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NARRATIVA

 N ATW orx 

Oryx y Crake / Margaret Atwood ; traducción del inglés de Juanjo Estrella 

Barcelona : Salamandra , 2021 

Coñecido  como Jimmy antes  de  que  o  planeta  se  vise  arrasado  por  unha  serie  de

desastres naturais, Home das Neves chora a perda de Crake, o seu mellor amigo, e da

bela e esquiva Oryx, de quen ambos estaban namorados, mentres loita por sobrevivir en

absoluta soidade sobre a face da Terra. A mercé dos elementos, axexado polos recordos

e sen máis  compañía que a dos  Fillos de Crake,  eses seres  de ollos  verdes que o

consideran unha especie de profeta, Home das Neves pregúntase como puido cambiar

todo en tan pouco tempo e emprende unha dobre viaxe cara ao seu pasado e cara á

burbulla de alta tecnoloxía creada por Crake, o lugar onde empezou todo. 

Novela de ciencia ficción

 N AUD ins

El instinto / Ashley Audrain ; traducción del inglés de Carlos Jiménez Arribas 

Barcelona : Alfaguara , 2021 

Blythe xa non sabe que é verdade e que é mentira: está a vivir a vida feliz que sempre

desexou, cun marido perfecto e unha filla anxelical? Ou está a repetir a sórdida historia

da súa nai e a súa avoa, marcada polo desapego e os malos tratos? É Fox, o seu marido,

o compañeiro e pai ideal, ou ten unha vida paralela que cada día afástao máis da súa

casa? A súa filla Violet é unha nena brillante e complicada, que só quere que a súa nai lle

préste máis atención, ou é malvada de nacemento? Depende do momento e de como se

mire, todo e nada pode parecer verdade ou parecer unha trampa. 

Novela da vida cotiá; Novela de intriga e misterio



  N BLA anc

La anciana señora Webster / Caroline Blackwood ; traducción Celia Montolío ; 
introducción Honor Moore
Barcelona : Alba , 2021 

Catro mulleres, catro xeracións. A bisavoa Webster, gardiana da «corrección» da familia,

recluída nunha casa fría e silenciosa cerca do mar, que nunca ve: sempre estivo orgullosa

do «mero feito de existir sen que nada lle gustase». A súa filla, a avoa Dunmartin, recluída

tambén, aunque sen orgullo, nunha colosal casa solarega no norte de Irlanda, castigada

pola choiva e un demencial goberno doméstico: entre as súas proezas cóntase intentar

matar a un dos seus netos o día do seu bautizo. A súa filla, a tía Lavinia, unha beleza

londinense, vive no polo oposto, entre grandes festas, cans lanudos, inopinados amantes e

intentos de suicidio: falando dunhas galletas, di: «Ou son deliciosas ou son repugnantes.

Como tantas cousas na vida, é moi difícil  saber qué son». E, por último, na rama más

xoven desta excéntrica xenealoxía, unha rapaza orfa de pai, aínda na «fase de escoitar

torpemente», que visita e recorda, e conta. 

Novela autobiográfica

 N BOY fur

Las  furias  invisibles  del  corazón /  John  Boyne  ;  [traducción  del  inglés  de  Eduardo
Hojman] 
Barcelona : Salamandra , 2021 

Fillo bastardo dunha adolescente expulsada da súa comunidade rural e adoptado por unha

excéntrica parella de acomodados dublineses, Cyril é un neno educado que crece afeito

enmascarar as súas emocións. Extraordinariamente atento a todo o que ocorre ao seu ao

redor, pero tímido e retraído cando está acompañado, pronto saberá que é gai e tardará

décadas en desprenderse da culpa e a vergoña. Nunha contorna que xulga abominable a

súa  orientación  sexual,  dúas  relacións  serán  cruciais  na  súa  maduración:  Maurice

Woodbead,  un  amigo  da  infancia  que  posúe  a  audacia  e  a  beleza  que  Cyril  sempre

desexou, e Bastian, un médico holandés tocado pola graza a quen coñece cando se muda

a Ámsterdam e con quen convivirá durante anos. 

Novela da vida cotiá



 N CAB con 
 

Consumidos por el fuego / Jaume Cabré ; tradución de Concha Cardeñoso Sáenz de
Miera

Barcelona : Ediciones Destino , 2021 

Ismael  non tivo  unha infancia  nada fácil,  pero  a  pesar  de  todos os  obstáculos  logrou

estudar e agora gáñase a vida como profesor de Lingua e Literatura. Un día tópase por

casualidade cunha antiga veciña e aos poucos empezan a intimar, ata que outro encontro

aparentemente casual, esta vez co exconserje do instituto no que dá clases, conduce a

Ismael  a  unha  situación  límite  con consecuencias  aterradoras.  Recobrar  a  memoria  e

conseguir desentrañar a maraña de sucesos nos que está atrapado será unha tarefa difícil,

que a destreza de Jaume Cabré combina maxistralmente coas peripecias dun perspicaz e

ensimesmado xabaril

Novela de intriga e misterio

 N CAL tra

La travesía final / José Calvo Poyato 

Madrid : HarperCollins Ibérica , 2021 

Elcano  recibía,  en  1522,  o  dereito  a  usar  un  escudo  de  armas  co  lema  "Primus

circumdedisti me". Carlos I otorgáballo tras protagonizar a primeira volta ao mundo. Esa

xesta,  que xerou non poucas tensións con Portugal,  convirtiuno nun dos mariños máis

respectados  do  reino.  Recompensado  tamén  cunha  xenerosa  pensión,  non  ía,  sen

embargo,  a quedarse en terra tan facilmente.  Era un mariño de raza e todos os seus

esforzos  encamiñáronse  ao  apresto  dunha  nova  expedición  que,  navegando  pola  ruta

aberta ata as illas das Especias, as incorporase aos dominios do rei de España. Elcano

soñou con ser o seu capitán xeneral e conseguirano, pero, a que prezo? 

Juan Sebastián de Elcano; Viaxes arredor do mundo; Novela histórica

  N CHE mon

El monje negro / Anton Chéjov ; [traducción, Olga Sokolov] 

Madrid : Eneida , D.L. 2012 

O profesor de psicoloxía, Kovrin, cansado e enfermo dos nervios, vai ao campo a pasar

uns meses cun amigo, un horticultor que vive coa súa filla, completamente dedicado ao seu

traballo.

Conto de ciencia ficción



  N DIF pri

Prisionera de la libertad / Luca di Fulvio ; traducción de César Palma Hunt

Barcelona : Grijalbo, 2021 

 Raquel, cuxa mirada se oculta tras un flequillo de rizos escuros, soña con traballar nunha

librería aínda que ás raparigas do seu pobo, sepulto baixo a neve da estepa rusa, non se

lles  permite  nin  sequera aprender  a ler.  Rosetta  herdou un pedazo de terra que tenta

traballar soa, pero ten que sufrir a diario os ataques e as vexacións dos seus veciños,

convencidos de que unha muller non pode vivir sen un marido. E Rocco, fillo dun home de

honra, está destinado a seguir a súa mesmo camiño e converterse á súa vez nun mafioso.

Os tres novos saben que escapar é a única opción para ser libres:  fuxir  o máis  lonxe

posible,  alén  do  océano.  Pero  cando  chegan  a  Buenos  Aires,  cheos  de  esperanza,

comprenden que Arxentina é terra de ninguén e que, para sobrevivir, os emigrantes teñen

que  aceptar  o  inconcibible  e  as  mulleres,  nunha  cidade  chea  de  homes  sós  e  sen

escrúpulos, deben pagar o prezo máis alto.

Novela da vida cotiá

 N DIT tri

Trilogía de Copenhague / Tove Ditlevsen ; traducción del danés por Blanca Ortiz Ostalé 

Barcelona : Seix Barral , 2021 

Reúne nun só volume Infancia, Mocidade e Dependencia, os tres libros fundamentais de

Tove Ditlevsen, aclamada como unha das voces máis importantes e singulares da literatura

danesa do século XX. Unha obra valente e honesta que supón un exercicio pioneiro no

campo da escritura confesional e que explora temas como a familia, o sexo, a maternidade,

a adicción e as dificultades para ser artista como muller. 

Novela biográfica; Novela da vida cotiá

  N HER bus

Buscadora de abrazos / Concepción Hernández Sánchez 

Alicante : Círculo Rojo , 2016 

Berenguela é unha muller de mediana idade, que tras sufrir un tráxico revés na vida debe

emprender un camiño de superación. Cre estar soa, pero acompáñana marabillosos seres

procedentes de outro mundo e que perseguen, como único propósito, conducila de regreso

cara sí mesma. 

Novela da vida cotiá



   N HER cin

Cincuenta años no son nada / Óscar Hernández-Campano; [prólogo de Ramón Martínez]

Barcelona : Egales , D.L. 2021 

Cincuenta anos non son nada para o amor verdadeiro ou para o rancor máis profundo.

Durante  o  verán  de  1970,  Marcos  descubriu  a  súa  homosexualidade,  viviu  un  amor

inmortal e coñeceu a intolerancia e o odio. Medio século despois dos feitos narrados na

viaxe de Marcos, o autor lévanos de volta a Molinosviejos para reencontrarnos con Marcos,

que refixo a súa vida e casouse con Félix. O seu neto, tamén chamado Marcos, e Ariel, o

seu noivo, visitan o pobo, onde se toparán cun Goberno municipal de extrema dereita que

pretende apropiarse da figura e a memoria do famoso poeta Alejandro Torres, de cuxo

suicidio se cumpren cincuenta anos, e impedir que o seu segredo salga á luz. Cincuenta

anos non son nada aborda algúns problemas actuais da comunidade LGTB nun contexto

histórico-político  no  que se  seguen  cuestionando  os  logros  do  último  medio  século.  A

novela é tamén un canto á vida, ao amor, á liberdade e á amizade. Nela, ademais de novos

personaxes, atoparemos a vellos coñecidos, como a avoa Palmira, Gus, Elena, David ou o

inesquecible Álex. 

Transexualidade

 N JAI cri
 

Cris & Cris / Marìa Felicitas Jaime 

Madrid : Egales , 2019 

 Cris & Cris é unha historia de amor entre dúas mulleres? Nunha primeira lectura é iso,

pero tamén é  unha historia  de mulleres  e punto.  Mulleres  independentes,  libres,  que

souberon abrirse  camiño nunha sociedade patriarcal.  Pode parecer  ousada nas  súas

escenas eróticas pero a ousadía reside, quizais en maior medida, na aceptación plena,

por  parte  das protagonistas,  da súa orientación sexual,  na súa conciencia ética e na

responsabilidade que esixe o uso da liberdade nunha sociedade castradora, competitiva,

co diñeiro e o consumo como deuses contemporáneo 

Novela erótica



 N KEL ros

Las rosas olvidadas / Martha Hall Kelly ; traducción de Ana Belén Fletes Valera 

Madrid : Maeva ediciones , 2021 

A historia, inspirada en feitos reais, xira ao redor dos acontecementos que marcaron a

Eliza, a nai de Caroline. En 1914, Eliza Ferriday, unha socialité de Nova York, viaxa a

San Petersburgo xunto á súa amiga Sofya, unha curmá dos Romanov, a dinastía que

controla o destino de Rusia.  Cando Austria decláralle a guerra a Serbia e empeza o

declive da dinastía imperial  rusa, Eliza consegue regresar ao seu fogar,  mentres que

Sofya e a súa familia foxen da violencia que se apropiou das rúas e instálanse no campo.

Como necesitan axuda para as tarefas da casa, contratan a unha nova criada, Varinka,

sen ser conscientes do perigo que representa. Tras a chegada a Estados Unidos de

cidadáns rusos que foxen da Revolución bolxevique, Eliza fai o que pode para axudalos,

e, ao deixar de recibir cartas da súa amiga Sofya, empeza a temerse o peor. 

Novela da vida cotiá

 N KER esp
 

El espectador : apuntes (1991-2001) /  Imre Kertész ; traducción del húngaro de Adan
Kovacsics 

Barcelona : Acantilado , 2021 

 Os diarios de Imre Kertész,  publicados en varios volumes, comprenden medio século

dunha vida extraordinaria e ofrecen un íntimo relato do pensamento e da obra do escritor.

"Diario da galera" (Acantilado, 2004), o desgarrador testemuño de trinta anos de illamento

na Hungría socialista entre 1961 e 1991, ségueo "A última pousada" (Acantilado, 2016),

que  contén  os  seus  apuntamentos  entre  2001  e  2009,  período  en  que  o  escritor  foi

diagnosticado coa grave enfermidade que sufriu ata a súa morte.  "O espectador",  que

reúne as súas notas entre 1991 e 2001, conclúe esta particular triloxía. Nestas lúcidas

reflexións da última etapa da súa vida o escritor examina o cambio de réxime político tras a

disolución da URSS, a descorazonadora deriva de Hungría nas últimas décadas e o papel

de intelectual público que lle foi impoñendo a súa crecente fama. E, a medida que pasan os

anos e despídese das persoas máis queridas, contempla a paisaxe da soidade e prepárase

para partir. 

Memorias



 N KUP est
 

La estrella de Salomón / Aleksandr I. Kuprín ; traducción de Alberto Pérez Vivas

Barcelona : Alba , 2015 

Iván é un simple administrativo; non fuma, non bebe, non xoga e non é mullereiro. O seu

único soño é que o ascendan no traballo. Un día comunícaselle que herdou dun tío seu

unha mansión.  Ao visitala  atopa na súa biblioteca un peculiar  libro  satánico que tenta

descifrar. A partir dese día atópase dotado do incrible poder de que se cumpran todos os

seus desexos. 

