encima de calquera ideoloxía fixo del unha voz incómoda nunha España dividida e

nunha Europa presa dos totalitarismos. Exiliado en Francia desde pouco despois do

estalido da guerra civil, alí escribiría textos tan fundamentais como "A sangre y fuego"

ou "La agonía de Francia", antes da súa prematura morte en 1944. A presente "Obra

completa" reúne por primeira vez nunha única edición todos os escritos do autor dos

que se ten noticia ata hoxe. Unha obra fundamental para a reconstrución dun período

crucial da nosa Historia, da que Chaves foi unha inestimable testemuña. 

Literatura española; Antoloxías; Xornalismo; Historia

910 NIK atl 

Atlas de fronteras insólitas / Zoran Nikolic ; [traducción, Jorge García, Sigrid Guitart]

Barcelona : Planeta, 2020

A maioría da xente cre que as fronteiras dun país están claramente definidas: liñas

que separan aos países onde todo, ao carón da liña, pertence a un país e todo, alén,

pertence a outro.  Este podería  ser  o  caso a maior  parte do  tempo.  Con todo,  as

fronteiras  que  definen  o  noso  mundo  non  están  tan  claras  como cabería  pensar.

Algúns países que quedaron divididos, a miúdo devastados, por séculos de conflitos

víronse obrigados a deixar atrás fragmentos do seu territorio, dando lugar a fronteiras

inusuais, enclaves e enclaves, cidades e illas divididas ou inexistentes. 

Xeografía; Curiosidades

613 FLE ali 

Egipto misterioso / José Manuel García Bautista

1ª ed. [Córdoba] : Almuzara, 2020

Este é un percorrido polo Exipto máxico, polos segredos da meseta de  Giza, polas

súas pirámides, polo seu complexo de construcións, pola  Esfinge, polos templos, pola

calzada,  polo  Nilo...  un  percorrido  que  pretende  transmitir  ao  lector,  a  luz  do

coñecemento e a fascinación por unha terra  ignota. Viaxaremos por Exipto, Giza,

Luxor,  Karnak, Abu  Simbel e por aqueles lugares que se reservan os seus misterios

para aquel que saiba atopalos..., unha viaxe ao país do que din que oculta aínda baixo

as súas areas, o 80% das súas ruínas e tesouros; un país que foi o berce dunha das

civilizacións máis importantes do mundo, do que descoñecemos gran parte do seu

pasado e que segue desvelando misterios para descubrirnos outros aínda sen revelar.

Exipto; Civilización 



94(460) ALP gue 

La Guerra Civil en el aire : alemanes, soviéticos e italianos en los cielos de España /
Michael Alpert ; traducción de Alejandro Pradera

1 ed. Madrid : La Esfera de los Libros, 2020

A Guerra Civil española librouse por terra e por mar, pero tamén nunha época de

auxe e gran interese pola guerra aérea e polo rápido desenvolvemento dos avións de

combate. A contenda chegou nun momento crucial no desenvolvemento da aviación

militar e foi o escenario onde se ensaiaron as novas técnicas da guerra aérea, por

exemplo os combates a alta velocidade, os ataques contra os buques, o bombardeo

das zonas civís e a cooperación táctica aire-terra.

España; Historia; Guerra Civil

94(5) PER jap 
 

Japón en su historia :  de los primeros pobladores a la era Reiwa /  Andrés Pérez
Riobó, Gonzalo San Emeterio Cabañes ; [mapas, Juan Hernaz]

1ª ed. Gijón : Satori, 2020

“Japón  en  su  historia”  ofrécenos  un  percorrido  rigoroso  e  preciso  a  través  da

evolución da sociedade,  relixión e cultura xaponesas desde as súas orixes ata a

actualidade, baseado nos traballos de  investiagación e divulgación máis recentes

publicados en Xapón. Orientado tanto ao público xeral como ao especializado, este

libro  ofrece  explicacións  detalladas  e  actualizadas  de  cada  período  histórico

acompañadas dun abundante apartado visual que inclúe mapas, gráficos, fotografías

e debuxos, ademais dunha ampla bibliografía.

Japón; Historia

CÓMIC EUROPEO 

COMIC ALV tum [azul] 
 

A tumba de Breogán / Abel Alves, Esteban Tolj

1ª ed. A Coruña : Demo, 2018

No ano 1870 realízanse varias reformas na Torre de Hércules. Durante eses labores

atópanse unhas vellas táboas de madeira escritas polo arquitecto do faro. Isto revelará

un segredo ancestral  relacionado co lendario  líder  castrexo Breogán e  coa antiga

cidade de Brigantia.  O poeta Eduardo Pondal e o intrépido bandoleiro Antón Dedo

d'Ouro  coincidirá  nesta  perigosa  aventura,  enfrontándose  a  un  sinistro  grupo  de

carlistas  e  membros  de  igrexa  que  agochan  algo  en  relación  co  descubrimento.

Conseguirán Pondal e Antón desentrañar o misterio da tumba de Breogán?

Banda deseñada galega; Cómic de aventuras 



COMIC BCN [azul]  

Bcn noire : 23 historietas de género negro ambientadas en la ciudad condal

1ª ed. Barcelona : Norma, 2018

23 historietas de xénero negro coa cidade de Barcelona como escenario. 23 disparos

de socato narrados por autores de cómics que coñecen a Cidade Condal como a

palma da súa man. Creadores xa consagrados e outros que veñen empuxando forte

únense para radiografiar a urbe e convertela nun personaxe máis. Barcelona non che

dá unha segunda oportunidade. Perdedores ou triunfadores, todos temos feridas que

lamer.

Cómic español e hispanoamericano, Cómic de intriga e misterio

COMIC BER gas [azul]

Gasolina : pilot paradise / un relato de Fred Bernard ; dibujo de Benjamin Flao 

[Tarragona] : Ponent Mon, 2018

"Gasolina"  trata  de  describir  o  sentimento  de  impotencia  que  produce  o  paso  do

tempo, as cousas que nunca acabaremos de realizar nas nosas vidas e sobre todo, é

un alegato da inxenuidade. 

Cómic español e hispanoamericano, Cómic fantástico

COMIC BRO inf [azul]  

Mascotas, espíritus y otros prodigios del inframundo / Pep Brocal

1ª ed. Bilbao : Astiberri, 2019

Da vida á morte: unha obra que destaca como unha espectacular odisea visual chea

de  aventura  e  poesía,  unha  viaxe  iniciático  onde  o  importante  é  fluír.  Amalia,

decepcionada da vida tras un fracaso amoroso, ocupa o posto de porteira do edificio

que deixou a súa nai ao morrer. A súa intención inicial é refuxiarse durante un tempo

dese mundo que considera hostil. Pero pasaron os anos e xa non necesita máis. Aí no

seu semisótano vive tranquila coa súa rutina, os seus libros e o seu gato. Un día

chega ao inmoble un personaxe coa estraña misión de atopar e levar na súa maleta

as almas daquelas persoas que quedaron soas, illadas do resto da sociedade. 

Cómic español e hispanoamericano, Cómic de ciencia ficción



COMIC BUS far [azul] 

Fariña : a novela gráfica : historia e indiscrecións do narcotráfico en Galicia / baseada
no libro de Nacho Carretero ; guión, debuxo e cor de Luis Bustos

1ª ed. Vigo : Xerais, 2019

Unha obra que nos mergulla na Galicia do contrabando nas rías, das planadoras, dos

clans, dos capos, da impunidade e do narcotráfico

Cómic español e  hispanoamericano; Cómic galego; Cómic social e político

COMIC CHR orw [azul]

Orwell  :  etoniano,  poli,  proletario,  dandi,  miliciano,  periodista,  rebelde,  novelista,
excéntrico,  socialista,  patriota,  jardinero,  ermitaño,  visionario  /  [guión]  Christin  ;
[debuxo] Verdier ; con la colaboración de André Julliard. . . [et al. ]

1ª ed. Barcelona : Norma, 2020

George Orwell foi un dos escritores máis relevantes do s. XX, creador de obras como

"Rebelión na granxa" ou "1984", da que provén o concepto de “Gran Irmán”. O seu

forte  compromiso  político  levouno  ademais  a  implicarse  na  Guerra  Civil  Española

xunto ás milicias do POUM, experiencia que plasmou na súa "Homenaxe a Cataluña".