Novela fantástica; Novela romántica; Novela de humor

 N LAR all

Allí donde nace el día / Sarah Lark ; traducción de Susana Andrés

Barcelona : Ediciones B , 2021 

Illas Chatham, Nova Zelandia, 1835. A moza moriori Kimi foi testemuña directa da invasión

maorí das súas terras. Dolorosamente, comprendeu que as leis dos seus deuses non a

poden protexer nin dos maoríes, nin do home branco. Tampouco o home cuxo fillo está a

esperar, poderá salvala. Ao mesmo tempo, unha moza alemá, Ruth, decidiu viaxar ao cabo

do mundo detrás do soño do home ao que ama. Pero, realmente merece a pena seguir os

pasos dun home cuxa loita mantena sempre afastada del? Ambas as mulleres deberán

tomar as rendas do seu destino e loitar polo seu futuro e a súa felicidade. 

Novela romántica

 N LAR jil

Jill / Philip Larkin ; traducción del inglés a cargo de Marcelo Cohen

Madrid : Impedimenta , 2021 

No medio dun ambiente lúgubre,  deprimido e profundamente intimidatorio elixirá,  como

salvoconducto emocional, a unha moza anónima sobre a que debuxará unha identidade

alternativa, e bautizaraa co nome de Jill. A partir dese momento, comezará o movemento

feroz dunha espiral obsesiva sobre ela ata que os acontecementos experimentan un xiro

sorpresivo que poñerán ao protagonista contra as cordas. A súa vida e as súas aspiracións,

así como os seus desexos e anhelos darán paso a un relato poético e grandioso dun dos

mestres da literatura inglesa dos anos cincuenta.

Novela da vida cotiá



 N LEC can

Canción de infancia / J.M.G. Le Clézio ; [traducción del francés de María Teresa Gallego
Urrutia y Amaya García Gallego]

Barcelona : Lumen , 2021

Neste viaxe sentimental por Bretaña, a terra idílica da súa infancia, Le Clezio invítanos a

reflexionar sobre a identidade territorial, os nacionalismos e o paso do tempo. Dende o seu

primeiro recordo da explosión dunha bomba no xardín da casa da súa avoa, pasando polos

anos  vividos  como  neno  da  guerra,  que  de  forma  tan  terrible  impactaron  na  súa

aprendizaxe do mundo, o premio Nobel de Literatura debuxa unha páxina imprescindible

da súa xeografía emocional que fala da pertenza e o seu lugar na memoria.

Novela autobiográfica

 N LOP jug

La juglaresa / María López Villarquide

Barcelona : Espasa , D.L. 2021 

"A juglaresa" recrea libremente a vida de María Pérez, «a Balteira», unha muller fermosa e

de bo berce, apaixonada do baile e da música, que pronto abandonou a súa Galicia natal

para  levar  unha  vida  aventureira  e  atípica  para  os  canons  do  seu  tempo.  Co  ritmo

chispeante  das  novelas  picarescas,  coñeceremos  a  personaxes  de  todo  pelame  e

condición: amables alcahuetas, frades bébedos, xograres pendencieros, raíñas vengativas

e luxuriosos monarcas. Entre eles, María irá gañando unha fama insólita que sobreviviu

nas cantigas medievais. 

Novela biográfica; Novela histórica

 N MEN tra

Transbordo en Moscú / Eduardo Mendoza

Barcelona : Seix Barral , 2021 

 As aventuras  de Rufo Batalla  parecen encamiñarse ao remansamiento cando contrae

matrimonio cunha rica herdeira, pero non consegue esquecer ao príncipe Tukuulo e á súa

exquisita  esposa.  A axitada transición política española deu paso a unha prosperidade

económica que parece destinada a non ter fin. Mentres, a caída do muro de Berlín culmina

un proceso de transformación que presaxia a desfeita da URSS, e de súpeto o que parecía

unha tolemia, a conquista do reino de Livonia, vólvese posible. Sempre por razóns alleas á

súa vontade, Rufo Batalla viaxa a Londres, Nova York, Viena ou Moscova e enfróntase a

situacións  insólitas,  obrigado  a  desempeñar  papeis  que  nunca  elixiría.  Pero  cando

descobre que o servizo de intelixencia soviético anda tras o príncipe, Rufo darase conta de

que a vida familiar e a de axente secreto non son fáciles de compaxinar.

Novela de humor



 N MON nia

Niadela / Beatriz Montañez
Madrid : Errata Naturae , 2021 
Supoñamos que levas anos traballando na televisión, presentando un programa en prime

time. Telo todo:  fama, diñeiro,  recoñecemento profesional,  unha rica vida social… Pero

sentes que algo fai crack. E déixalo todo. Pero déixalo de verdade. Porque sabes que

arrastras  unha  ferida  profunda  e  moi  antiga  que  nin  a  fama  nin  o  diñeiro  nin  os

recoñecementos puideron sandar. E é hora de ocuparse desa ferida. Esta é a historia de

Beatriz Montañez. Ela decidiu irse a vivir a unha cabana de pedra, antiga casucha labrega,

que levaba xa varias décadas abandonada. Non había electricidade, nin auga quente, nin

ningún ser humano a menos de vinte e cinco quilómetros á redonda. Era perfecta, pois era

o  momento  de  apostar  forte,  de  verse  a  soas  con  esa  muller  oca  ou  baleirada.  Un

confinamento extremo? Un experimento? Un arrebato? Nin moito menos. Beatriz Montañez

leva vivindo no seu modestísimo refuxio máis de cinco anos… Simplemente dedicada a

escribir. A historia que nos conta en Niadela é, en última instancia, a dunha desposesión: o

abandono de si mesma para poder atoparse con aquela que unha é en realidade. Pero

como  realizar  esta  viaxe  inmóbil?  Como  se  fixo  desde  hai  milenios:  detendo  o  teu

movemento, separándoche do grupo ou da tribo, aguzando a vista e o oído para entender

aquilo que a natureza queira contarche. Así, Niadela convértese nun excepcional exercicio

de atención, de observación, de escoita; no que con paciencia, con precisión e cun hálito

poético extraordinario, a autora nárranos o constante devir, tan efémero como marabilloso,

da vida que brota á súa ao redor. 

Novela da vida cotiá

 N MOL her

Las hermanas Gourmet / Vicente Molina Foix

Barcelona : Anagrama , 2021 

  Catro irmás cociñeiras que se fan famosas dando para comer a ricos e pobres; un mozo

visitante curioso;  un nobre caserón que parece abandonado;  un lugar  do Mediterráneo

europeo, con praia e río, onde conviven membros dunha antiga liñaxe e familias sen patria.

Con  estes  compoñentes,  as  irmás  Gourmet  adentránse  nun  territorio  que  mestura  as

pantasmas da memoria e o secreto das despensas: cociñas artesás e pratos de vangarda

onde se condimenta, coas probadas receitas dos contos, a arte da ficción.

Fábulas; Novela da vida cotiá



  N MOR isl

La isla de Arturo / Elsa Morante ; traducción del italiano de Eugenio Guasta

Barcelona : Lumen , 2021 

O home chámase Wilhelm; camiña ensimesmado e o seu fillo Arturo séguelle como unha

sombra, atento a cada movemento do seu heroe, de quen imaxina aventuras e proezas

sen fin. Os dous viven nun antigo convento, un caserón algo apartado do pobo, onde antes

oíanse rezos e agora reinan o silencio e a sucidade. Arturo crece rodeado de libros e malas

herbas mentres o seu pai auséntase a miúdo sen dar razóns, ata que un día regresa con

Nunziata, a súa nova esposa, e entre os dous mozos créase unha complicidade estraña,

case ás costas de Wilhelm, que é pai e marido, pero vive na corda frouxa, coa mirada

posta máis aló da illa de Prócida, máis aló de Nápoles e do aire basto que o rodea. Só o

mar sabe que pensa e sente ese home de cabeza loura, beizos orgullosos e ollos duros; só

o mar e Arturo, que un atardecer descobre ao seu pai cantando unha canción de amor

diante dos ventanucos dun cárcere. 

Novela erótica

 N OFA ham

Hamnet / Maggie O'Farrell ; traducción de Concha Cardeñoso Sáenz de Miera

Barcelona : Libros del Asteroide , 2021 

Partindo da historia familiar de Shakespeare, Maggie O’Farrell transita entre a ficción e a

realidade para trazar unha hipnótica recreación do suceso que inspirou unha das obras

literarias  máis  famosas de tódolos  tempos.  A autora,  lonxe de fixarse  unicamente  nos

acontecementos coñecidos, reivindica con tenrura as inolvidables figuras que habitan nas

marxes da historia e afonda nas pequenas grandes cuestións de calquer existencia: a vida

familiar,  o  afecto,  a  dor  e  a  perda.  O  resultado  é  unha  novela  con  enorme  éxito

internacional que confirma a O’Farrell coma unha das voces máis brillantes da literatura

inglesa actual.

Novela da vida cotiá; Novela histórica



 N OVE hum
 

Humo / José Ovejero 

Barcelona : Galaxia Gutenberg , 2021

Unha muller, un neno e unha gata conviven nunha cabana en pleno bosque, en silencio a

maior parte do tempo, pois o neno apenas fala. Non teñen contacto con ninguén, excepto

polas visitas dun home que lles trae provisións de cando en vez. Non son familia, pero

xuntos saen adiante. Fóra, a natureza está a volverse impredicible: a paisaxe cegadora

que rodea aos protagonistas adquire ás veces matices sinistros. Eles subsisten co que

obteñen  dun  horto  que  cada  vez  dá  menos  froitos,  e  co  que  conseguen  do  bosque

inmediato.  De  lonxe,  nas  cidades,  parece  que  tamén  hai  estrañas  turbulencias,  cuxa

ameaza se proxecta sobre a cabana. 

Novela da vida cotiá

 N PER noc
 

La noche fenomenal / Javier Pérez Andújar

Barcelona : Anagrama , 2019 

 O equipo dun programa de televisión dedicado a fenómenos paranormais descobre que os

acontecementos  anómalos,  ata  entón  nunca  gravados,  fanse  realidade  na  mesma

Barcelona  dende  a  que  se  transmite.  Ao  mesmo  tempo,  a  cidade  está  sismicamente

afectada polo tempo e pola repentina irrupción de personaxes doutra Barcelona, que veñen

a pedir axuda aos membros de La noche fenomenal, que asi é como se chama o programa

deste grupo de amigos.

Novela fantástica



 N PIG cue
  

Cuentos completos / Ricardo Piglia 

Barcelona : Anagrama , 2021 

Este volume reúne a totalidade da obra cuentística de Ricardo Piglia,  organizada polo

propio autor pouco antes de morrer. A narrativa breve percorre toda a súa carreira literaria,

e aquí atopará o lector desde o seu primeiro volume de relatos, publicado en 1967 (despois

revisado e ampliado con novos textos), ata as últimas producións neste campo, escritas ao

final da súa vida, entre as que destacan Os casos do comisario Croce, homenaxe e volta

de porca ao xénero policiaco que tanto amou Piglia. E entre medio, as dúas narracións

longas  de  Prisión  perpetua  e  os  volumes  Nome  falso  –que  inclúe  unha  prodixiosa

homenaxe a Roberto Arlt– e Contos morais. A organización deste libro permite por unha

banda apreciar a evolución do Piglia contista e polo outro gozar da súa rica versatilidade. A

súa concepción do xénero lévalle  desde uns inicios  en que,  segundo as  súas propias

palabras, tomaba como modelos a Hemingway e Borges, ata formulacións cada vez máis

híbridas,  abertas  e  heterodoxas  da  narración  breve:  contaminando  deliberadamente  o

relato coa recensión, o conto co ensaio ou a ficción coa autobiografía, Piglia elabora textos

que cruzan unha e outra vez as fronteiras e traballan con todas as variantes posibles da

narración: a autobiografía, o conto policial, o relato histórico, a ficción teórica, o diario, o

relato sentimental,  o  conto fantástico.  Son as súas narracións  que,  ademais de contar

historias, abren camiños, exploran límites e reflexionan sobre a arte de contar historias.

Unha tras outra compoñen o retrato da cara B dun país, dunha sociedade, e presentan un

amplo repertorio de personaxes, con especial querenza polos perdedores. E entre eses

personaxes, un recorrente, Emilio Renzi, trasunto do autor que asoma por toda a súa obra.

Consagrado xa en vida como un dos escritores fundamentais da literatura en español do

último terzo do século XX e de principios do XXI, a inconmensurable magnitude literaria de

Ricardo Piglia faise tamén patente na súa narrativa breve, polo que esta edición da súa

cuentística completa é un volume ineludible.

Conto de intriga e misterio; Conto histórico; Conto fantástico

 



 N POR ojo
  

Los ojos cerrados / Edurne Portela

Barcelona : Galaxia Gutenberg , 2021 

 Os ollos pechados é unha novela dun só lugar, un pobo que podería ter calquera nome e

que por iso chámase Pobo Chico. Pobo Chico está ancorado nunha serra agreste que ás

veces se cobre de néboa,  outras de neve,  unha serra na que ás veces se perden os

animais, desaparecen as persoas. No pobo vive Pedro, o ancián protagonista desta novela,

depositario de segredos que rodean á violencia que atravesou o lugar durante décadas.

Cando Ariadna chega a Pobo Chico por motivos ao principio pouco claros, Pedro obsérvaa

e vixía, mentres Ariadna vai desvelando a súa propia vinculación coa historia silenciada do

lugar. 

Novela social e política

 N REI amo
 

Amor intempestivo / Rafael Reig 

Barcelona : Tusquets , 2020 

Despois de que un evento cultural reúna aos compañeiros de universidade, o narrador fai a

súa irónica  recapitulación  xeracional  e  lembra  os  aoos estudiantis  nos  que todos eles

críanseenios e aínda inmortais. Tamén lembra as suas peripecias entregado ao pracer de

leer  e  escribir,  de  beber  e  sair,  tanto  no  Madrid  da  Movida  como  nas  universidades

norteamericanas nas que estudiou e traballou.

Novela da vida cotiá; Novela biográfica

N RIL luc

La hermana perdida / Lucinda Riley ; traducción de Matuca Fernández de Villavicencio,
Ignacio Gómez Calvo y Andrea Montero Cusset

Barcelona: Plaza y Janés, 2021 

Cada unha das seis irmás D'Aplièse realizou xa o seu propio e incrible viaxe para coñecer

as súas orixes, pero aínda queda unha pregunta á que non acharon resposta: quen é e

onde  se  atopa  a  sétima  irmá?  Só  contan  cunha  pista:  a  imaxe  dun  estraño  anel  de

esmeraldas en forma de estrela. A procura para atopar á irmá perdida levaraas por todo o

planeta, de Nova Zelandia a Canadá, Inglaterra, Francia e Irlanda, na súa misión de reunir

por fin á familia. E, ao facelo, aos poucos irán descubrindo unha historia de amor, forza e

sacrificio que comezou hai case un século, cando outras valentes mulleres arriscaron todo

o que tiñan para cambiar o mundo que as rodeaba.

Novela da vida cotiá



 N RUI isl(1/2)
 
 
 

Las islas lejanas :  historia verdadera donde se relata cómo un caballero hidalgo
acude desde...del Reino de Galicia, hasta las islas Marianas... y lo que allí ocurrió /
Francisco Ruiz Aldereguía 

Sober, Lugo : La Rectoral , 2017 

Con este traballo de investigación, exhaustivo e rigoroso, o autor quere recuperar a un

deses fidalgos aventureiros que foron protagonistas daquel século XVII español, empeñado

en consolidar  o  seu imperio.  Para iso,  utilizando a narrativa novelada como medio de

expresión, irá mostrando con habilidade e precisión uns feitos concretos que recollen con

mestría  o  sentir  deses  personaxes  que,  cos  seus  temores,  esperanzas  e  ilusións,

resultaron  ser  irrepetibles.  O  sarxento  maior  don  Joseph  Quiroga,  “o  Ermitán”,  foi  un

daqueles home irrepetibles. Cun profundo sentido de servizo á Coroa e á causa de Deus,

saíu da súa vila natal de Quiroga, na Ribeira Sacra, para acabar os seus días na afastada

illa de Guam, nas Marianas. A pesar de deixar a súa vida no empeño, hoxe día é lembrado

pola  historia  “oficial”  como  un  cruel  exterminador  das  poboacións  nativas.  O  lector

descubrirá neste libro a verdadeira historia sobre a evangelización das illas da Micronesia,

onde  se  quere  romper  unha  lanza  contra  a  Lenda  Negra,  chea  de  prexuízos  cara  á

grandeza, a honra e a fe daqueles españois que nos precederon. Unha nefasta lenda á

que nós mesmos seguimos contribuíndo cando nos empeñamos en mostrar só a cara da

ambición, do escepticismo ou da miseria.

Fidalgos; Descubrimentos e exploracións; Novela histórica; Novela de aventuras

 N SAI ter

El tercer País / Karina Sainz Borgo 

Barcelona : Lumen , 2021 

Todo ocorre nunha fronteira, a que separa a serra oriental da occidental. Angustias Romero

foxe  da  peste  co  seu  marido  e  os  seus  dous  fillos  atados  ás  costas.  Os  xemelgos,

sietemesinos,  morren  no  traxecto,  e,  tras  gardalos  en  senllas  caixas  de  zapatos,  o

matrimonio diríxese a enterralos no Terceiro País, o cemiterio ilegal rexentado pola mítica

Visitación  Salazar.  Abandonada polo  seu marido,  Angustias  loitará  xunto  á  sepulturera

contra  unha contorna hostil  onde a  única  lei  dítana quen vai  armados,  onde o  tempo

márcano os peixes, as festas e os misteriosos xoguetes que alguén deixa sobre as tumbas

dos dous nenos, mentres o perigo e a violencia crecen ata o último minuto borrando os

límites entre a vida e a morte. A filla da española foi a revelación da literatura en castelán,

traducida  a  vinte  e  seis  idiomas  e  comparada pola  crítica  con  Borges  e  Coetzee.  Co

Terceiro País, Karina Sainz Borgo confirma o seu talento, e a súa pertenza a unha nova

literatura latinoamericana que que está a conquistar a lectores de todo o mundo e funde o

thriller, o western, a traxedia clásica e a herdanza dos mestres do boom. 

Novela social e política



 N SAN flo

Flor de arrabal / Carmen Santos

Barcelona : Grijalbo, 2021 

 No arrabal zaragozano onde vivía, poucos pensaban que Flor, aquela nena nacida nun

dos seus fogares máis humildes, estaba destinada a convertirse nunha das grandes figuras

dos escenarios, primeiro en España e logo en toda Europa. Un camiño difícil, sembrado de

duras probas, que a leva primero a Madrid e, máis tarde, a Barcelona, París, Berlín e a

lonxana Cuba. Ao longo desa carrera en pos do éxito,  Flor  vai  descubrindo o amor,  o

desengano,  a  amizade,  o  temor  e  a  obsesión.  E  á  vez,  a  súa  vida  submérxese  nos

convulsos acontecementos das primeras décadas do século XX, uns anos marcados polas

revoltas anarquistas, o auxe do fascismo e o horror da guerra.

Novela da vida cotiá

 N SAN par

Parte de mí / Marta Sanz 

Barcelona : Anagrama , 2021 

O lector ten nas súas mans o diario dunha escritora durante o primeiro ano da pandemia.

Un diario peculiar, xa que o escribiu en sucesivas entradas de Instagram, baixo o hashtag

#ParteDeMí. A primeira entrada é do 17 de abril, un mes despois de que se decretase o

confinamento, e a última, do 31 de decembro. En cada entrada, unha imaxe: na primeira

aparece a caixa dos fíos da avoa, unha caixa que forma «parte de min», como o resto das

cousas que irán xurdindo. Así, sucédense a gata, os libros da biblioteca, vellas fotografías

familiares; imaxes do pai e as súas pinturas; a sobriña enfermeira; a dama que se esconde

alén  de  certas  instantáneas;  a  escaleira  que  se  abre  ao  mundo  exterior  e  o  sol  no

balcónciño durante o peche; un prato de macarróns; a portada dunha novela de Agatha

Christie nunha antiga edición de Muíño; as fotos da bisavoa, da avoa vermella, do día da

voda; postais de Cyd Charisse, Vivien Leigh e Catherine Deneuve...  A casa e os seus

recunchos  transfórmanse  en  aventura  e  obxecto  de  investigación:  o  corpo,  estraño  e

vulnerable, habita un espazo estrañado dentro dunha realidade estraña. Os patos pasean

ás  súas  anchas  polas  rúas  de  Madrid  e  escóitase  o  silencio  previo  ao  tsunami.  Máis

adiante, imaxes da recuperación da «nova normalidade»: un desprazamento en tren para

acudir a un compromiso profesional; a presentación dun libro nunha das librerías que loitan

por sobrevivir á crise; a participación nunha manifestación pola sanidade pública... E cada

imaxe  vai  acompañada  dun  texto.  Ao  principio  son  breves,  case  fugaces,  e

progresivamente  van  gañando  volume  e  dando  entrada  á  reflexión.  A  escritora  vai

apropiándose  ironicamente  do  medio  mentres  o  medio  a  vampiriza.  Glotona,  adicta  e

caníbal, presenta cultura e vida, fóra e dentro, como alimentos e hormonas que activan o

seu metabolismo. Escritura corpo. O paso tímido, cauto, das palabras atrévese coa carreira

vertixinosa. O fío do costurero da avoa téndese cara ao encontro cos demais para salvar a

incerteza.

Marta Sanz; Redes sociais; Autobiografías



 N SAV bes
 
 

Beso feroz / Roberto Saviano ; traducción de Juan Manuel Salmerón Arjona 

Barcelona : Anagrama , 2020 

Con esta novela baseada na moi cruenta realidade napolitana, Roberto Saviano continúa

explorando as entrañas da Camorra. En Bico feroz retoma aos adolescentes mafiosos da

banda dos nenos. Nesta novela asistimos ao ascenso ao poder de Marajá, que se enfronta

a outras familias que queren restablecer a orde anterior. 

Mafia; Camorra; Novela da vida cotiá; Novela social e política

 N SIM fer
 

Feria / Ana Iris Simón

Madrid : Círculo de Tiza , 2021 

Ana Iris creceu escoitando aos seus avós o relato de dous mundos que se desvanecen.

Uns, feirantes, queixándose de que cada vez tiñan máis trampas e menos cadelas, porque

a medida que a vida se convertía nunha feira —a das vaidades—, a auténtica feira deixaba

de ter sentido. Os outros avós, campesiños, transmitíronlle o arraigamento máxico da terra.

"Feria! é unha oda salvaxe a unha España que xa non existe, que xa non é. A que cabía na

foto que levaba o seu avó na carteira cun xitano ao carón e ao outro un Garda Civil. Un

relato deslinguado e directo dun tempo non tan afastado no que importaba máis que os

nenos  gozasen  tirando  petardos  que  o  susto  que  levasen  os  cans.  Tamén  é  unha

advertencia de que a infancia rural, ademais de respirar aire puro, é coñecer a localización

do  puticlub  e  rirse  co  parvo  do  pobo.  Un  repaso  ás  gretas  da  modernidade  e  unha

invitación para volver a mirar o sacro do mundo: a tradición, a estirpe, a fala, o territorio. E

a non esquecer que o único que nos sostén é, ao fin, a memoria.

Vida rural; España; Século XX; Relatos personais



 N SER vid

La vida a medias de Andros / José Luis Serrano 

Barcelona Madrid : Egales , 2021 

Quería empezar contando a historia de Andros desde aquí porque foi un deses veráns

perfectos  para  forxar  recordos,  como  os  que  un  ten  da  infancia.  Porque  os  días

transcorreron  lentos  e  durante  case  un  mes  o  tempo  (e  isto  é  raro  no  norte)  foi

delicadamente cálido, azul e brillante. Porque paseamos e fixemos deporte, comido xeados

e visitado igrexas e ruínas. Tomamos café e cervexas en terrazas e viño con gasosa co

menú. Fomos á praia mil  veces e bañámonos, dado longos e lentos paseos pola area,

botado a sesta e camiñado entre os caseríos de Urdaibai, bordeado as marismas, subido

aos  montes.  Tamén  algunha  vez  corremos  baixo  a  choiva,  pero  foi  escasa  e  case

desexada, un agasallo do ceo nos días cargados de calor e humidade. Quixen empezar así

porque teño a secreta esperanza de que, cando se forxan novos recordos, os máis antigos

bórranse ou pesan menos. E gustaríame que no caso de Andros ese peso do recordo (a

chegada  a  España  desde  Transilvania,  a  viaxe  a  Lisboa,  a  fuxida,  a  expulsión,  os

desencantos)  fósese atenuando  cos  miles  de  cousas  que  fixemos  este  verán.  E  que,

mentres me conta as súas historias doutros veráns non tan belos para que eu escríbaas

aquí, déixenlle de pesar. Como ninguén lle coñeceu como eu, creo que lle gustará que

empezo por aquí, que xa haberá tempo de volver atrás. A outros sitios menos azuis.

Novela da vida cotiá

 N SKE bib

La Biblioteca de París / Janet Skeslien Charles ; traducción del inglés de Gemma Rovira 

Barcelona : Salamandra , 2021

 París, 1939. A moza Odile Souchet teno todo: un atractivo mozo oficial de policía e un

traballo de ilusión na Biblioteca Americana de París. Pero cando estala a guerra e os nazis

marchan sobre París, Odile exponse a perder todo o que lle importa, incluída a súa querida

biblioteca. Sabe que nos momentos difíciles os templos da cultura perigan porque os libros

conteñen palabras e ideas prohibidas que deben destruírse. Odile non pode permitir que

iso suceda: debe salvar esas páxinas, de modo que poidan nutrir a mente de quen chegue

despois. Xunto cos seus compañeiros, únese á Resistencia e pon o centro ao dispor dos

xudeus: expulsados das súas casas, tras os libros senten seguros, e Odile defenderaos

custe o que custe.

Novela histórica; Novela bélica



 N SOM doc  
 

La doctora de Berlín : la luz del mundo / Helene Sommerfeld ; traducción Marta Mabres
Vicens

Barcelona : Penguin Random House , 2021

Os anos dourados  do novo imperio  alemán e  o  nacemento  dunha nova era.  Mulleres

decididas a romper moldes e unha moza en loita pola súa independencia e o seu soño de

levar  a  medicina  a  quen  máis  a  necesita.  Brandemburgo,  1876.  Ricarda,  a  filla  do

xardineiro, salva a vida da sobriña da komtess Henriette von Freystetten. Como mostra de

gratitude, a aristócrata leva á nena de trece anos a Berlín, onde a súa mansión é o centro

da vida da alta sociedade. 

Novela histórica

 N USO via

El viaje de las palabras / Clara Usón 

Barcelona : Seix Barral , 2021

Unha historia suxestiva e intelixente, entre o relato fantástico e a recreación histórica. A

protagonista, especializada en Chéjov, viaxará en soños ata a Rusia do xenial escritor e

vivirá  xunto  a  el  unha  serie  de  experiencias  surrealistas,  a  través  das  cales  nos

introduciremos nas mellores obras do ruso,  e onde non faltarán situacións hilarantes e

boas doses de ironía, froito do choque entre personaxes tan afastados no tempo e no

espazo.  A través da novela, coñeceremos anécdotas de Chéjov e isto pode axudar ao

interese pola lectura das obras do autor.