Nesta novela gráfica, Pierre Christin -guionista da mítica Valerian- e Sébastien Verdier

móstrannos  os  aspectos  máis  relevantes  da  vida  do  escritor  e  como  estes

configuraron  a  obra  literaria  orwelliana.  Unha  biografía  prodixiosa  que  conta  con

artistas convidados como Juanjo Guarnido, Blutch ou Enki Bilal.

Cómic biográfico; Cómic europeo

COMIC ELF (9) [azul]

Elfos /  Maconi, Gianluca; Saito, Diogo; Jarry, Nicolas; Duarte, Kyko

Barcelona : Yermo, 2016

Despois de que unha terrible traxedia golpee á familia Ilaw, os pais do novo elfo

silvano déixano en mans do seu tío Astaran,  capitán dun barco mercenario,  pero

pronto as noticias da praga que envolve as Terras de Arran deixarán claro que nin o

mar é un lugar seguro.  En “Alyana” comenzan a atarse os cabos soltos da saga. Por

que  os  ghuls  deixaron  con  vida  a  Tenashep,  a  elfa  branca?  Que  foi  do  dragón

branco? Que nova visión da morte axexa ós reinos dos elfos das Terras de Arran?

Cómic europeo; Cómic fantástico



COMIC FOR for [azul]  

Forges inédito : [mayormente]

1ª ed. Barcelona : Espasa, 2019

Precedidos por unha introdución escrita polos seus familiares para explicar o proceso

creativo do autor, os chistes recolleitos neste libro, debuxados entre 1990 e 2018,

son de indubidable  valor  histórico e documental.  Non só constitúen un magnífico

retrato destas tres décadas da historia de España, senón que ademais reflicten que o

traballo do gran humorista gráfico estaba enormemente pegado á actualidade, razón

pola cal moitos deles non saíron finalmente á luz

Cómic español e hispanoamericano, Cómic de humor

COMIC GON bla [azul]

The Black Holes / Borja González

1ª ed. Barcelona : Reservoir Books, 2018

Gloria, Laura e Cristina queren montar unha banda de aires punk chamada The Black

Holes. Teñen todo o que se precisa : actitude, presenza, instinto... e unha debilísima

formación musical. Apenas empezan cos ensaios, un aura estraña invade o seu día a

día : a reminiscencia de algo que ocorreu 160 anos atrás e persegue a unha delas.

Cómic español e hispanoamericano, Cómic fantástico

COMIC KLE nic [azul] 
 
 

Nick Cave : mercy on me / Reinhard Kleist ; [traducción, Sara Bueno Carrero]

2ª ed. Barcelona : ECC, 2019

Músico,  novelista,  poeta,  actor...  Nick  Cave é  o  que se  adoita  chamar  un home

renacentista, brillantemente polifacético. A súa ampla produción artística, hipnótica e

intensa, é un medio ideal para contar calquera tipo de historias. En Nick Cave: Mercy

on  me,  Reinhard  Kleist  narra  a  historia  do  influente  artista,  pintando  un  retrato

cativador da súa traxectoria vital. Como as cancións de Cave, este libro é ao mesmo

tempo electrizante, sentimental, morbosos e cómico, pero sempre apaixonante. 

Cómic europeo; Cómic biográfico



COMIC MAG met
[azul]

El Método Gémini / by Magius

2ª ed. Sineu : Autsaider Cómics, 2018
Baseada  en  feitos  reais,  esta  historia  vira  ao  redor  da  vida  do  gangster  Mike

Dioguardi, quen aproveitando a coincidencia do seu apelido co do coñecido mafioso

Jhon Dioguardi,  inventa un falso parentesco con este para entrar  no mundo dos

"negocios".  De  axudante  de  carniceiro  a  executivo  de  segunda  nun  banco  de

Brooklyn, posición que aproveita para branquear fondos do hampa. Roubo e venda

de automóbiles, narcotráfico e asasinatos por encargo, que lle aúpan no escalafón do

gremio ata ser admitido na " honorata societá". Aliñado coa familia dos Petrosino,

chega ao cume da súa carreira criminal baixo o mandato de Big Frank Catalano.

Carreira que dirixe desde o seu propio tugurio, o Gemini, onde rendibiliza os seus

coñecementos  como  carniceiro  e  aplica  o  seu  propio  método  de  desangrado,

despezamento e desaparición de cadáveres que dá título ao libro.

Cómic españole hispanoamericano; Cómic alternativo e underground

COMIC NUR tyl (1)
[azul] 

 

Tyler Cross.  1-3, Río Bravo / Nury, Brüno ; color de Laurence Croix ; [traducción,
María Serna Aguirre].

2ª ed. Madrid : Dibbuks, 2018

Tyler transporta 17 quilos de heroína que valen medio millón de revenda na rúa. E

quédanlle exactamente 21 dólares e 80 centavos no peto. Percibe a ironía do asunto

e ponse en marcha.4

Cómic europeo, Cómic de aventuras

COMIC NUR tyl (2)
[azul]  

Tyler Cross. 2, Angola / guión, Fabien Nury ; dibujo, Brüno ; color de Laurence Croix ;
[traducción, Diego Álvarez]

1ª ed. Madrid : Dibbuks, 2015

Angola non é unha prisión. A súa función non é a de encerrar aos criminais, nin moito

menos  rehabilitalos.  Angola  é  unha  empresa.  A  súa  única  razón  de  ser  é  facer

diñeiro. E neste aspecto funciona dun modo exemplar.

Cómic europeo, Cómic de aventuras 



COMIC NUR tyl (3)
[azul]  

Tyler Cross. 3, Miami / guión, Fabien Nury ; dibujo, Brüno ; color, Laurence Croix ;
[traducción, Diego Álvarez]

1ª ed. Madrid : Dibbuks, 2018

A banda sonora dos teus soños : motoserra e machada. Anacos de corpos flotando.

O valse das quenllas, ao pé do embarcadoiro. E o mar estaba vermello. Esqueceralo.

Como esqueciches tantos outros.

Cómic europeo, Cómic de aventuras 

COMIC OLI mil [azul]  

1808 : Madrid / guión, Julián Olivares ; dibujo, Juan Aguilera ; color, Juan Aguilera y
Roxana Urra

[Barcelona] : Cascaborra Ediciones, 2017 

Madrid, 2 de maio de 1808. Veciños da cidade protagonizan unha revolta contra o

exército francés afincado na cidade tras o tratado de Fontainebleau. Unha xornada

que quedou marcada por sempre na historia de España, inmortalizada no cadro de

Goya Os fusilamentos do 3 de maio. 

Cómic español e hispanoamericano,  Cómic histórico

COMIC PAS mac
[azul] 

Máculas / [guion] Jordi Pastor ; [dibujo] Danide

[Palma de Mallorca] : Spaceman Project, D. L. 2018

"Quero voar, quero ser un heroe. Chámome Dott Anuncio e teño a posibilidade de

facer estas cousas, pero para iso debo atrapar a unha persoa, unha muller da que

estou namorado, unha ladroa chamada Imán". "Quero ser un gran autor de cómics.

Chámome Scott e son autor do cómic protagonizado por Dott Anuncio, pero déronme

un número para que o mate e peche a serie". 

Cómic español e hispanoamericano,  Cómic fantástico



COMIC VIC eli [azul]  

Elisa e Marcela / Xulia Vicente

1ª ed. Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 2020 (Lugami) 

Elisa e Marcela non é a historia dun "casamento sem home". Elisa e Marcela é unha

historia de amor e de liberdade. Velaí a súa transgresión.