Anton Pavlovich; Novela histórica; Novela de humor

 N VIG nad
 

Nada se opone a la noche / Delphine de Vigan ; traducción de Juan Carlos Durán 

Barcelona : Anagrama, 2020 

Despois  de  atopar  á  súa  nai  morta  en  misteriosas  circunstancias,  Delphine  de  Vigan

convértese  nunha  sagaz  detective  disposta  a  reconstruír  a  vida  da  desaparecida.  Os

centos de fotografías tomadas durante anos, a crónica do avó de Delphine, rexistrada en

cintas  de  casete,  as  vacacións  da  familia  filmadas  en súper  oito  ou  as  conversacións

mantidas pola escritora cos seus irmáns son os materiais dos que se nutre a memoria.

Novela da vida cotiá



NOVELA POLICIACA

 NP BAN cri
 

Los  crímenes  de  Saint-Malo  :  [un  nuevo  caso  del  comisario  Dupin] /  Jean-Luc
Bannalec ; traducción de Marta Mabres Vicens 

Barcelona : Grijalbo , 2021 

O comisario Dupin debe asistir  a un seminario na Escola de Policía de Saint-Malo que

pretende  fomentar  o  trabajll  conxunto  entre  os  catro  departamentos  da  Bretaña.  A

perspectiva non pode agradar menos a Dupin, condenado a pasar catro días co prefecto.

De modo que o lunes, aproveitando a pausa de mediodía, o comisario acude ao mercado

de Saint-Servan para distraerse e mercar algo de queixo. Pero alí mesmo aparece unha

muller cun coitelo cravado no corazón. Trátase de Blanche Trouin, unha exitosa cociñeira

da rexión cuxo restaurante goza dunha estrela Michelin. Os testigos apuntan á súa irmá

Lucille, tamén cociñeira de renome, posto que ao parecer existía unha enorme rivalidade

entre elas. Lucille estaba emperrada en superar o éxito da súa irmá e acusábaa de ter

utilizado un libro de recetas do seu pai ao que ela non tivera acceso. Dupin, quien nun

principio pensa que tal vez poderá usar o caso para saltarse o seminario, deberá pola

contra colaborar cos outros comisarios para resolvelo.

Novela de intriga e misterio

 NP CAG vir

La Virgen de la Peregrina / Rober H.L. Cagiao

[Roquetas de Mar, Almería] : Círculo Rojo , 2021 

En plenas festas da Peregrina, en Pontevedra, a Virxe desaparece do seu templo. E co seu

roubo, deixaron unha clara advertencia escrita en sangue: «Paola Gómez, é a túa hora» A

comisaria e todo o equipo desprázanse á cidade do Lérez en busca de respostas. Quen

roubou a Virxe? Con que escura intención? A volta de Michel,  o Gardián das Flores, a

aparición da comisaria Rocío Castelo, o roubo dunha xoiería e dous accidentes de tráfico,

serán as claves que manterán o secreto a recado ata o final. 

Novela de intriga e misterio



 NP CAM cas

Los casos del comisario Collura / Andrea Camilleri ; tradución de Juan Carlos Gentile
Vitale

Barcelona : Ediciones Destino , 2021

Tras resultar ferido nun tiroteo, o comisario de policía Vincenzo Collura, coñecido por todos

como  Cecè,  acepta  encargarse  da  seguridade  dun  cruceiro  que  suca  as  augas  do

Mediterráneo mentres se recupera das súas feridas. Con todo,  ao pouco de embarcar,

deberá  enfrontarse  a  certos  misterios  que  farán  da  súa  posición  no  barco  algo  moi

necesario. Entre falsos cantantes, pantasmas que aparecen misteriosamente, intercambios

de xemelgos, cadáveres descoñecidos e un roubo de xoias de incalculable valor,  Cecè

atoparase, unha vez máis, tendo que confiar no seu olfacto e nas súas células grises para

dar cos culpables.

Novela de intriga e misterio

 NP CAN fin

Fin de grado / Víctor Caneiro

Torrelavega (Cantabria) : Libros Indie , 2021 

Unha serie de desaparicións sen resolver fan que a inspectora Andrea Soto, de só 30 anos

de idade, sexa destinada á comisaría de Ferrol. Hai sospeitas de que unha rede de trata de

persoas esté actuando na provincia. Pero a chegada da xoven non despertou as simpatías

de algúns veteráns da unidade de policía xudicial. Quizáis pola súa idade, ou porque pese

á súa gran formación e boas referencias, a súa experiencia é principalmente teórica. Nesta

primeira  novela  da  serie  dirixirá  a  investigación  sobre  a  desaparición  dun  estudante

universitario, tras ser visto por última vez á saída dunha discoteca. A pesar de non utilizalo,

o  seu coche tampouco está  no  garaxe.  Non parece  un caso  relacionado  coas  outras

desaparicións, pero sen embargo, o seu traballo parece estar molestando a alguén ata o

punto de poñer en risco a súa propia vida. 

Novela de intriga e misterio



 NP CON ant

Antigua sangre / John Connolly ; [traducción de Vicente Campos]

Barcelona : Tusquets , 2021

Nun solitario páramo situado no nordés de Inglaterra, preto de onde antigamente alzábase

unha igrexa,  apareceu o cadáver  dunha nova.  No sur,  unha nena xace enterrada nun

montículo sajón que data da época medieval. No sueste, as ruínas dun priorado esconden

unha caveira humana. Cada unha destas mortes é un sacrificio, unha invocación,  pero

descoñécese quen está detrás destes crimes. Yalgo na escuridade oíu esa invocación.

Pero alguén máis se achega: Parker o cazador, o vengador. Dos bosques de Maine aos

desertos de Arizona, das canles de Ámsterdam ás rúas de Londres, Parker (con Louis,

Angel e o libreiro Johnstone) seguirá o rastro daqueles que queren lanzar o mundo ás

tebras, en busca dun libro moi especial. Parker non teme o mal. O mal témeo a el.

Novela de intriga e misterio

 NP COO cur

La cura / Glenn Cooper ; [traducción de Gabriel Dols Gallardo y José Serra Marín]

Barcelona : Grijalbo , 2021 

Despois de anos de investigación, o doutor Steadman está a punto de saborear o éxito e

ser aclamado como o creador da cura do Alzheimer. Pouco importa se para chegar ata aí

correu un enorme risco que pode acabar coa humanidade. A súa neglixencia provocou

unha mutación da cura nun virus extraordinariamente contaxioso que arrasa a memoria

das vítimas e lévaas a un terrible estado de indefensión absoluta. Unha catástrofe global.

En poucos días, millóns de persoas en todo o mundo perden a memoria a causa dun virus

descoñecido  e  moi  contaxioso.  Sen  recordos,  homes  e  mulleres  compórtanse  como

animais,  empuxados pola fame e o medo.  As cidades están ao borde do colapso,  sie

suministro eléctrico, nin auga corrente, nin alimentos. So uns poucos parecen inmunes ao

contaxio e se refuxian nas súas casas, á espera dun milagre. Jamie Abbott, un neurocixán

que participou na investigación, embárcase nun largo viaxe xunto á súa filla,  unha das

primeiras contaxiadas, para colaborar nunha cura eficaz que poda deter a pandemia.

Novela de intriga e misterio; Novela de ciencia ficción



 NP FER tra  

La traición / Jorge Fernández Díaz 

Barcelona : Destino , 2021

Na Arxentina actual, as feridas dun tempo político convulso seguen abertas e todos xogan

a glorificar os anos setenta e a nova «resistencia peronista». Ata que de súpeto un antigo

coñecido do papa Francisco tómase a  ficción demasiado en serio  e  está  a piques de

desatar unha traxedia irreparable. En París, o pai Pablo teme que este asunto salpique á

súa  Santidade,  que,  afeito  navegar  polas  turbias  augas  da  política  arxentina,  tentará

protexerse dun escándalo internacional. Por iso o sacerdote recorre á Casita, a axencia de

intelixencia secreta ás ordes do Goberno para a que traballan o coronel Cálgaris e o axente

Remil,  a  súa man  dereita.  Novela  de  alta  espionaxe política  que destapa os  vínculos

secretos entre o falso progresismo, a corrupción da clase política e os poderes da Igrexa.

Unha trama con mulleres inquietantes e xiros inesperados na que quen manexa os fíos do

Estado buscan revivir o pasado e destruír a reputación dos seus inimigos.

Novela de intriga e misterio; Novela social e política

 NP GRI man 

El manuscrito / John Grisham ; traducción de Mª del Puerto Barruetabeña Diez

Barcelona: Plaza y Janés, 2021 

Cando o furacán Leo se desvía do seu curso previsto para dirixirse cara a Camino Island,

na  costa  de  Florida,  a  maioría  dos  seus  habitantes  deciden  abandonar  a  illa.  Só  un

pequeno grupo de irredutibles elixe quedar, entre eles Bruce Cable, o propietario da librería

Bay Books. O furacán avanza esnaquizándoo todo e deixando casas derrubadas, hoteis e

tendas destruídos, rúas asolagadas e unha ducia de mortos. Un dos falecidos é Nelson

Kerr, amigo de Bruce e autor de thrillers. Pero os indicios suxiren que a tormenta non foi a

causa da morte de Nelson:  a  vítima recibiu numerosos golpes sospeitosos na cabeza.

Quen querería matar a Nelson? A policía local está excedida polos efectos do furacán e

non se atopa en condicións de ocuparse do caso. Pero Bruce comeza a preguntarse se

algúns escuros personaxes das novelas do seu amigo poderían ser máis reais que ficticios.

E nalgún lugar do computador de Nelson está o manuscrito da súa nova novela. Estará alí,

en negro sobre branco, a clave do caso? Bruce empeza a investigar e o que descobre

entre as súas páxinas é máis impactante que calquera dos xiros das tramas de Nelson... e

moito máis perigoso.

Novela de intriga e misterio



 NP KEP laz
 

Lazarus / Lars Kepler ; traducción de Frida Sánchez y Pontus Sánchez

Barcelona : Reservoir books , 2021

Alguén está a executar  a criminais buscados en toda Europa.  Faio con ensañamiento,

cunha crueldade inusitada.  Un deles é un profanador  de tumbas noruegués;  outro,  un

violador alemán. É case imposible trazar un nexo común, salvo que gardan certa relación

co historial do detective Joona Linna. El será o primeiro en entender que estas mortes non

son simples axustes de contas, senón que serven a un propósito moito máis escuro. Coa

axuda da súa compañeira, a pertinaz e esixente Saga Bauer, Linna debe facer fronte á

persecución do único home ao que non desexaría buscar, un sádico asasino en serie ao

que deu por morto hai anos e que a punto estivo de esnaquizar todo o que daba sentido á

súa  vida.  Mentres  seguen  aparecendo  cadáveres  que  non  son  máis  que  pezas  dun

macabro  crebacabezas,  ideado  para  facer  estalar  todos  os  demos  interiores  dos

investigadores, o cerco faise cada vez máis estreito, pero ninguén sabe de certo quen está

a cazar a quen. 

Novela de intriga e misterio

 NP GON poz

El pozo / Berna González Harbour 

Barcelona : Destino , 2021 

Greta Cadaqués, unha reporteira de televisión, é enviada a cubrir o caso dunha nena que

caeu nun pozo nos arredores de Madrid. Mentres non deixa de pensar nun xuízo ao que

ten que asistir como xurado popular, o seu cámara, Juan Quatremer, e o seu xefe, un home

ávido de audiencia, aprémana a sacar á luz todos os detalles do caso do que o país enteiro

está pendente. Aínda que pronto descubrirá que as intencións de ambos os homes son moi

distintas: Juan pretende cubrir o suceso da forma máis rigorosa posible, pero o seu xefe a

coaccionará para que consiga as exclusivas máis impactantes, aínda que iso signifique

difundir noticias falsas. Greta deberá enfrontarse a unha encrucillada persoal e profesional

que a levará a cuestionarse o papel dos medios de comunicación e os límites éticos do seu

traballo.

Novela de intriga y misterio; Novela social e política



 NP LEN mue

Los muertos no saben nadar / Ana Lena Rivera

Madrid : Ediciones Maeva , 2021 

En pleno mes de decembro, na praia de San Lorenzo de Xixón un neno atopa o brazo

amputado dun home no buraco do muro onde garda os seus tesouros. O brazo pertence a

Alfredo Santamaría, que estaba a ser investigado na comisaría central de Oviedo por unha

presunta estafa piramidal.  O xefe da Policía do Principado asigna o caso ao comisario

Rafael Miralles.  Gracia San Sebastián, investigadora de fraudes contratada pola policía

para  indagar  nas  finanzas  da  vítima,  ten  que  desentrañar  un  complexo  armazón  de

branqueo  de  diñeiro  no  que  intervén  un  poderoso  grupo  de  mafiosos  romaneses  sen

escrúpulos.  Na  súa  vida  persoal,  a  relación  con  Rodrigo  segue  vento  en  popa  para

desgusto do seu exmarido, Jorge, que vén de visita desde Estados Unidos para xestionar

un ambicioso proxecto empresarial.

Novela de intriga e misterio

 NP LEO esc

Esclavos del deseo / Donna Leon ; traducción del inglés por Maia Figueroa Evans

Barcelona : Seix Barral , 2021

A aparición de dúas mozas novas inconscientes e con feridas graves á entrada do Hospital

Civil  de Venecia pon a Brunetti  e  Griffoni  tras a pista de dous mozos venecianos que

poderían incorrer nun delito de omisión do deber de socorro. Trátase de Marcelo Viu e

Filiberto Duso, dous amigos desde a infancia, moi diferentes entre si: Duso traballa como

avogado para a firma do seu pai, mentres Viu deixou de estudar de neno e gáñase a vida

traballando  para  o  seu tío,  que  ten  un  negocio  de  transporte  de  mercadorías  e  unha

pequena frota de barcas. Pero o que nun principio parecía unha travesura de dous mozos

que só querían pasalo ben, destapará algo moito máis grave: unha conexión coa mafia de

tráfico ilegal de persoas encargada de traer ata Venecia a inmigrantes africanos. Brunetti e

Griffoni terán que unir forzas cun novo aliado, o capitán Ignazio Alaimo, o oficial encargado

da Capitaneria dei Porto, que leva anos seguindo a pista dos traficantes.

Novela de intriga e misterio



 NP ORU loq

Lo que la marea esconde / María Oruña

Barcelona : Destino , 2021

A presidenta do Real Club de Tenis de Santander, unha das mulleres máis poderosas da

cidade, apareceu morta no camarote dunha preciosa goleta que cuns poucos e selectos

invitados sucaba as augas da baía á noitiña.

Novela de intriga e misterio

 NP PER sue
 

La suerte del enano / César Pérez Gellida

Barcelona : Suma de letras , 2020 

Valladolid,  2019.  Sara  Robles  é  unha  inspectora  singular.  Encargada  de  resolver  un

macabro  crime,  ademais  ten  que  lidar  cos  seus  problemas  cotiáns,  estreitamente

relacionados coa adicción ao sexo e cun pasado que non termina de curar. Mentres tanto,

O Espantallo, unha misteriosa cabeza pensante, orquestrou o roubo perfecto xunto a un

exmineiro, un pocero e un sicario, e está a piques de levalo a cabo a través da rede de

sumidoiros da cidade.

Novela de intriga e misterio

 NP RIB bue
 

Los buenos hijos / Rosa Ribas

Barcelona : Tusquets Editores , 2021

 Nora  incorporouse á  axencia  da  familia,  Hernández Detectives,  tras  a  súa misteriosa

desaparición,  da  que  se  resiste  a  falar.  Mentres,  os  Hernández  seguen  ocupándose

dalgúns casos rutineiros. Ata que un día solicita os seus servizos un matrimonio que quere

saber por que se suicidou a súa filla adolescente. Esa investigación vai cambiar a vida dos

Hernández para sempre. Mateo, o pai e director da axencia, asigna o caso a Marc, quen,

grazas ás brillantes intuicións de Lola, a nai do clan, pescudará que a moza levaba unha

dobre vida. Os pais da rapariga, avergoñados, retiran o encargo, pero os Hernández non

queren  deterse;  non  sospeitan  o  prezo  que  pagarán  por  chegar  demasiado  lonxe  na

procura  da  verdade.  Unha  novela  trepidante,  pola  aclamada  autora  de  "Un  asunto

demasiado familiar".

Novela de intriga e misterio



 NP ROU sec
  
 

El secreto de Summerbourne / Emma Rous ; traducción de Jeannine Emery

Madrid : Umbriel , 2021

Unha  morte.  Unha  fuxida.  Rumores  dun  bebé  roubado.  Benvido  á  mansión  de

Summerbourne. Seraphine Mayes e o seu irmán Danny son os primeiros xemelgos nados

na Casa de Summerbourne. Pero o día en que naceron, a súa nai suicidouse, a súa aia

fuxiu, e o pobo conmocionouse cos rumores dun bebé roubado. Aos seus vinte e cinco

anos,  mentres  chora  a  recente  morte  do  seu pai,  Seraphine  descobre  unha fotografía

familiar tomada o día que ela e o seu irmán naceron, na que os seus pais pousan cun só

bebé.  Seraphine pronto se obsesiona coa idea de que ela  e Danny poderían non ser

xemelgos despois de todo, que ela non era o bebé da fotografía e que a morte da súa nai

oculta máis secretos dos que xamais imaxinou. Por que a au pair fuxiu despois da morte da

súa nai? Onde está agora? Será a aia a clave para comprender a verdade sobre o que

ocorreu ese fatídico día?

Novela de intriga e misterio

 NP SAN enp
 

En plena noche / Mikel Santiago

Barcelona : B , 2021 

Pode unha noite marcar o destino de todos os que a viviron? Pasaron máis de vinte anos

desde que Diego Letamendia, estrela do rock en declive, actuou por última vez no seu

pobo natal, Illumbe. Esa foi a noite do final da súa banda e o seu grupo de amigos, e tamén

a da desaparición de Lorea, a súa noiva. A policía nunca logrou esclarecer o ocorrido coa

moza, que foi vista saíndo a fume de carozo da sala de concertos, coma se fuxise de algo

ou de alguén. Despois daquilo, Diego emprendeu unha carreira de éxitos en solitario e

xamais regresou ao pobo. Cando un dos membros da banda morre nun estraño incendio,

Diego decide volver a Illumbe. Pasaron moitos anos e o reencontro cos antigos amigos é

difícil:  ningún deles segue sendo a persoa que foi. Mentres, crece a sospeita de que o

incendio  non foi  accidental.  É  posible  que todo  estea  relacionado e  que,  tanto  tempo

despois, Diego poida atopar novas pistas sobre o que pasou con Lorea? Mikel Santiago

volve ambientar  no pobo imaxinario do País Vasco,  onde xa transcorría a súa anterior

novela,  O  mentireiro,  esta  historia  marcada  por  un  pasado  que  podería  ter  terribles

consecuencias  no  presente.  Este  thriller  maxistral  envólvenos  na  nostalxia  dos  anos

noventa  á  vez  que  imos  desenredando  o  misterio  daquela  noite  que  todos  loitan  por

esquecer. 

Novela de intriga e misterio



NP SAN inf

Infierno en el paraíso / Clara Sánchez

Barcelona : Planeta , 2021 

Sonia Torres  é unha xove que comeza a  traballar  como camareira  no  Beach Club  de

Marbella, un dos hoteis máis coñecidos e elitistas da cidade, con gran presenza de xeques

e personalidades de Oriente Medio. Grazas aos seus estudos de árabe, pronto pasa a

convertirse na camareira persoal das princesas saudíes. Amina, a segunda esposa do rey

Fadel,  convence á xove para que dé clases de castelán no pazo a ela e aos fillos de

Sultana,  a  primeira  esposa.  As  grandes  propinas  que  obtén  no  hotel  xunto  co

desproporcionado soldo de profesora, abren a Sonia os ollos a unha realidade que podería

poñer punto e final aos seus problemas. Sen embargo, todo cambiará cando a xove se

vexa  implicada  nunha  estraña  e  angustiosa  trama  que  termina  coa  desaparición  da

princesa Amina e descobra la escura realidade que se esconde tras o oropel do luxo.

Novela de intriga e misterio

NP SIL ord

La Orden / Daniel Silva ; [traducción de Victoria Horrillo Ledesma] 

Madrid : Harper Collins , 2021 

Gabriel  Allon  está  coa  súa  familia  nunhas  discretas  e  moi  necesarias  vacacións  en

Venecia.  A tranquilidade  acaba  cando  o  Papa  Pablo  VII  morre  de  improviso  e  o  leal

secretario privado do Santo Pai, o arcebispo Luigi Donati, convoca a Gabriel a Roma. Mil

millóns de católicos foron informados que o papa morreu dun ataque ao corazón. Con todo,

Donati ten dúas boas razóns para pensar que foi asasinado. A primeira que o garda suízo

que gardaba as estancias pontificias esa noite desapareceu.  A segunda a carta  que o

Santo Pai estaba a escribir  esa noite durante as últimas horas da súa vidaà dirixida a

Gabriel. «Mentres investigaba nos arquivos secretos do Vaticano, atopei un libro máis que

sorprendenteà» O libro é un Testamento suprimido fai moito, un Testamento que cuestiona

a precisión da imaxe que o Novo Testamento dá dun dos eventos máis portentosos da

historia da humanidade. Só por esa razón, a Orde de Santa Elena -unha escura sociedade

católica con lazos coa extrema dereita europea- non se deterá #ante nada para evitar que

caia nas mans de Gabriel mentres conspiran para facerse coas rendas do trono de San

Pedro.  E  isto  só  é  o  principio.  Mentres  os  cardeais  vanse reunindo en  Roma para  o

Conclave,  Gabriel  empeza unha desesperada investín-  gación para solicitar  probas da

conspiración da Orde e para atopar un longo tempo perdido Testa- mento que podería

poñer fin a dous mil anos de odio mortal. A súa procura leváselle desde o Puente Vecchio

en Florencia a un mosteiro en Asis pasando polas profundidades dos Arquivos Secretos do

Vaticano e finalmente a capela Sixtina, onde será testemuña do sacro traspaso das chaves

de San Pedro a un novo pontífice,  algo que nunca antes ninguén vira  fóra do colexio

cardinalicio. A Orde manterá atrapados aos lectores co seu ritmo e a súa elegancia desde o

seu inicio ata un final que quita a respiración. É unha novela de amizade e fe nun mundo

perigoso e cheo de incertezas.

Novela de intriga e misterio



NP VIL

Villanos victorianos : una antología / Michael Sims ; [traducción del inglés de Raquel
García Rojas] 

Madrid : Siruela , [2021] 

Aínda que as proezas dos detectives máis importantes da época victoriana reuníronse en

incontables antoloxías, os grandes artistas da estafa e o robo eludiran ata agora a captura.

Estos doce relatos sobre malvados e as súas fechorías —auténtico subxénero da literatura

políciaca—  veñen  a  remediar  ese  descuido  e  congregar  nun  so  volumen  aos  máis

encantadores sinvergonzas da era do alumeado de gas, entre mediados da década de

1890 e principios dos anos vinte do século XX. J. Raffles, o coronel Clay, Fortuna-Rápida

Wallingford, o infalible Godahl... Os lexendarios criminais destas historias ármanse co seu

inxenio máis que con pistolas. O lector atopará, pois, falsificacións de arte e contrabando

de diamantes, pero ningún cadáver na biblioteca. As súas escandalosas fechorías, que

cuestionan  o  ideal  de  conduta  da  sociedade  victoriana  e  os  seus  groseiros  valores

materialistas, son en realidade un robinhoodiano esforzo por equilibrar a balanza da xustiza

e redistribuir a riqueza máis alá das propias arcas. Pero xa sexa roubando en Londres ou

estafando en Nova Iork, o que queda claro nesta antoloxía é que, ante todo, tanto autores

como personaxes estano pasando verdadeiramente en grande.

Conto de intriga e misterio

LECTURA FÁCIL

CA LF alf

Al faro / Virginia Woolf ; adaptación de Núria Martí Constans

Barcelona : La mar de fácil , 2020 

Narra os recordos e vivencias dunha familia, os Ramsay, na illa de Skye, nas Hébridas,

dous días moi distantes. A preparación dunha excursión familiar ao faro da illa desencadea

unha reflexión introspectiva sobre a fugacidade da vida, a impronta dos recordos infantís, o

desencanto e outros sentimentos que xeneran as perdas inherentes ao paso do tempo.

Novela da vida cotiá



 CA LF ase

El asesino de su segunda sombra / Jesús Ballaz ; adaptación: Jesús Ballaz

Barcelona : Adapta , 2020 

A familia Altamira acolle a Alba, unha nena de 12 anos refuxiada de Bosnia. Alba chega ao

pobo atemorizada polo recordo da guerra que deixou atrás, ata que coñece a Toni e crea

unha bonita amizade. Pero Toni presionado por outros compañeiros de clase empeza a

tratar mal a Jamal, un compañeiro musulmán. Toni e Alba empezan a distanciarse... e un

día Alba desaparece.

Novela da vida cotiá

CA LF con

El conde de Montecristo / Alexandre Dumas ; adaptación de Ana Crespo ; ilustraciones
de Sonja Wimmer

[Barcelona] : Almadraba , 2016 

Edmond  Dantés  é  un  xoven  mariñeiro,  honrado  e  cándido,  que  leva  unha  existencia

tranquila. Quere casarse coa fermosa Mercedes, pero a súa vida verase arruinada cando o

seu mellor amigo, Ferdinand, deseoso de conquistar á súa prometida, o traicione vilmente.

Condeado a cumprir unha condena que non merece na siniestra prisión do castelo de If,

Edmond vivirá un longo pesadelo de trece anos. Obsesionado polo seu inesperado destino,

deixará de lado as súas conviccións en torno ao ben e o mal,  e adicarase a tramar a

venganza perfecta.

Novela de aventuras

CA LF eda

La edad de la inocencia / Edith Wharton ; adaptación de Clàudia Sabater Baudet 

 Barcelona : La mar de fácil , 2019 

Ao amable mundo de convencións sociais estrictas no que se move, aparentemente sen

roces  nin  contrariedades,  a  alta  sociedade  de  Nova  Iork  de  finais  do  século  pasado,

regresa de Europa a inquedante condesa Olenska. Independente, osada, «diferente», Ellen

involucrará moi pronto no seu misterio ao seu xoven primo Newland Archer e perturbará

sen poder evitalo o encanto dunha vida social que ignora de maneira voluntaria o seu

inminente fin. No fondo desta extraordinaria historia dunha gran paixón subxace o conflito

entre dous mundos: o das vellas familias «patricias» norteamericanas e o dos novos ricos,

quen, ao terminar a novela, apoderáronse xa dos costumes e dos espíritos.

Novela romántica



 CA LF jue

Juego  sucio  /  Manuel  de  Pedrolo  ;  adaptación  de  Laia  Mateu  ;  [ilustraciones,  César
Martínez Torres]

Barcelona : La Mar de Fácil , 2019

¿Que serías capaz de facer por amor? Xavier é un home namorado, pero deberá superar

un obstáculo para poder estar con Juna. Este obstáculo é unha persoa, e a única solución

é que ésta morra. ¿Xavier verase capaz de traspasar os límites éticos da visa e a morte

por amor?