Cómic galego; Homosexualidad; Elisa e Marcela

COMIC YEL irm [azul] 

Irmina / Barbara Yelin ; traducción, Itziar Hernández Rodilla

1ª ed. Bilbao : Astiberri, 2019

A mediados dos anos 30 unha moza alemá, Irmina, chega a Londres en busca de

traballo, liberdade e independencia. Alí coñece a Howard Green, un dos primeiros

estudantes  negros  en  Oxford,  ao  que  sente  unida  na  súa  procura  dunha  vida

emancipada. A relación termina abruptamente ao verse obrigada Irmina a volver á

Alemaña hitleriana. A medida que se achega a guerra, Irmina descobre que o seu

desexo de ascenso social só é posible traizoando os seus ideais. 

Cómic europeo, Cómic biográfico 

CÓMIC AMERICANO

COMIC BAT MAR bat
(2) [vermello] 

 

Batman : el príncipe oscuro : libro 2 de 2 / guión y dibujo Marini ; Batman creado por
Bob Kane con Bill Finger ; [traducción, Francisco San Rafael Simó]

Barcelona : ECC, 2018

Batman persegue ao Joker, nun intento desesperado por rescatar á moza que pode

estar  emparentada,  ou  non,  con  Bruce  Wayne.  Que  papel  terá  Catwoman  no

enfrontamento definitivo entre estes dous inimigos?

Cómic americano, Cómic de superheroes



COMIC GIL wic (5-6)
[vermello] 

The Wicked + The divine / Kieron Gillen, guión ; Jamie McKelvie, dibujo ; Matthew 
Wilson, color ; Clayton Cowles, rotulación original

1ª ed. Barcelona : Norma, 2017-2018

Cada noventa anos, doce deuses regresan como xóvenes. Ámanos. Ódianos. En 

dous anos, morren todos. Está ocorrendo agora. Está volvendo a suceder. 

Cómic americano; Cómic fantástico

COMIC GOR yom
[vermello] 

Yo molaba hasta que fui padre : fowl language comics / Brian Gordon

1ª ed. Barcelona : Bridge, 2017

Es nai ou pai? Que ben e que mal por ti! Coñeces a alguén que estea a piques de ter 

un bebé? Que ilusión e que tristeza por eles! Os teus amigos tamén son pais? Claro 

que o son, os pobres desgraciados

Cómic estadounidense; Cómic de humor

COMIC KIN eth (3)
[vermello]

Ether / guión, Matt Kindt ; dibujo, tinta y color, David Rubín

1ª ed. Bilbao : Astiberri, 2017-2020

Boone  Dias,  un  explorador  interdimensional  cunha  mente  científica,  trata  de

desentrañar os misterios dun mundo de fantasía e maxia, Ether,  cuxos residentes

necesitan a súa axuda para resolver os seus crimes máis atroces. Esta é a proposta

que xorde do encontro do exitoso guionista Matt Kindt cos espectaculares debuxos de

David Rubín. 

Cómic americano; Cómic de ciencia ficción



COMIC LEM gid (3-4)
[vermello] 

Gideon Falls / [guión, Jeff Lemire ; dibujo, Andrea Sorrentino ; color, Dave Stewart ; 
traducción, Santiago García]

1ª ed. Bilbao : Astiberri, 2019

Existe  unha  lenda  que  fala  sobre  un  edificio  sobrenatural  que  apareceu  e

desapareceu ao longo da historia, sementando a morte e a tolemia ao seu paso.

Esta construción é o celeiro negro, eixo sobre o que vira a historia de Gideon Falls,

unha pequena poboación rural situada nun punto indefinido do mapa e do tempo.

Unidas por este misterio, as vidas dun mozo ermitán, obsesionado con atopar pistas

no lixo, e un cura católico en decadencia, que atopa o seu sitio neste pequeno pobo

de fortes conviccións relixiosas, ven entrelazadas. Con todo, ningún dos dous está

preparado para o que hai dentro do celeiro negro. 

Cómoc americano; Cómic de intriga e misterio: Cómic de terror

COMIC NIC cab (2-3)
[vermello] 

 

Cable & Masacre / [guión, Fabian Nicieza ; dibujo, Patrick Zircher]

Girona : Panini Comics, 2008-2011

Un xigantesco  volume con  senllos  arcos  argumentais  completos.  Primeiro,  Wade

consegue por fin que lle contrate: terá que recuperar un importante disco duro, pero

para facelo deberá escapar de tres das máis curvilíneas damas do Universo Marvel.

E a continuación: Nathan recibe a visita do Capitán América, que ten unhas cantas

cousas que comentarlle acerca da idea de montar un país artificial cuxa existencia

está a ameazar a incontables gobernos e relixións. 

Cómic americano, Cómic de superhéores

COMIC PRI dea (4)
[vermello]  

Deathstroke. Renacimiento / [guión, Priest]

Barcelona : ECC, 2017-2018

Tan carismático  como moralmente  cuestionable,  este  asasino a soldo gañouse o

favor dos lectores desde a súa creación, en 1980. Popularidade que, tras converterse

en antagonista da televisiva Arrow e protagonizar unha serie orquestrada por Tony S.

Daniel, tradúcese agora nesta ambiciosa colección, escrita por Christopher Priest e

debuxada por Larry Hama, Carlo Pagulayan e Joe Bennett 

Cómic americano, Cómic de superhéores



CÓMIC MANGA

COMIC MOF she (1-4)
[amarelo] 

Sherlock / guión, Steven Moffat, Mark Gatiss ; dibujo, Jay 

Barcelona : Norma editorial, 2017

O doutor Watson acaba de volver de servir en Afganistán, polo que busca alguén con

quen  compartir  piso.  Un  antigo  amigo  preséntalle  a  un  home  con  grandes

capacidades deductivas aínda que tamén cunha reputación un tanto cuestionable…

que non é outro que Sherlock Holmes, o famoso detective, que ten entre mans un

caso que non calquera podería resolver!

Cómic manga; Cómic de intriga e misterio

COMIC NAG jef
[amarelo] 

 

El jefe es una Onee / Nagabe ; [traducción, Yasuko Tojo]

Barcelona : Ecc, 2018

Vincent Falnail é un eficiente empregado dunha das maiores empresas con capital

estranxeiro. Pero el ten un secreto chamado . Entre un entrometido subordinado◯◯◯

perruno chamado Dant,  e un paxaro chamado George que acepta o seu secreto,

entre o amor e o traballo, será capaz de enfrontarse á súa propia identidade…!? Unha

aloucada comedia de bestas imprescindible!!!

Cómic manga; Cómic fantástico; Cómic de humor

COMIC SAK aji (1-14)
[amarelo] 

Ajin : semihumano / Gamon Sakurai ; [traducción, Marc Bernabé]

3º ed. (vol. 1) ; 2º ed. (vol. 2, 3) Barcelona : Norma Editorial, 2015

A humanidade descubriu unha subraza dentro do xénero humano : os semihumanos,

seres de aspecto humano pero incapaces de morrer e que aparecen moi de cando

en vez entre a poboación. Dadas as súas características, os gobernos captúranos e

realízanlles  todo  tipo  de  experimentos  terribles  tanto  para  estudalos  como  en

beneficio da especie humana. Cando o novo protagonista descobre que é un deles,

iníciase o seu pesadelo…

Cómic manga; Cómic de ciencia ficción; Cómic de aventuras



COMIC TOH his(1-6)  

Historias de amor. 1 / Tagura Tohru, Koimonogatari

Barcelona : Norma Editorial, D. L. 2019

Yuiji Hasegawa descobre por casualidade que Yamato Yoshinaga, un compañeiro de

clase co que apenas tivera contacto antes, é gai, e dáse conta de quen é o obxecto

do desexo non correspondido de Yamato. Despois de participar con el nun grupo de

estudo, Yuiji dáse conta de que é un bo tipo e proponse facer que a súa vida sexa

máis feliz, aínda que os seus intentos por logralo sexan algo rebuscados e bastante

torpes. 

Cómic manga; Cómic romántico; Homosexualidad


	
	Juana de Castilla / María Teresa Álvarez
	Madrid : La esfera de los libros, 2020
	A autora amósanos unha muller traizoada por todos os homes da súa vida e que foi tradicionalmente maltratada polos historiadores. Afonda nos 46 anos que a soberana permaneceu encerrada no castelo de Tordesillas.
	Novela histórica; Juana de Castilla
	Recuerdos de un jardinero inglés / Reginald Arkell ; traducción de Ángeles de los Santos
	1ª ed. Cáceres : Periférica, 2020
	O protagonista desta novela foi un neno solitario que sempre mostrou unha paixón desmedida polas flores, especialmente polas silvestres, que crecían nas beiras da vella canle que percorría coa profesora que lle transmitiu todo a súa saber botánica. A segunda muller en apreciar o seu talento será Charlotte Charteris, quen lle outorga o primeiro premio no Concurso Anual de Flores e cambia o seu destino ao ofrecerlle traballar no xardín da súa mansión. Desde a vivenda anexa, Pinnegar repasa a súa vida consagrada a velar por ese cosmos en miniatura, un xenuíno xardín inglés: unha das contribucións máis orixinais dos británicos á cultura universal.
	Novela da vida cotiá
	Los terranautas / T. C. Boyle ; traducción a cargo de Ce Santiago
	Madrid : Impedimenta, 2020
	Remedio para melancólicos / Ray Bradbury
	Barcelona : Minotauro, 2020
	Nesta colección de 22 relatos, Ray Bradbury demostra unha vez máis a súa mestría ao crear personaxes e situacións con rápidas pinceladas e dar un xiro fantástico ás situacións máis cotiás: cogomelos sinistros que crecen en soto; o primeiro encontro dunha familia cos marcianos; un traxe marabilloso que cambia a todos os que o visten; un gran artista debuxando nas areas da praia; o agasallo de Nadal máis marabilloso que pode ter un neno...
	Contos de ciencia ficción
	Gema / Milena Busquets
	Barcelona : Anagrama, 2021
	A vida dunha escritora de corenta e algo anos transcorre sen problemas, entre os seus dous fillos e unha relación que parece estar a piques de rematar. Pero esa existencia razoablemente plácida é sacudida pola reaparición dunha pantasma do pasado en forma de súbita memoria: Gema.
	Novela da vida cotiá
	El tiempo suficiente / Amara Castro Cid
	1ª ed. Madrid : Maeva, , 2020
	As irmás Telma e Celia viven en Vigo. Telma é unha enfermeira que se preocupa polos seus pacientes e que presta especial atención a un ancián chamado Pío. Celia acaba de ascender a xefa de departamento na súa empresa, pero non se sente a gusto. As comidas na casa da súa avoa Gala, son o máis sacro para as tres. Cando a avoa falece, as irmás len xuntas as memorias que lles deixou e descobren moitos detalles que descoñecían de Gala. Unha novela sobre a importancia das non sempre fáciles relacións familiares, sobre as perdas que sufrimos ao longo das nosas vidas, sobre os segredos que se gardan e a memoria que axuda a recuperalos.
	Novela da vida cotiá
	Retratos de infancia / J. M. Coetzee ; edición e introducción de Hermann Wittenberg
	Barcelona : Literatura Random House, 2020
	La sabiduría de la jungla / Jim Corbett ; traducción de Eduardo Riestra
	A Coruña : Ediciones del Viento, 2018 (Gráficas Summa)
	É esta unha obra que recupera os seus recordos de infancia nas xunglas de Kaladhungi, aos pés do Himalaya. O seu descubrimento da natureza, a súa aprendizaxe, as súas aventuras solitarias nunha contorna natural a finais do silgo XIX que xa se perdeu para sempre.
	El silencio / Don DeLillo ; traducción por Javier Calvo
	Barcelona : Seix Barral, 2020
	Domingo da Super Bowl. Ano 2022. Cinco amigos quedaron para cear nun apartamento en Manhattan. Unha profesora de Física xubilada, o seu esposo e o seu exalumno esperan á parella que se unirá a eles tras un accidentado voo desde París. A conversación abarca desde as apostas deportivas ata o bourbon e o manuscrito de 1912 de Einstein sobre a teoría da relatividade. De súpeto, un apagamento deixa ao mundo ás escuras e as conexións dixitais que marcaron as nosas vidas córtanse.
	Todo lo que necesita ser dicho : el amor libre y devoto / Fernando Delgado
	Barcelona : Planeta, 2020
	A xerarquía que dicía predicar o amor e atizaba a guerra, o pastor amanerado en cruzada contra a homosexualidade, os custodios da castidade entregados ao abuso intramuros da escola ou do mosteiro ; é dicir, a dobre moral sexual e de costumes da Igrexa católica é o asunto central destas elegantes e agudas reflexións de Fernando Delgado.
	Clero; Conduta sexual
	El fantasma y la señora Muir / R. A. Dick ; traducción a cargo de Alicia Frieyro.
	1ª ed. Madrid : Impedimenta, 2020
	Lucy Muir é unha rapaza viúva á que todo o mundo considera moi pouca cousa aínda que ela se ten por unha muller moi decidida. Angustiada polas débedas tras a morte do seu home, decide mudarse a unha casiña localizada nunha pintoresca vila costeira inglesa chamada Whitecliff. Segundo os rumores, a casa está embruxada, e o atractivo espírito do capitán Daniel Gregg, antigo dono da casa, vaga polo lugar. A relación estrambótica que establece co capitán Greg converterase nun refuxio para ela e nun amor que desafiará todas as leis da lóxica.
	Novela fantástica
	Los ancianos siderales / Luis Mateo Díez
	1ª ed. Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2020
	O Cavernal, onde se desenvolve esta novela, pode parecer un establecemento de acollida cheo de anciáns de moi variada especie e rexido polas irmás Clementinas. Tamén podería pensarse que se trata dun aerolito desprendido dalgún máis aló estratosférico onde nin a idade nin o tempo teñen nada que ver con quen o habita. Ou, se non hai máis remedio, dunha nave espacial a piques de partir cos anciáns máis agudos e quiméricos, que foron abducidos. En calquera caso, o que sucede no Cavernal non hai quen o remedie e todo se envolve nunha sorte de disparatada aventura previsiblemente perigosa.
	Novela fantástica; Novela da vida cotiá; Novela de humor
	Nuestra parte de noche / Mariana Enriquez
	4ª ed. Barcelona : Anagrama, 2020
	Un pai e un fillo atravesan Arxentina por estrada, desde Buenos Aires cara ás cataratas de Iguazú, na fronteira norte con Brasil. Son os anos da xunta militar, hai controis de soldados armados e tensión no ambiente. O pai trata de protexer ao fillo do destino que lle foi asignado. A nai morreu en circunstancias pouco claras. Como o seu pai, o fillo está chamado a ser un médium nunha sociedade secreta, a Orde, que contacta coa Escuridade en busca da vida eterna mediante atroces rituais. Neles é vital dispoñer dun médium, pero o destino destes seres dotados de poderes especiais é cruel, porque o seu desgaste físico e mental é rápido e implacable.
	Novela social e política
	Mirarse de frente / Vivian Gornick ; traducción de Julia Osuna Aguilar
	Barcelona : Sexto Piso, 2019
	A autora converte o recordo da súa experiencia como camareira non só nunha agridoce aproximación ao desexo xuvenil e os traballos estivais, senón nunha toma de contacto coas desigualdades de clase e de xénero. O seu periplo como profesora visitante por varias universidades estadounidenses sérvelle para trazar unha traxicómica radiografía da paisaxe académica.
	Novela biográfica
	Laura y Emma / Kate Greathead ; traduccion de Pablo González-Nuevo
	Madrid : Siruela, 2020
	El muro / Óscar Hernández-Campano
	Madrid : Egales, [2020]
	Nun futuro próximo, un país rico decide terminar con toda inmigración. Para iso, usando os últimos avances científicos e tecnolóxicos planta un muro que o illará do resto do mundo. Pero algo sae mal: o muro crece sen control, elevándose ata interceptar as nubes e sumindo ao país nunha seca infinita. Anos despois, un científico camiña por un páramo ermo, con dificultade, loitando contra o frío e a xistra, acompañado unicamente por un vello libro que relé cando descansa, tratando de conxurar a tolemia.