Novela de intriga e misterio

 CA LF kaf

Kafka y la muñeca viajera / Jordi Sierra i Fabra ; adaptación de Clàudia Sabater Baudet ;
ilustraciones, Judit Canela

Barcelona : La Mar de Fácil , 2019 

Un ano antes da súa morte, Franz Kafka viviu unha experiencia moi insólita. Paseando

polo parque Steglitz, en Berlín, encontrou a unha nena chorando desconsolada: perdera a

súa boneca. Para calmar á pequena, o autor de La metamorfosis inventouse unha peculiar

historia:  a  boneca  non  se  perdera,  marchara  de  viaje,  e  el,  convertido  en  carteiro  de

bonecas, tiña unha carta que lle levaría ao día seguinte ao parque.

Novela da vida cotiá



 CA LF mis

El  misterio  del  cuarto  amarillo  /  Gaston  Leroux  ;  adaptación  de  David  Fernández  ;
ilustraciones de Carles Salom

Villaviciosa de Odón (Madrid) : Almadraba , 2010

O periodista Rouletabille pertencente á estirpe do Dupin de Poe e o Holmes de Conan

Doyle, vese enfrentado ao reto de despexar un enigma aparentemente irresoluble, como é

o dun crimen e a posterior fuga do criminal no interior dunha estancia inaccesible.

Novela de intriga e misterio

 CA LF mob

Moby Dick / Herman Melville ; versión de J. Lorman ; ilustraciones de P. Soler

[Villaviciosa de Odón (Madrid)] : Almadraba editorial , 2009

 A irracional obsesión pola vinganza dun home que quere acabar co que el considera o seu

inimigo custe o que custe. O capitán Ahab, apoiado sobre a súa perna fabricada cunha

mandíbula de cachalote, empuxa á súa tripulación do Pequod ao desastre na súa obsesión

por acabar coa balea branca, con Moby Dick; esa reencarnación do mal que mutilou o seu

corpo e a súa alma para sempre.

Novela de aventuras

  CA LF paz

Los pazos de Ulloa  /  Emilia  Pardo Bazán ;  adaptación  de  Clàudia  Sabater  Baudet  ;
ilustraciones, Dani Soms

Barcelona : La Mar de Fácil , 2020

Como outras novelas europeas do cambio de século,  é  a saga dunha clase social  en

decadencia: a aristocracia rural  galega. Dramáticas escenas entre personaxes trazados

con forza, descricións intensas dunha estrutura política corrupta, alternan coas evocacións

do campo. Novela rexional, pero non rexionalista, non se limita nas súas implicacións a

unha rexión elixida pola súa pintoresquismo, senón que se inspira nesa ambientación para

facernos unha declaración universal da época.

Novela da vida cotiá



 CA LF sen

Sentido y sensibilidad / Jane Austen ; versión de Nuria Pradas ; ilustraciones de Marta
Ponce

Barcelona : Almadraba , 2018

Ao morrer o seu pai, as irmás Dashwood, de caracteres completamente opostos, deberán

abrirse paso na hipócrita sociedade da Inglaterra de principios do século XIX

Novela da vida cotiá

 CA LF tra

Trampa  de  lume /  Núria  Martí  Constans  ;  [revisión  Lectura  Fácil,  Elisabet  Serra]  ;
ilustradora Judit Canela

Barcelona : La mar de fácil , 2019

Está baseada na historia real do incendio da fábrica téxtil Triangle en Nova York en 1911.

No lume morreron 146 persoas, case todas mulleres. Este feito levou á loita das mulleres

polo traballo decente e á conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres

traballadoras.

Novela da vida cotiá

 CA LF vam

El Vampiro / John William Polidori ; adaptación de Núria Climent ; ilustrador: César Torres

Barcelona : Adapta , 2019 

O relato  trata  de  expoñer  a  forza  do  mito  que  fai  que  a  xente  común non  crea  nos

vampiros,  de  aí  que  o  protagonista,  Lord  Ruthven,  se  aproveite  desta  situación  para

cometer os seus actos sanguinarios. Outra das armas de Ruthven é a súa gran capacidade

de sedución e a súa efectividade como o que é, un vampiro

Novela de intriga e misterio



FONDO GALEGO E LOCAL

 FL B FLO puy 
 

Juan Flórez : el ferrolano que dejó atrás la Marola

Ferrol : Club de Prensa , 2021 

Dous  veces  alcalde  de  A Coruña,  ferrolán  de  nacemento  e  carácter,  Juan  Flórez  foi

ademáis Gardamarina, Deputado, Promotor ferroviario polo seu “soño de progreso para

Galicia”,  e  unha  persoa,  como  moitos  outros  naturais  de  Ferrol,  de  sentimentos

humanitarios.  Coma se se tratase dun antecedente destes tempos de Covid e ingreso

mínimo vital, viviu epidemias de cólera e desenvolveu un proxecto de auxilio coa Rúa do

Socorro, para que puideran beneficiarse cunha ocupación que garantise a súa subsistencia

os  desfavorecidos  da  sociedade.  Animou  e  promocionou  a  entón  decaída  A Coruña,

creando festas de enorme proxección popular, as de María Pita, todavía vivas. Morreu en

Madrid en 1870, hai 150 anos, e quedan os seus restos, anónimos pero localizados, nun

columbario da Almudena, co nº 646. 

Juan Flórez; Biografías

 GN ANE sib

Sibila / Rosa Aneiros

Vigo : Xerais , 2021 

É noite, a marea vai para arriba e chove a esmadrasar cando unha muller penetra ás

agochadas nunha illa practicamente inexpugnable na boca da ría. É a neta da Rubia, a

tola  do  argazo.  A filla  da  expulsada.  Sibila  regresa  ao  lugar  en  que  foi  animal  se

domesticar nun tempo en que todo foi seu. agora nada ten agás a encarga dunha misión

que cumprir e a terrible certeza de que lle vai a vida niso. Durante a estadía na illa irá

descubrindo o salvaxe que nela habita: as tensións lacerantes entre quen é de quen vén

sendo; entre un pasado que estoura e un futuro que a aboca ao abismo; entre a ansia da

mente e a vontade voraz do corpo. En "Sibila", a novela de Rosa Aneiros, nada é o que

parece. Ou si. Tal vez sexa exactamente o que parece, o que ninguén quere ver. 

Novela de intriga e misterio 



 GN CAR med

Medos / Héctor Carré

Vigo : Xerais , 2021 

Avanzar na vida consiste en enfrontar o medo, ás veces mesmo con humor, con moito

humor.  Medo  a  un  accidente,  ao  dentista,  á  culpa,  aos  pesadelos,  ás  propias

lembranzas, á enfermidade, a nós mesmos... Ás veces, temos medo daquilo que nos

ameaza, pero outras tememos precisamente o que pode liberarnos. Coa lectura destes

relatos de Héctor Carré descubrimos que os nosos medos poden ser ridículos e ata

cómicos; pero outros son tan aterradores que nos impiden abrir os ollos. Ás veces temos

tanto  medo que nos  falta  o  aire  para respirar  e  cremos que non seremos quen de

soportar a situación e, así e todo, conseguimos o valor necesario para tirar adiante e

seguir  enfrontando a vida.  A fin  de contas,  temos medo porque aínda non estamos

mortos.

Contos da vida cotiá

 GN CON 

Contos composteláns / Ramón Caride Ogando ... [et al.] 

Santiago, A Coruña : Concello de Santiago , D.L. 2018 

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.  Cinco  dos  libros  reúnen

relatos escritos ata principios do século XX e traducidos á nosa lingua por Pepe Sendón e

un sexto recolle un feixe de contos de autores e autoras galegos de distintas épocas que

se desenvolven nas rúas de Santiago. 

Santiago de Compostela; Contos



 GN LOP car

A carteira / Santiago Lopo

Vigo : Xerais , 2021 

Desesperada ante unha situación laboral precaria, a protagonista de A carteira acepta un

contrato temporal para repartir o correo na periferia dunha cidade que non coñece, nun

barrio afastado que ela mesma denomina "Algures".  A través dos seus ollos, Santiago

Lopo mergúllanos na Galicia urbana e fainos partícipes de todas as dificultades ás que

esta traballadora se enfronta no seu día a día.

Novela da vida cotiá

 GN PAZ bar

A barcelonesa / Xabier Paz

Vigo : Xerais , 2021  

Un edifico notable, que liga a montaña luguesa coa Habana, coa Mariña e coa cidade da

Coruña, atravesa tres xeracións como testemuña dos seus avatares e define o espazo

vital de avós, pais e fillos. Nesta novela tan persoal,  Xabier Paz reconstrúe, coa súa

habitual  vocación estilística,  os  case cen anos de tensión entre a  vida  familiar  e  os

acontecementos  sociais  que  conforman  as  biografías  particulares  e  vontades  dos

personaxes: a emigración cubana, o retorno triunfal, a guerra, a ruína económica e a loita

pola supervivencia érguense como metáfora do país

Novela social e política; Novela da vida cotiá



 GN POR vid

A vida secreta de Úrsula Bas / Arantza Portabales 

Vigo : Galaxia , 2021 

Dun día para outro, e sen que se saiba o motivo, desaparece unha escritora de sona. O

seu home pon unha denuncia  na  comisaría  de  Compostela  á  que,  logo dunha baixa

prolongada, se acaba de reincorporar  Santi  Abad. Tras a resolución do “caso Alén”, o

asasinato que pouco máis dun ano antes fixera abalar os alicerces do mundo da arte e da

sociedade galega, o inspector Abad e Ana Barroso, ascendida a subinspectora, volven

formar equipo. Logo do suceso obtido con Beleza vermella, Arantza Portabales pon outra

vez en liza a problemática e inestable parella de policías. Amor e eficacia, intelixencia e

desconfianza,  paixón  e  violencia.  Cunha  trama de  ritmo  e  acción  fulgurantes,  A vida

secreta de Úrsula Bas penetra, camada a camada, sen dó e cunha potencia narrativa

engaioladora, na dobre vida dunha muller que se deixa arrastrar pola forza subxugante do

descoñecido, pola atracción e misterio dun ser verdadeiramente perverso. 

Novela de intriga e misterio

 GN PRI alm
 
 
 

Alma de barro : relatos da Ribeira Sacra / Moncha Prieto 

Vigo : Xerais , 2021  

É unha impagable homenaxe á terra, ás fermosísimas paisaxes da Ribeira Sacra, pero

tamén á obra humana, á recuperación do labor dos devanceiros e sobre todo da lingua. A

lingua na que expresaban as súas esperanzas, o seu desacougo, a súa idea da morte e

da vida.

Conto da vida cotiá



 GN QUI bai 

O baile dos estorniños / Xabier Quiroga 

Vigo : Xerais , 2021

Un  afamado  escritor,  con  problemas  cardíacos  e  de  creatividade,  recibe  un  suposto

agasallo en forma de historia por parte dun ancián moribundo co que comparte cuarto de

hospital. Ou breve e intrigante relato, que aparentemente ten que ver con Castelao e con

certos acontecementos tráxicos dá posguerra galega, aviva a curiosidade do escritor, polo

que iniciará unha investigación na que, en principio, non cre. Concibida como remate dá

Triloxía dá Ribeira  Sacra,  «Ou baile dous estorniños» fusiona de xeito  maxistral  unha

investigación actual, a cargo do escritor e mais dun personaxe con alma de detective, ou

Raíña,  cunha escura e sorprendente trama do pasado.  Nela mestúrase con poderoso

trazo a decadencia dunha familia fidalga (e a vida de criados, labregos e veciños que

traballan arredor do pazo non que moura) coa persecución dás partidas de fuxidos do sur

de Lugo, ou roubo de bebés e a represión do franquismo durante a Guerra Civil  e a

posguerra. 

Novela social e política; Novela histórica

 GE REI dif
 

A dificultade de falar : artigos e ensaios / Anxo A. Rei Ballesteros

Vigo : Galaxia , D.L. 2021 

Reúnense neste volume artigos e ensaios curtos publicados en distintos xornais e revistas

e que Anxo A. Rei Ballesteros escribiu entre os anos 1979 e 2006. O pensador e autor de

"Tempo e vinganza" e o novelista que deu ao prelo "Non sei cando nos veremos" cadran

nestes  escritos  coa  mesma  afouteza,  capacidade  de  penetración  e  atrevemento  en

desmontar o convencional que o escritor amosaba adoito na súa vida e na súa obra. A

relación entre fala e poesía, o vencello entre literatura e silencio, a pintura e o teatro, a

estética do obsceno, unha memoria "inmemorial" e, ao cabo, unha "exaltación da peste",

son algúns dos asuntos que raiolan neste libro de pezas breves nas que reflexión e arte

traman unha conspiración contra o obvio para iluminar sen suprimir a escuridade.

Ensaios



 GP ABA alc

Alcatrán / Marcos Abalde Covelo

Vigo : Xerais , 2021  

«Alcatrán» reconstrúe unha historia calada. Sela un pacto entre xeracións. Indaga nunha

lingua fesa que dá espazo ao cuco e ao andazo. Habita unha comarca que non confunde o

exterminio  co  progreso.  Desprega  unha  constelación  de  supervivencias,  case  unha

promesa de futuro. Íntima e tan fráxil, esta epopea. 

Poesía galega

 GP SAL pax

Os paxaros e outros poemas / Daniel Salgado

Vigo : Xerais , 2021

"Os paxaros e outros poemas" é unha indagación e un dó, unha elexía e un axuste de

contas, un pasmo e unha luz ferida. A escrita detense na materia. Trata da lama e do

dereito á beleza. Investiga a textura interna da castaña e a absurda variación da morte.

Hai  política,  sempre hai  política,  e  un catálogo de paxaros,  porque así  se comprende

mellor o delicado transo en que nos atopamos: os horizontes bórranse, a organización

entra en crise, os significados resístense. Nese interregno, farto dos satisfeitos, intenta

suceder o poema.