	Novela de ciencia ficción
	Sospechas / Herman Koch ; traducción de Maria Rosich
	1ª ed. Barcelona : Salamandra, 2019
	A vida de Robert Walter, o alcalde de Ámsterdam, marido e pai exemplar e político sen tacha, transcorre sen excesivos sobresaltos. Pero todo se torce no curso da recepción de Ano Novo, cando Robert sorprende á súa muller, Sylvia, charlando ao fondo da sala co concelleiro Maarten van Hoogstraten. Un leve rozamento co cóbado, un fugaz cuchicheo ao oído e un alegre brinde entre eles bastan para que a sospeita instálese na mente do alcalde. Ante esta situación, absolutamente inesperada para el e que fai cambalear a súa vida, Robert mantén a aparencia serena inherente aos homes do seu cargo, aceptando o papel que lle tocou en sorte.
	Novela da vida cotiá
	Nuestros inesperados hermanos / Amin Maalouf ; traducido por María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego
	1ª ed. Madrid : Alianza, 2020
	Alec, debuxante, e Eve, novelista dun mítico éxito editorial, son os únicos habitantes dun illote diminuto da costa atlántica. Evítanse, ata o día no que unha inexplicable avaría de todos os medios de comunicación fórzalles a saír da súa celosa soidade. ¿Que está a pasar? ¿Sufriu un cataclismo o planeta tras as ameazas continuas dun conflito nuclear e de atentados terroristas a gran escala? ¿Que ocorreu nas illas próximas, no resto do país, no resto do planeta?
	Novela de ciencia ficción; Novela social e política
	Una reina en el estrado / Hilary Mantel ; traducción de José Manuel Álvarez Flórez
	1ª ed. Barcelona : Destino, 2020
	En 1535, Thomas Cromwell, o fillo do ferreiro, está xa moi lonxe das súas humildes orixes. Como primeiro ministro de Enrique VIII, a súa fortuna floreceu, como tamén a de Ana Bolena, segunda esposa do rei por cuxo amor Enrique rompeu con Roma e creou a súa propia Iglesia. Pero as decisións do rei están a provocar un perigoso illamento político de Inglaterra, e ademais Ana non cumpriu a súa promesa, procurar un herdeiro que asegure a liña Tudor. Durante a visita a Wolf Hall de Enrique, Cromwell observa os amores do rei coa sibilina e silenciosa Jane Seymour. O ministro comprende que o que está en xogo é moito máis que o pracer do rei : está en xogo a seguridade da nación.
	Novela histórica
	El hispano / José Ángel Mañas
	Madrid : Arzalia, 2020
	Ano 134 a. C. Baixo o mando Retógenes, Numancia leva máis de vinte anos resistindo o poder da Roma invencible e os páramos que a rodean beberon tanto sangue itálico que os romanos se negan a alistarse nas lexións. Farto da situación, o Senado envía ao seu mellor xeral, Escipión Emiliano, para acabar coa resistencia dos altaneros numantinos. Como logrará reducir aos rebeldes? Conseguirá a mermada cidade resistir ao maior desafío dos romanos? Cunha narrativa áxil e chea de suspense, José Ángel Mañas escribiu unha emocionante novela na que os destinos tráxicos de hispanos e romanos crúzanse na contorna inhóspito da Numancia asediada.
	Novela histórica
	La editorial / Toti Martínez de Lezea
	1ª ed. Donostia : Erein, 2020
	Tras medio século de esforzos, o que no seu día fora un pequeno almacén converteuse nunha editorial punteira con vocación de liderado, aínda que para iso sexa preciso penetrarse en negocios que pouco ou nada teñen que ver cos libros. Por motivos diferentes, desde a vinganza á indiferenza pasando polo ansia de riquezas ou o verdadeiro amor cara á Literatura, os descendentes do seu fundador, Gervasio Egurra, loitan por facerse coas rendas da empresa familiar, baixo a vixiante mirada de dona Lola, viúva de Gervasio e matriarca do clan, que non esquece o seu pasado.
	Novela da vida cotiá
	Un hombre con encanto / Alice McDermott ; traducción de Vicente Campos
	Barcelona : Tusquets, 2021
	Billy Lynch acaba de morrer. Pero, na memoria da súa familia e dos seus amigos, segue máis vivo que nunca. Tras o chuvioso enterro, nas conversacións a media voz que se encadean ao longo dese día, todos coinciden en que Billy fora un gran tipo, polo menos nas cada vez máis escasas ocasións en que estaba sobrio. Pero diso ninguén quere acordarse porque, no fondo, comprenden que Billy cargou toda a súa vida coa prematura morte de Eva, a súa prometida irlandesa. Máis tarde, el coñecería á amable, resignada e sempre comprensiva Maeve, a súa actual viúva.
	Novela da vida cotiá; Amor
	Nueve perfectos desconocidos / Liane Moriarty ; traducción de Jesús de la Torre Olid
	1ª ed. Barcelona : Suma de letras, 2020
	A escritora de novelas románticas Frances Welty chega ao luxoso balneario Tranquillum House cun problema de costas e o corazón roto e rapidamente séntese interesada polo resto de hóspedes. Algúns desexan perder peso, outros buscan un novo comezo e hai quen está alí por razóns que non queren admitir nin ante si mesmos.
	Novela romántica; Novela de intriga e misterio
	El miedo de los niños / Antonio Múñoz Molina ; ilustraciones de María Rosa Aránega
	1ª ed. Barcelona : Seix Barral, 2020
	"El miedo de los niños" está ambientada nun tempo en que os raparigos pasaban gran parte da súa vida na rúa. Bernardo e Esteban comparten entre xogos e paseos polo pobo a excitación ante o temor dos seus propios contos, confundindo ao facelo os sinais dunha ameaza real. Esta narración xorde da semente dun medo infantil que ao longo dos anos xerminou na imaxinación de Antonio Muñoz Molina ata brotar coa urxente perfección dunha epifanía. Realza o texto o suxestivo xogo de luces e sombras das ilustracións de María Rosa Aránega.
	Novela da vida cotiá
	Mengele zoo / Gert Nygardshaug ; traducción de Pablo Osorio y Sergio Daroca
	1ª ed. Madrid : Capitán Swing ; Nórdica Libros, 2020
	O título da obra é unha expresión brasileira que quere dicir que unha situación está fóra de control. Nygårdshaug preséntanos a Mino, que naceu na selva tropical suramericana. Encántanlle os aromas, os sons, a diversidade da vida. O mozo dedícase a buscar as bolboretas máis raras xunto co seu pai, pero a súa pequena comunidade está a ser gravemente afectada polas principais compañías petroleiras que desexan explotar a selva tropical. Baseado nas experiencias do autor cando vivía na selva tropical latinoamericana, esta obra combina maxistralmente unha narrativa exuberante co thriller policiaco.
	Novela de intriga e misterio
	Delatora / Joyce Carol Oates ; traducción del inglés de José Luis López Muñoz
	1º de. Barcelona : Alfaguara, 2021
	Delatora está protagonizada por Violet Rue Kerrigan, unha moza que lembra a súa vida despois de que, con doce anos, ofrecese o seu testemuño sobre o asasinato racista dun neno afroamericano por parte dos seus irmáns maiores e apartarana da súa familia. Nunha sucesión de episodios lembrados dun modo case palpable, Violet analiza as circunstancias da súa vida como a menor de sete irmáns, unha nena no seu momento querida, que inadvertidamente «delata» aos seus irmáns, dando pé ao seu arresto, a súa condena e ao seu propio distanciamento.
	Novela social e política; Familia
	La red de Alice / Kate Quinn ; Traducción de Jesús de la Torre
	1ª ed. Barcelona : Suma de letras, 2020
	1947. A moza americana Charlie St. Clair está embarazada, solteira e a piques de ser expulsada da súa moi decente familia. A súa única ilusión é que a súa amada curmá Rose, que desapareceu na Francia ocupada polos nazis durante a Segunda Guerra Mundial, siga viva. 1915. Un ano despois do estalido da Gran Guerra, Eve Gardiner está a desexar unirse á loita contra os alemáns, así que non dubida un instante cando é recrutada como espía da organización clandestina coñecida como «a rede de Alice». Tres décadas máis tarde, obsesionada pola traizón que destruíu a rede, Eve pasa os seus días entre botellas de alcol. Ata que unha moza americana aparece na súa porta embarcada nunha misión: pescudar a verdade sen importar onde conduza.
	Novela histórica
	Tiza roja / Isaac Rosa
	Barcelona : Seix Barral, 2020
	Os relatos de "Xiz vermello" tratan asuntos de actualidade e da vida española dos últimos anos e son historias próximas que expanden a nosa comprensión da sociedade na que vivimos. Isaac Rosa inclúe máis de cincuenta relatos, organizados seguindo as seccións dun xornal, a modo de recoñecemento do vínculo que os une ao ámbito da prensa, dado que todas as historias apareceron en diarios durante os últimos anos. Revisados, ampliados e mesmo, nalgún caso, modificados, Isaac Rosa aborda neles cuestións sociais, temas que universaliza desde unha óptica moi persoal que sempre ofrece novas lecturas e convida o debate.
	Relatos da vida cotiá
	La ciudad de vapor : [todos los cuentos] / Carlos Ruiz Zafón
	1ª ed. Barcelona : Planeta, 2020
	Un rapaz decide converterse en escritor cando descobre que os seus inventos danlle un pouco máis de interese á moza rica que lle roubou o corazón. Un arquitecto foxe de Constantinopla con plans para unha biblioteca inexpugnable. Un estraño cabaleiro tenta a Cervantes para que escriba un libro que nunca existiu. E Gaudí, navegando a un misterioso encontro en Nova York, deleitase coa luz e o vapor, o material co que deberían estar feitas as cidades. O eco dos grandes personaxes e motivos das novelas de "El cementerio de los libros olvidados" resoa nestes contos.
	Contos
	Vidas samuráis / Julia Sabina
	1ª ed. Barcelona : Destino, 2020
	Maribel terminou os seus estudos en Madrid e non atopa o seu sitio nun país que sente que lle está fallando e que non lle ofrece ningunha alternativa laboral nin vital. Esta situación, unida a un desengano amoroso, lévaa á localidade francesa de Lille, onde loita como unha auténtica samurái contra as dificultades que supón empezar de novo nunha cidade da que apenas coñece o idioma. Alí espérana os retos dunha vida que aínda non tivo que enfrontar por si soa: atopar vivenda, crear unha nova contorna de amizades e descubrir outras maneiras de enfocar o amor. No transcurso dun ano vivirá todo aquilo que aínda non experimentara, e o máis importante, Maribel deberá descubrir quen é e cal é o seu lugar no mundo.
	Novela da vida cotiá
	Piratas de Roma / Simon Scarrow y T. J. Andrews ; [traducción, Ana Herrera].
	1 ed. Barcelona : Edhasa, 2020
	Corre o ano 25 d. C., os piratas asolagan de medo os corazóns de todos aqueles que se atreven a desafiar os mares de Roma... A loita é sanguenta, pero a vitoria cae indubidablemente no bando pirata. O seu vitorioso capitán, Bula, ofrece aos sobrevivente s unha cruel elección: unirse a eles ou morrer.
	Novela histórica
	En tus zapatos / Beth O'Leary ; traducción de Eva Carballeira Díaz
	Barcelona : Suma de Letras, 2021
	Leena Cotton é infalible, pero meteu a pata. Os seus xefes ordénanlle tomarse dous meses de vacacións e, esgotada, decide escapar de Londres. Eileen Cotton é imparable, pero acaba de quedar solteira aos seus setenta e nove anos e non hai ningún solteiro adecuado para ela en Hamleigh. Ao decatarse do problema da súa avoa, Leena propón unha solución: durante oito semanas, Eileen irase a Londres a buscar o amor mentres ela se queda en Hamleigh e aproveita para desconectar.
	Novela romántica
	Lecciones de juventud / Danielle Steel ; traducción de José Serra Marín
	1ª ed. [Barcelona] : Plaza & Janés, 2021
	Saint Ambrose é un lugar onde os ricos envían aos seus fillos para que reciban a mellor educación posible. Tradicionalmente é unha escola só para homes, pero acaba de inscribir por primeira vez a 140 mulleres. Aínda que a maioría dos mozos do campus teñen todos os privilexios do mundo, algúns están a loitar, lidando coa inseguridade e a soidade. Un día despois do evento anual de Halloween, unha estudante xace no hospital, co seu sistema envelenado por perigosos niveis de alcol. Todos na comunidade tratan de pescudar o que sucedeu. Só o puñado de estudantes que estaban alí cando foi atacada coñecen realmente as respostas e prometeron gardar o segredo.
	Novela romántica; Novela de intriga e misterio
	Luz de febrero / Elizabeth Strout ; tradución de Juanjo Estrella
	Barcelona : Duomo Ediciones, 2021
	En Crosby, un pequeno pobo na costa de Maine, non suceden moitas cousas. E con todo, as historias sobre a vida das persoas que viven alí conteñen un mundo enteiro. Está Olive Kitteridge, unha mestra xubilada, irascible, de honestidade inquebrantable. Ten setenta anos e aínda que é máis dura que unha roca, sintoniza con matícelos da alma humana. Está Jack Kennison, antigo profesor de Harvard, que busca desesperadamente a proximidade desa estraña muller, Olive, sempre tan Olive. A súa relación ten a forza de quen se aferra á vida. Unha novela conmovedora que fala do amor e a perda, da madurez e a soidade, e deses inesperados instantes de felicidade.
	Novela da vida cotiá
	Los seres huecos / Guillermo del Toro y Chuck Hogan ; traducido por Pilar de la Peña Minguell
	Madrid : Alianza, D. L. 2020
	Un crime inexplicable, unha axente do FBI novata e un heroe extraordinario
	A vida de Odessa Hardwicke descarrila cando se ve obrigada a disparar ao seu compañeiro, un axente federal que perde o control de forma inexplicable durante a captura dun violento asasino. O disparo, en defensa propia, conmociona á nova axente, pero o que máis inquieta a Odessa é o ente espectral que lle pareceu ver desprenderse do corpo do seu compañeiro falecido.
	Novela da vida cotiá; Novela social e política
	El Ángel / Sandrone Dazieri ; traducción de Xavier González Rovira
	[Barcelona] : Alfaguara, 2017
	A morte chega a Roma ás doce menos dez minutos da noite cun tren de alta velocidade procedente de Milán. Do coche de luxo extrañamente non sae ninguén. Todos os pasaxeiros están mortos. A subcomisaria Colomba Caselli, que acaba de reincorporarse ao servizo tras o seu último caso, é quen se encarga de avaliar a masacre. Aínda que todo apunta a un ataque de terrorismo e o ISIS reivindica a autoría a través dun vídeo, Colomba prefire pedir consello á única persoa capaz de ver o que ninguén máis ve : o seu excolaborador Dante Torre, ao que non dirixe a palabra desde hai meses. Este deberá xuntar os indicios un a un ata chegar ó Ánxel.
	Novela de intriga e misterio
	El manuscrito de barro / Luis García Jambrina
	Barcelona : Espasa, 2020
	O manuscrito de barro non é só unha novela de intriga histórica chea de peripecia, conflitos e sorpresas. É tamén unha viaxe en busca da verdade e a transformación persoal e unha historia de amizade forxada na dureza e as dificultades do Camiño. Con ela o autor dá un paso máis aló na senda iniciada co manuscrito de pedra, coa que obtivo un extraordinario éxito de público e crítica.
	Novela histórica; Novela de intriga e misterio
	Las almas rotas / Patricia Gibney ; traducción de Luz Achával Barral
	1. ª ed. Barcelona : Principal de los Libros, 2020
	Dúas mortes, unha desaparición e un secreto que poñerá a todos en perigo. Unha mañá de decembro, Cara Dunne aparece colgada no seu cuarto de baño. Vai vestida de noiva e todo apunta a que se trata dun suicidio, pero esa mesma tarde a policía atopa outro corpo, o da enfermeira Fiona Heffernan, fronte ao hospital do pobo de Ballydoon. Fiona ía casar ao día seguinte e tamén levaba un vestido de noiva no momento da súa morte.