Poesía galega

 GP VIL cid
 

A cidade e a chuvia / Rafa Vilar

Santiago, A Coruña : Concello de Santiago , D.L. 2019

No ano 2018 o  Concello  de  Santiago de Compostela  convocou os  primeiros  Premios

SELIC  de  creación  literaria  co  obxecto  de  incementar  a  presenza  de  Santiago  de

Compostela na literatura escrita en galego. Este libriño que tes nas mans é o resultado

des primeira convocatoria.  A cidade de Compostela  é o marco escénico e a fonte de

inspiración  dunha  parte  importante  da  literatura  galega.  A SELIC  quere  contribuír  e

agrandar a súa presenza desde unha iniciativa modesta como esta publicación, mediante

a súa distribución gratuíta.

 Poesía galega; XXI século



 G 008 VIL cul

Cultura e política na Galicia do século XX / Ramón Villares

Vigo : Galaxia , 2021 

Este libro analiza as relacións entre cultura e política na construción de Galicia como

nación cultural no século XX. A idea central é explicar a forte hexemonía da cultura e a súa

acción política nos momentos máis decisivos da historia contemporánea galega, desde a

aparición da xeración Nós ata a transición democrática e o nacente réxime autonómico.

Política e cultura; intelectuais; Galicia; Cultura

 G 316 ORE mun

Os mundos de agora / Lois Oreiro

Vigo : Galaxia , 2021

Temos a vista presa na pantalla do móbil e a presenza dixitalizada. As Big Tech abriron as

fronteiras entre o laboral e o ocio e entre o íntimo e o social mentres explotan libremente

os  nosos  datos  e  nos  secuestran  a  atención.  Cando  Occidente  aínda  debate  pórlles

límites, unha nova espiritualidade tecnolóxica proxecta ampliar o negocio con implantes

cerebrais  e  corporais  para  transmitir  mellor,  aptos  incluso  para  pensar  por  nós.  Non

falamos  de  excentricidades  transhumanistas,  senón  dun  proceso  que  se  vai  ligar  a

necesidades que ninguén discute: a saúde e o emprego. O imperativo sanitario e laboral

lexitima modificar a intelixencia, os sentidos, as emocións… Seremos ciborgs? Nacen,

viven e morren os ciborgs? Aman e pensan como facíamos nós? Estes son Os mundos

de agora. 

Tecnoloxías da información e da comunicación; Aspectos sociais; Sociedadde da

información

 G 323 NUÑ imp
 

Imperios e danzas : as Españas plurais do Franquismo / Xosé M. Núñez Seixas

Vigo : Galaxia , 2021 

Houbo  un  rexionalismo  franquista?  Nos  fascismos  europeos  tamén  persistiron,  con

diversos graos de intensidade e diversas manifestacións, un discurso e unha praxe da

pluralidade etnoterritorial, compatíbel cun valor supremo, a centralidade dunha nación. En

España, o nacemento do fascismo estivo ligado a unha reacción contra dos nacionalismos

subestatais e a un desexo de reestruturar a relación histórica entre Estado e nación, e por

tanto a inserir novas compoñentes que reflectisen a súa variedade interna, aínda que non

en  clave  política.  Este  ensaio  analiza  o  papel  e  a  posta  en  escena  das  identidades

subestatais, tanto rexionais coma locais, por parte do réxime franquista. 

Etnografía; España; Pobos; Franquismo; Rexionalismo; Nacionalismo; Historia



 G 796 RIA rut
 

Rutas por los ríos más bellos / Anxo Rial

Bilbao : Súa , 2021 

En esta guía, el autor nos propone 36 rutas para conocer mejor este patrimonio natural. La

idea es caminar, disfrutar y dejarse imbuir por la magia de estos entornos acuáticos, sí,

pero también aprender. Por ello nos dará cuenta de historias y leyendas, de costumbres y

pueblos que se asoman a las orillas en busca de amparo. 

Senderismo; Galicia; Guías; Ríos

 G 821.13 GAL gar

Galiza e feminismo en Emilia Pardo Bazán / Pilar Garcia Negro

Santiago de Compostela : Alvarellos , 2021

A autora examina o feminismo de Emilia Pardo Bazán, a súa actitude ante a lingua e

literatura galegas ou o trato que dispensou a Rosalía de Castro; tamén, o modo en que a

autora coruñesa exercía de galega e a imaxe que proxectaba da súa terra; e, por último, o

seu posicionamento ideolóxico ou político. En todos estes asuntos, deixa falar á propia

Pardo Bazán, quen irá retratándose a través das súas obras ou declaracións. 

Emilia Pardo Bazán; Crítica e interpretación; Feminismo

  G 821.13 GAL GAR
rec 

Rectificar a historia :  escritos sobre Ricardo Carvalho Calero /  María Pilar  García
Negro

Santiago de Compostela : Laiovento , 2021 

Perguntémonos por que cómpre continuarmos a celebrar Carvalho Calero (Ferrol, 1910-

Santiago de Compostela, 1990). Responderemos en forma de esquema que resume o

sentido dos traballos compilados neste libro: a) porque o merecen a súa persoa e a súa

obra;  b) porque a súa vida e traxectoria abranxen un século XX á galega que  coñeceu

acontecementos fundamentais da nosa historia contemporánea, de que el foi testemuña

e/ou  protagonista,  como  membro  activo  do  Seminario  de  Estudos  Galegos  e  do

nacionalismo dos anos 20 e 30; c) porque é artífice directo e perseverante da construción

cultural  galega dese século;  d)  por  ser  o  escritor  da  súa xeración que máis  e mellor

contribuíu ao engrandecemento da literatura galega en todos os xéneros; e) porque a súa

obra estritamente de creación literaria (poesía, teatro, narrativa) abondaría, alén da súa

inmensa obra científica,  para lle  consagrar  unha atención máis aló do Día das Letras

Galegas.

Ricardo Carvalho Calero



 G 908 CON gui

Guía mágica del camino de Santiago : un viaje en busca de lo mágico y lo sagrado
en el camino de las estrellas / Francisco Contreras Gil

Barcelona : Luciérnaga , 2021 

Nesta Guía Mágica del  Camino de Santiago propoñémoste un Camiño diferente.  Non

soamente  atoparás  a  información  básica  para  emprender  a  aventura  e  redescubrir  o

pasado, sinon tamén as claves e lugares para completar unha experiencia humana única

e transformadora.

Camiño de Santiago; Guías

 G 929.7 NOG nob

A nobreza galega na Idade Moderna / Paulo Nogueira Santiago

Noia, A Coruña : Toxosoutos , 2021 

As loitas internas que dividiran á nobreza galega, no século XV, entre os partidarios de

Pedro I e os de Henrique de Trastámara, e logo entre os de Isable a Católica e os de

Xoana a Beltranexa, acabaron con liñaxes de rancio avoengo e propiciaron a fundación de

novas estirpes. Nos séculos XVI e XVII, afianzáronse dúas tendencias en Galiza: a alta

nobreza  emigraba  cara  á  corte,  mentres  que  a  pequena  nobreza  ficaba  no  país.  No

reinado de Filipe III, os políticos galegos desempañaron un rolo de primeira orde na corte e

na política internacional de España. Na idade Moderna, a nobreza galega pasou de ser

rural a ser urbana, e, malia a creación de novos títulos, diminuíu respecto á poboación

total de Galiza.

Nobreza; Historia; Galicia; Heráldica



 G 94 (460.11) GON
cel

 

Celtas, castrexos e romanos : á procura dun pasado na historia de Galicia / Francisco
Xavier González García

Vigo : Xerais , 2021 

 Onde se sitúan as orixes dos galegos? É esta unha pregunta á que se lle deron respostas

moi  diferentes  dende  hai  máis  dun  século  e  medio.  Segundo  a  época  en  que  nos

situemos, os celtas, os castrexos ou mesmo os romanos foron considerados os nosos

devanceiros,  tal  e  como podemos  comprobar  nos  textos  dos  eruditos  e  historiadores

galegos  dos  séculos  XIX  e  XX.  "Celtas,  castrexos  e  romanos"  sintetiza  os  principais

procesos  históricos  da  Antigüidade  galaica:  a  aparición  dos  castros  e  as  súas

transformacións, o papel da guerra na vida social e cultural das poboacións do noroeste

peninsular ou as mudanzas que estas experimentaron tras a conquista romana. Todos

estes procesos non poden entenderse sen o protagonismo dos distintos pobos que viviron

nun espazo xeográfico que sobordaba o actual territorio de Galicia. 

Galicia; Historia; Idade Antigua

AUTOAXUDA

AX 159.4 NEV due

El duelo : crecer en la pérdida / Manuel Nevado, José González; prólogo de Teodoro
Herranz 

Barcelona : RBA , 2020  

A nosa sociedade teme e rexeita a morte ata o punto de pretender ignorarla. Pero incluso

nas condicións  máis  difíciles  e inesperadas,  o  duelo forma parte  da  nosa madurez  e

crecemento  persoal.  Os psicoterapeutas  Manuel  Nevado e  José González  ofrécennos

explicacións,  testimonios,  exercicios  e  consellos  que  nos  axudarán  a  entender  os

mecanismos de todos os tipos de duelo (incluso aqueles relacionados con separacións ou

ausencias), as súas fases, como nos afectan e que podemos facer para levar da mellor

maneira posible unhas perdas que, pese á dor, dan sentido á vida. 

Duelo; Psicoloxía



MULLER

  MULL 141.72 CAD
sin

El  sindrome  de  la  impostora  :  ¿por  qué  las  mujeres  siguen  sin  creer  en  ellas
mismas? / Élisabeth Cadoche, Anne de Montarlot ; [traducción de María Eugenia Santa
Coloma]

Barcelona : Península , 2021 

Por que no colexio as rapazas cren que non estudaron o suficiente e en cambio os mozos

pensan que «o exame era moi difícil»? Por que na actualidade, aínda que as estadísticas

continúen mostrando que elas sacan mellores notas, segue faltándolles confianza (cousa

que  ademáis  influirá  profundamente  no  seu  desenvolvemento  profesional)?  Por  que  a

maioría de mulleres senten que son un fraude no seu traballo e que os seus éxitos son só

fruto da boa sorte? Isto é o que se coñece como o síndrome da impostora: unha falta de

autoestima que che leva a dubidar constantemente do teu potencial. 

Crecemento persoal; Autoaxuda; Feminismo

    MULL 141.72 COU
gal

A Galiza feminista : tebras e alboradas / Miriam Couceiro Castro

Vigo : Galaxia , 2021 

Neste libro, a autora achégase a un posible relato arredor do movemento feminista en

Galicia, unha corrente de pensamento, e sobre todo de acción, sen o cal non é posible

entender  a  nosa  terra  nos  nosos  días.  Miriam  Couceiro  Castro  cóntanos  o  camiño

percorrido dende os inicios ata as folgas feministas do 8-M nun estilo coidado e ameno,

lonxe de formulacións academicistas e co obxectivo de espallar unha historia de loita e

rebeldía  onde  as  mulleres  continúan  marchando  na  actualidade.  Porque  o  camiño  da

Igualdade desexada aínda está, desafortunadamente, moi lonxe.

Feminismo; Galicia



  MULL 141.72 HER
mul

 

Muller en loita / fotografías de Víctor de las Heras, Vitín 

Vigo: Galaxia ; 2021

O autor  leva  fotografando  a  realidade  social  galega dende hai  décadas.  È  imposible

recordar os grandes acontecementos dende os anos 80 sen que nos veñan á memoria

instantáneas atrapadas, como fragmentos de vida, pola súa cámara. Fenómenos como a

Movida  viguesa e  a  reconversión  naval  levan  a  súa  marca estética  a  través  do  seu

traballo de fiel documentalista do que está a acontecer. Fotógrafo de raza, entende que

hai que estar onde as cousas ocorren para logo podelas contar con fidelidade. Neste libro

ocúpase do gran movemento  liberador protagonizado polas mulleres dende que o século

XXI  comezou.  As  folgas  feministas,  a  oposición á guerra...,  todas as  loita  en que as

mulleres,  coma case  sempre,  foron  vangarda.  Son  as  fotos  dun  momento.  Do  noso

momento.

Feminismo; Manifestacións; Galicia; Fotografías

 MULL 141.72 HOO
tod

Todo sobre el amor : nuevas perspectivas /  bell  hooks ;  [traducción de María José
Viejo]

Barcelona : Paidós , 2021

Todo sobre el amor ofrece novas formas radicais de pensar sobre o amor ao mostrar a

súa interconexión na nosa vida privada e pública.  En once capítulos concisos,  hooks

explica como as nosas nocións cotidianas do que significa dar e recibir amor a cotío nos

fallan, e como estes ideais establécense na primeira infancia. Ofrece un replanteamento

do amor  propio (sen narcisismo)  que aporta  paz e compaixón á nosa vida persoal  e

profesional, e defende a importancia do amor para poñer fin ás loitas entre individuos,

comunidades e sociedades. Pasando do cultural ao íntimo, hooks explica a relación que

existe entre o amor e a pérdida e desafía a noción predominante de que o amor romántico

é o amor máis importante de todos. Ademáis, hooks denuncia o paradigma cultural de que

o amor ideal está impregnado de sexo e desexo e propón un novo camiño cara o amor

máis pleno, compasivo e libre de vergoña.