	Novela de intriga e misterio
	Tragedia en el tribunal / Cyril Hare ; traducción del inglés de Esther Cruz Santaella
	Madrid : Siruela, 2020
	No outono de 1939, o xuíz William Hereward Barber do Tribunal Supremo percorre o sur de Inglaterra presidindo casos de municipio en municipio. Cando unha carta lle advirte sobre unha inminente vinganza sobre a súa persoa, o maxistrado réstalle toda importancia, atribuíndoa a algún inofensivo lunático. Pero ao recibir o segundo anónimo, seguido esta vez dunha caixa de bombóns envenados, Barber empeza realmente a temer pola súa vida. Será o avogado e detective afeccionado Francis Pettigrew quen tente desenmascarar ao autor das ameazas, antes de que sexa demasiado tarde.
	Novela de intriga e misterio
	La hora de las gaviotas / Ibon Martín
	1ª ed. Barcelona : Plaza y Janés, 2021
	As gaivotas sobrevoan inquietas a cidade mariñeira de Hondarribia, que se vestiu coas súas mellores galas para celebrar un día especial. Os seus graznidos compiten cos alegres sons que asolagan as rúas, onde os veciños se preparan para gozar da festa alleos á terrible ameaza que se cerne sobre eles. En metade do desfile desátase o horror. Unha coitelada salvaxe e certeira rega con sangue o frío chan de pedra. Unha muller morreu asasinada. E non será a última.
	Novela de intriga e misterio
	La muerte blanca / Ragnar Jónasson ; traducción por Kristinn R. Ólafsson y Alda Ólafsson Álvarez
	Barcelona : Seix Barral, 2020
	Durante unha noite de verán, un home é brutalmente golpeado ata a morte a beiras dun tranquilo fiordo no norte de Islandia. Cando o sol de medianoite se transforma en escuridade, a nova reporteira Ísrún abandona Reikiavik para investigar o suceso pola súa conta. Ari Thór e os seus colegas da comisaría de Siglufjördr loitan cun caso cada vez máis desconcertante, mentres que os seus problemas persoais lévanos ao límite. Que secretos garda o asasinado e que esconde a nova xornalista? A medida que os horrores silenciados do pasado ameazan a todo o pobo e a escuridade faise cada vez máis intensa, iníciase unha carreira contrarreloxo para atopar ao asasino.
	Novela de intriga e misterio
	Siete mentiras / Elizabeth Kay ; traducción de Aurora Echeverría
	Barcelona : Planeta, 2020
	Jane e Marnie foron inseparables desde os once anos. Adóranse e sempre o compartiron todo. Pero, cando Marnie lle presenta ao home do que se namorou, Jane mente á súa amiga da alma por primeira vez na súa vida. Porque Charles non lle gusta, pero prefire non llo dicir. Porque mesmo as mellores amigas gardan algún segredo. A medida que pasan os anos, a esa primeira mentira sen importancia sucederanlle outras que marcarán as súas vidas para sempre. Porque se Jane fose sincera desde o comezo, talvez agora o marido do seu mellor amiga seguiría vivo? Agora Jane ten a oportunidade de contar a verdade. A pregunta é : vas crer?
	Novela de intriga e misterio
	El arte del crimen / Philip Kerr ; traducción de Eudardo Iriarte
	Barcelona : RBA, 2020
	Novela de intriga e misterio
	Su último día / Shari Lapena ; traducción de Jesús de la Torre
	Barcelona : Suma de letras, 2021
	Stephanie e Patrick están a adaptarse aínda á súa nova vida tras o nacemento das xemelgas. Os bebés non lles dan respiro e aínda que Stephanie sofre o esgotamento e a desorientación da falta de soño, hai unha cousa da que está completamente segura: ten todo o que sempre soñara. Entón aparece Erica, unha muller do pasado de Patrick que lanza unha arrepiante acusación. Patrick sempre afirmara que a morte da súa primeira esposa foi un accidente. Agora Erica asegura que se tratou dun asasinato. El insiste en que é inocente. Pero Erica sabe cousas sobre Patrick, cousas que empuxan a Stephanie a facerse preguntas sobre o seu marido. Contoulle a verdade?
	Novela de intriga e misterio
	Malos tiempos para el país / Michaël Mention ; traducción de Susana Prieto Mori
	Barcelona : Siruela, 2020
	Condado de Yorkshire, 1976. Varias mulleres, na súa maioría prostitutas, están a ser brutalmente asasinadas. Á fronte do caso; cos seus sempiternas Ray Ban, «aceno ao Richard Burton» e unha xa lendaria folla de servizos; está George Knox. Axudado polo novo detective Mark Burstyn, entregarase en corpo e alma á investigación, convencido de que todos eses crimes están relacionados entre si e son obra dun único autor. Con todo, con cada novo ataque as evidencias acumuladas parecen desmoronarse e, canto máis tempo pasa, máis se afunde Knox no abismo. Un abismo axigantado polo caos gobernamental e a depresión económica que ameazan con desintegrar por completo a sociedade británica. Son malos tempos para o país.
	Novela de intriga e misterio
	Siete casos / Walter Mosley ; traducción de Eduardo Iriarte
	Barcelona : RBA, 2019
	Easy Rawlins non se afai a levar unha vida tranquila. A pesar de ter unha muller que o quere, uns fillos que o adoran, unha casa e un traballo, Easy necesita algo que pensaba que deixara atrás. Estraña ao seu explosivo amigo Mouse, ao que cre morto, e aquela sensación de constante perigo que sempre lle rodeaba. Por iso, case sen pretendelo, volve á rúa para facer o que mellor sabe: resolver problemas de amigos e coñecidos, e meterse en leas que lle poderían levar ao cárcere ou algo peor. Mentres tanto, non perde a ocasión de buscar pistas para pescudar se o seu antigo compañeiro de correrías desapareceu para sempre.
	Novela de intriga e misterio
	Norma / Sofi Oksanen ; traducción del finlandés de Laura Pascual Antón
	Barcelona : Salamandra, 2020
	Cando o corpo de Anita Ross é atopado no metro de Helsinqui, todos os temores se confirman: a muller acaba de tirarse ás vías. Pero Norma, a súa única filla, móstrase incrédula, xa que nai xamais a deixaría soa co seu secreto: os seus cabelos viven, experimentan emocións, cobran impulso e crecen tan rapidamente que hai que cortalos varias veces ao día. Disposta a todo con tal de saber a verdade, a moza decide reconstruír os últimos días da súa nai, ofrecéndose mesmo no salón de beleza onde ela traballaba, un máis dos negocios dun clan que tamén trafica con ventres de aluguer. Norma deberá loitar por esclarecer os feitos e alcanzar a liberdade.
	Novela de intriga e misterio
	El lenguaje oculto de los libros / Alfonso del Río
	1ª ed. Barcelona : Destino, 2020
	Unha historia que viaxa entre Oxford e Bilbao ao longo de máis de trinta anos e na que todos os personaxes están conectados por un misterio que foi enterrado. E só será capaz de revelalo quen logre descifrar a linguaxe oculta tras as páxinas da maior obra do famoso escritor.
	Novela de intriga e misterio
	La conspiración del coltán / Jordi Sierra i Fabra
	Barcelona : Catedral, 2020
	A existencia de Magda non foi fácil, ademais da súa profesión, que sempre a leva a percorrer as marxes escuras da sociedade, perdeu á súa parella, asasinado xusto antes da voda, e ela mesma foi vítima dun atentado en Afganistán. Agora debe ir ao encontro dunha prostituta de luxo que quere contarlle algo moi importante. Pero chega tarde, a muller morreu, aparentemente por mor dunha práctica sexual de risco. A partir de aquí, Magda mergúllase no mundo da prostitución de luxo, dos poderosos e do xogo sucio, e descobre un complot internacional a piques de estalar.
	Novela de intriga e misterio
	Hotel Savoy / Maxim Wahl ; traducción de María José Díez Pérez
	1ª ed. Barcelona : Espasa, 2020
	Londres, 1932. O Hotel Savoy é o máis importante da cidade, é o lugar ao que acode a vangarda artística e intelectual europea. Durante máis de trinta anos foi xestionado pola familia Wilder. Cando o patriarca sofre un infarto, o seu fillo Henry cre que por fin chegou o momento de tomar as rendas, pero para a súa sorpresa o seu pai déixalle en herdanza o hotel á súa ilexítima neta, Violet, que se debate entre seguir os seus soños de converterse en escritora para a BBC ou poñerse á fronte do hotel e ser aceptada, por fin, pola familia… Cando empezan a suceder cousas estrañas no hotel, Violet ten claro que alguén quere arrebatarlle o poder e terá que tomar medidas.
	Novela de intriga e misterio
	Abrir el melón : una década de periodismo feminista / June Fernández ; prólogo de María Angulo Egea
	1ª ed. Madrid : Libros del K. O., 2020
	Pikara Magazine é ese medio feminista que che reafirma á vez que che sacode. A súa creadora celebra o décimo aniversario da revista publicando unha mostra dos seus textos xornalísticos. A cultura da violación, os custos emocionais dos tratamentos de fertilidade, as bondades da menopausa, os discursos das xitanas e das cristiás feministas, as intervencións médicas a bebés intersexuais, a existencia de porno feminista, a vulneración de dereitos inherente á modalidade de coidadora interna… son algúns dos debates plantexados.
	Artigos xornalísticos; Feminismo
	Pioneras del feminismo : una historia de las primeras luchadoras / Sandra Ferrer
	1ª ed. Barcelona : Principal de los libros, 2020
	Neste libro, Sandra Ferrer, xornalista especializada na historia das mulleres, traza a vívida historia das pioneiras do feminismo desde a Idade Media ata a actualidade. A través das vidas de mulleres destacadas que romperon os esquemas da súa época, a autora lémbranos que a loita feminista remóntase moito tempo atrás e que cada unha das mulleres deste libro contribuíu a construír o edificio que hoxe é o feminismo.
	Historia do feminismo
	La ruta de los mogoles : un viaje de Samarcanda a Hyderabad
	[Córdoba] : Almuzara, 2020
	O autor segue o rastro dos emperadores mogoles, sobre todo daqueles considerados os máis grandes e gloriosos, desde Samarcanda, Bujara e outros enclaves do mítico Roteiro da Seda ata a India máis meridional, fronteira da máxima extensión que alcanzou o seu imperio. Unha apaixonante viaxe da man de Luís Mazarrasa Mowinckel polo período de apoxeo mogol que no seu momento de esplendor abarcou os territorios actualmente correspondentes a India, Paquistán e Bangladesh pero que chegou a posuír zonas de Afganistán, Nepal, Bután e o leste de Irán.
	Asia; Descrición
	A través de la tierra de los masáis / Joseph Thomsom
	A Coruña : Ediciones del Viento, 2020
	En 1883 lJoseph Thomson parte co obxectivo de atopar o máis curto camiño entre Zanzibar e Uganda. Viaxando desde Mombasa e dirixíndose ao Kilimanjaro atravesou dúas veces o país dos masáis, que ata entón tiña o paso prohibido, sobrevivindo. Morreu en Londres en 1895 aos trinta e sete anos. Esta é a primeira vez que Through the Masai Land (1885) se traduce ó español.
	Literatura de viaxes; Masáis
	Viajeros : de Jonathan Swift a Alan Hollinghurst (1726-2017) / selección y presentación Marta Salís ; traducción, Marta Salís. . . [et al. ]
	1ª de. Barcelona : Alba, 2020
	Marta Salís seleccionou 65 relatos de ficción do xénero da literatura de viaxes, unha das máis antigas do mundo, que ilustran o interés e a fascinación que a viaxe exerceu sobre a imaxinación dos escritores, e como lles serviu de inspiración para tratar multitude de temas. Ordenados cronoloxicamente, e cunha gran variedade de estilos e de tons, proceden de distintas tradicións occidentais e cobren case tres séculos, expondo o xénero desde perspectivas moi diferentes.
	Literatura de viaxes
	Las 101 maravillas del mundo : los tesoros del planeta
	1ª ed. Barcelona : GeoPlaneta, 2020
	Este libro, práctico e inspirador, recolle unha colección que inclúe desde paraxes naturais a creacións do ser humano. Sobre algúns deles a maioría oíu falar, como o Taj Mahal, os templos de Angkor, as cataratas Vitoria, o Amazonas ou a Gran Muralla Chinesa. Pero tamén aparecen outros menos coñecidos, como as pontes de árbores entrelazadas de Meghalaya na India, a intrincada arquitectura islámica de Naqsh-e Jahan en Irán ou o enorme templo budista de Borobudur en Xava central. Tamén se seleccionaron museos con coleccións que inclúen obras mestras.
	Viajar por libre : 40 rutas en furgoneta por Europa / Pedro Madera 1ª ed. Barcelona : GeoPlaneta, 2020
	Hai tantas maneiras de viaxar como viaxeiros existen no mundo… E para moitos a estrada é a mellor páxina en branco para escribir as súas aventuras. O terceiro título da colección Nómadas explora outra forma de viaxar, a que se realiza en furgo ou autocaravana, un transporte que permite trazar traxectos con absoluta liberdade e gozar das paisaxes e os lugares máis recónditos. Este libro ofrece 50 roteiros para viaxar en furgo que cobren toda España. Un percorrido coas mellores posibilidades para os viaxeiros que buscan, por encima de todo, a liberdade.
	País Vasco francés / [texto, Manuel Monreal Iglesia]
	Madrid : Gaesa, D. L. 2020
	Guía indispensable para visitar, coñecer e gozar do País Vasco Francés. Nesta guía atoparemos todo o que necesitamos para descubrir unha das rexións máis belas de Europa. Aquí o azul do mar mestúrase co verde das montañas e o sabor mariñeiro dalgúns dos seus pobos convive coa alegría dos seus bares, restaurantes e cafeterías, que exceden de vida durante a época estival. A guía conta con diversos capítulos: Introdución, Antes da Viaxe, Información práctica, Información xeral, País Vasco francés imprescindible, Lapurdi, Baixa Navarra e Zuberoa.
	Guías turísticas; País Vasco
	Granada / Manuel Monreal Iglesia, Luis Mazarrasa Mowinckell
	Madrid : Gaesa, 2020
	Granada capital é unha cidade única. Aos seus evidentes atractivos como a Allhambra, o Sacromonte ou o barrio do Albaicín, súmase o seu carácter de cidade estudantil cunha intensa actividade cultural e un ambiente alegre e bullicioso que se fai presente no popular costume do tapeo ou na súa animada vida nocturna. Todo iso, nunha cidade de dimensións alcanzables, con recunchos que van contando a súa historia a quen ten a sorte de percorrela a pé. E ao redor da capital ábrese un mundo cheo de contrastes.
	Guías turísticas; Granada
	101 lugares de Madrid sorprendentes / Pepo Paz Saz
	Madrid : Anaya, 2020
	Este libro recolle unha selección de recomendacións pouco habituais que marabillarán aos madrileños e a quen se achegue ata esta gran urbe para gozar do moito e bo que ofrecen Madrid. Conta cunha selección fotográfica e inclúense os últimos descubrimentos paleontolóxicos e arqueolóxicos sacados á luz na rexión; tamén unha interesante selección de propostas para realizar na natureza. Faise un repaso aos museos máis extraordinarios e menos coñecidos diseminados pola rexión.
	Guías turísticas; Madrid
	Para ben ou para mal, o teu corpo determina a túa forma de correr. Vellas lesións, problemas de mobilidade, o cansazo e o desgaste maniféstanse no modo en que che moves ao correr. O programa “Correr con eficacia” aborda tales aspectos, vólveche máis forte e adéstrache para correr mellor os quilómetros que tes por diante. O autor, o fisiólogo do deporte e especialista en biomecánica Jay Dicharry adaptará o teu corpo e cerebro para que corras mellor. No libro preséntanse 15 sesións de adestramento para poñerse en forma para o inicio da tempada, adquirir precisión e mellorar o teu rendemento e forma de correr.