Amor; Ensaios; Socioloxía; Teoría feminista



 MULL 613 VAL muj

Mujeres invisibles para la medicina : desvelando nuestra salud / Carme Valls Llobet ;
prólogo de Anna Freixas

Madrid : Capitán Swing , D.L. 2020

Por que cando un home acode con dor torácica a urxencias sométeselle inmediatamente

a un electrocardiograma e cando é unha muller quen presenta idénticos síntomas dáselle

un ansiolítico? Por que unha muller tensa é tachada de histérica e en cambio o home

padece  con  toda  probabilidade  o  peso  da  responsabilidade?  Por  que  ás  mulleres

esíxeselles unha perfección física imposible de alcanzar e un home con canas e curva da

felicidade é, sinxelamente, un madurito interesante? Por que as mulleres continúan sendo

invisibles para a medicina? O cancro de mama, as enfermidades cardiovasculares, as

enfermidades  mentais  sen  tratamento,  englobadas  aínda  baixo  o  triste  cualificativo

freudiano de histeria, a osteoporose e outras enfermidades asociadas á menopausa non

son máis que algúns exemplos que, xunto á anorexia ou a bulimia, fillas do tiránico culto

ao  corpo,  claman  por  unha  medicina  adaptada  á  muller.  Mujeres  invisibles  é  un

apaixonante percorrido polos distintos recunchos da saúde da mulleres, por como ven a si

mesmas e como permiten que as vexan os demais. Un libro imprescindible para todas,

calquera que sexa a súa idade e as súas necesidades, e para todos os que desexen

comprendelas.

Mulleres; Enfermidades; Saúde e hixiene

 MULL 616 NAV enf

Enfermeras invisibles : inventoras, invencibles, increíbles / Olga Navarro, Vanessa
Ibáñez; ilustraciones de Irene Bofill  

Barcelona : Penguin Random House , 2021 

Quen foi a enfermeira que salvou a vida de dous mil cincocentos nenos e nenas xudeus

do gueto de Varsovia? Cal é a historia da muller que inventou e patentou a xiringa que se

pode utilizar cunha soa man? Ou a que deseñou o portabebes e a mochila de osíxeno

portátil? Coñeces a historia da muller que encabezou a primeira campaña mundial de

vacinación? Trepidantes aventuras de viaxes e perigos, relatos de superación e grandes

descubrimentos científicos é o que vas atopar na vida destas catorce mulleres valentes e

invisibles que deron todo polos demais facendo o que mellor sabían, coidar. Escrito por

dúas  enfermeiras  despues  dunha  ardua  investigación,  este  libro  ilustrado  é  unha

homenaxe a unha profesión que merece ocupar un lugar predominante na historia.

Enfermería; Historia; Enfermeros; Biografías



MULL 629 ALE muj

Mujeres de los aires / Ana Alemany 

A Coruña : Ediciones del Viento , 2021

En 1910, a francesa Raymonde de Laroche foi a primeira muller en conseguir a licenza de

piloto. Harriet Quimby foi, en 1911, a primeira estadounidense en sobrevoar a Canle da

Mancha.  En  España,  a  primeira  piloto  foi,  en  1931,  Mari  Pepa  Colomer,  que  daría

instrución durante  a República.  Amelia  Earhart  culminou un voo desde Terranova ata

Irlanda do Norte que lle supuxo recoñecemento mundial e foi inspiradora para miles de

persoas. Elas son as pioneiras. Nesta obra están as españolas de agora mesmo.

Aviadoras; Mulleres na aviación; Aviación; España

VIAXES

 VX 821 BUS aso
 

Asombro y desencanto : dos viajes por Castilla y Francia / Jorge Bustos ; [prólogo de

Andrés Trapiello]

Barcelona : Libros del Asteroide , 2021

Non viaxamos para  evadirnos  da realidade senón para  recobrala.  Vivimos nun mundo

crecientemente virtual  que falsifica as sensacións e baleira o sentido das palabras.  Se

como cre Bustos a verdade do oficio xornalístico nace sempre dunha viaxe −andar, ver e

contar−, entón nada haberá máis urxente e verdadeiro que desatender o antollo frenético

da actualidade e  abrazar  a  quietude dos  pasos perdidos  e  os  sentidos  espertos.  Con

humor, lirismo e un dominio absoluto da linguaxe, Bustos narra dúas viaxes enfrontadas

entre si polo espazo, o tempo e unha mirada que oscila sempre entre o desencanto e o

asombro,  entre  o  francés  e  o  castelán,  entre  o  casticismo  e  a  ilustración.  Do  ardor

mesetario á temperanza bretoa, do curral de comedias á ópera versallesca, do tolo que se

creu Amadís ao tolo que se creu Napoleón, do museo de quixotes del Toboso á feira de

selfis do Louvre e do honrado valdepeñas ao maxestoso burdeos, a escritura depurada

deste  libro  sacia  esa  sede  de  cousas  concretas  que  Josep  Pla  reclamaba  á  mellor

literatura: observación, reflexión e confidencia. 

Castela-A Mancha; Descrición e viaxes, Francia



 VX 913 AMS
  

Ámsterdam de cerca / Catherine Le Nevez, Kate Morgan, Bárbara Woolsey

Barcelona : Planeta , 2020

O patrimonio holandés brila polas rúas de Ámsterdam grazas á atractiva arquitectura dos

canais, a oferta de museos repletos de obras de grandes maestros clásicos, os locais de

degustación  e  destilación  de  jenever  (xinebra)  e  os  bruin  cafés  (pubs  tradicionais

holandeses)  decorados  con  velas.  Pero  esta  cidade  axena  a  os  convencionalismos  é

ademáis o punto de encontro dunha increíble variedade de culturas e cociñas e de locais

nocturnos creativos e innovadores, todo isto nun entorno accesible e ao alcance da man.

Ámsterdam; Guías turísticas

 VX 913 POR 
  

101 lugares de Portugal sorprendentes / ÁleX Tarradellas

Madrid : Anaya Touring , 2021 

101 lugares de Portugal sorprendentes presenta un centenar de destinos, entre os máis

descoñecidos  e  suxerentes  do  país  veciño,  acompañados  de  vistosas  e  chamativas

fotografías. Na lista figuran pequenas e pintorescas localidades, impoñentes monumentos

históricos, castelos en ruinas, museos novedosos, atractivas praias ou singulares paraxes

de natureza... que intentan compoñer as mil caras do poliedro que representa un país tan

fascinante como é Portugal. Este libro tamén ten outro obxectivo: descentralizar o turismo

de masas das grandes cidades e fomentar un turismo sen concentracións, a un ritmo máis

relaxado e respectuoso coa natureza, a cultura e as tradicións locais.

Guías turísticas; Portugal

 VX 913 (E) AND

En ruta por Andalucía :  24 rutas por  carretera /  edición escrita  y  documentada por
Giacomo Bassi

Barcelona : geoPlaneta , 2021 

Con unha inmensa costa bañada polas augas tranquilas, espazos naturais de primeira orde

e cidades tan magníficas como Sevilla, Córdoba e Granada, Andalucía é unha rexión que

non deixa a nadie indiferente. Pero para coñecela en toda a súa diversidade, hai que ir

máis  alá  e  non  hai  forma  mellor  de  facelo  que  recorréndoa  quilómetro  a  quilómetro,

perdéndose nos seus pobos de montaña ou nos seus mares de olivos, descubrendo calas

solitarias,  respirando  os  seus  aromas  e  escoitando  os  seus  sons.  Andalucía  combina

fermosos paisaxes, un inmenso legado cultural e unha vida que sae a borbotóns en cada

esquina. Nada mellor que estas rutas seleccionadas para descubrir a esencia da rexión.

Guías turísticas; Andalucía



 VX 913 (E) SAB

Saboya y Mont Blanc / edición escrita y actualizada por Claire Angot, Christophe Corbel y
Julie Hainaut

Barcelona : geoPlaneta , 2021

O viaxeiro que disfrute con paisajes espléndidos e con excursións en entornos naturais

encontrará  en  Saboya  un  destino  perfecto.  Os  valles  alpinos  rodeados  de  cumios

maxestuosos e os inmensos lagos naturais ofrecen un telón de fondo incomparable para

calquer actividade na natureza, dende rutas de senderismo polo Parc National da Vanoise

ata  visitas  a  glaciares  como  o  Mer  de  Glace  ou  os  do  Mont  Blanc.  Pero  tamén  hai

alternativas máis alá da natureza e quen as busque atopará en Saboya agradables pobos

medievais, numerosas xoias do arte barroco e belas cidades como Chambéry, a capital

histórica, Annecy, co seu casco antigo surcado por canais, Aix-les-Bains, Évian-les-Bains

ou Thonon-les-Bains, cun rico pasado termal. E mentras se disfruta de todo isto, poderánse

degustar os deliciosos queixos e viños da rexión.

Guías turísticas; Alpes

BIOGRAFÍA, ENSAIO E POESÍA

 B CAS zan

Fidel Castro : el último "rey católico" / Loris Zanatta

Barcelona : Edhasa, 2021

Unha análise brillante e exhaustiva, ao tempo biográfica de Fidel Castro e ensaio histórico

sobre Cuba e a súa influencia en América Latina, como se fusionaron no seu ideario o

populismo latino de raizame antiliberal, o comunismo e a utopía cristiá, e de que maneira

iso derivou nun estado totalitario e unha economía de subsistencia. Ao final da súa vida, a

prosperidade que a revolución había  de traer  foi  substituída por  encomios  á pobreza

evanxélica e á unión de católicos e musulmáns contra o pecado capitalista. 

Fidel Castro; Cuba; Política e goberno



 B COR mir

Hernán Cortés : una biografía para el siglo XXI / Esteban Mira Caballos

Barcelona : Crítica , 2021

Hernán Cortés foi unha das persoaxes máis controvertidos da Historia, alabado e odiado a

partes  iguais.  Liderou  a  expedición  que  supuxo  a  fin  do  estado  mexica  e  iniciou  a

conquista de México. A súa seguinte prioridade foi a exploración do océano Pacífico e

buscou un estreito que facilitase o comercio entre Europa e Asia. Cortés foi un triunfador

na súa época xa que logrou o que infructuosamente anhelaron todos os conquistadores:

honra e fortuna para a súa linaxe.

Biografías; Hernán Cortés

 B MCC gre

Greenlights / Matthew McConaughey ; traducción de Eva Raventós

Barcelona : Libros Cúpula, 2021 

Matthew McConaughey é fillo de Jim e Kay McConaughey - dúas veces divorciado e tres

veces  casado  -  é  un  home  casado,  pai  de  tres  fillos  e  un  autoproclamado  home

afortunado. Considérase narrador de profesión, escribe poesía e é un músico frustrado

("pero bueno, aínda hai tempo?"). Este libro foi a miña obsesión nos últimos dous anos. Aí

estiven Foi a miña única obsesión á hora de traballar. É a extensión permanente máis

verdadeira que puxen ou creei de min. Dende que aprendín a escribir levo comigo un

diario e escribín todo o que me espertase, xa fose risa, bágoas ou dúbidas ... Hai dous

anos recollín o valor de recoller todos eses diarios e illarme para traballar neles. e a ver

que carallo tiven. E volvín con este, un libro. Chámase Greenlights porque é unha historia

sobre como eu e todos podemos sacar máis luces verdes da vida que vivimos. Non nos

gustan as luces vermellas nin amarelas porque nos rouban o tempo. Cando nos damos

conta de que todos acaban volvéndose verdes, é cando a vida se converte nun poema e

comezamos a conseguir o que queremos e necesitamos. Non se trata dunha memoria

convencional, nin dun libro de consellos, senón dun libro de xogos baseado en aventuras

da miña vida ".

Matthew McConaughey; Biografías



 B SAN dvd
 

Sanmao : la novia del desierto / escrita y dirigida por Ana Pérez De La Fuente y Marta

Arribas ; música, Marc Timón

[Barcelona] : A Contracorriente Films , D.L. 2020

Nos anos 70, a escritora e viaxeira chinesa Sanmao viviu unha apaixonante historia de

amor  co  submarinista  español  José  María  Quero.  Viaxaron ao  Sahara  español  onde

Sanmao plasmou as súas experiencias cotiás no libro Contos do Sahara, un fenómeno

superventas  en  Taiwan  e  China.  Sanmao  converteuse  nunha  icona  de  muller

independente e en protagonista dunha vida con tinguiduras de lenda onde se mesturan o

amor, a aventura, a literatura e a traxedia.

Sanmao; Documental; Cine español; Cine biográfico

 B SIN deu

De un mundo que ya no está / Israel Yehoshua Singer ; traducción del Yiddish de Rhoda

Henelde y Jacob Abecasís

Barcelona : Acantilado , 2020

Marabillosa evocación da súa infancia no shtetl de Lentshin, preto de Varsovia, narra as

peripecias  de  Singer  nunha  comunidade  fortemente  marcada  pola  doutrina  e  as

cerimonias relixiosas, e poboada por fascinantes personaxes aos que o xenial autor dota

de vida neste emotivo exercicio de memoria. Este libro constitúe un testemuño de gran

valor histórico, ademais dun auténtico réquiem polas comunidades xudías da Polonia de

principios do século XX.

Israel Yeoshua Singer; Novela da vida cotiá



 B MOL for

Molière : el nacimiento de un autor / Georges Forestier 

Madrid : Cátedra , 2021

Moliére: El nacimiento de un autor é unha biografía escrita por Georges Forestier que

trata de presentar ao Molière que coñeceron os seus contemporáneos máis alá do mito

edificado sobre diversas lendas (marido celoso e malhumorado, soñador e melancólico,

actor dotado so para a comedia, enfermo crónico), que todavía hoxe compoñen o seu

retrato. 

Molière

E FAR hue

Huellas  :  en  busca  del  mundo  que  dejaremos  atrás /  David  Farrier  ;  traducción

castellana de Pedro Pacheco González 

Barcelona : Editorial Crítica , 2021 

David  Farrier  convídanos  a  pensar  como  seremos  lembrados  nos  mitos,  historias  e

linguaxes das xeracións futuras. Porque o mañá do noso planeta estará colonizado pola

nosa  actual  actividade  humana,  a  través  da  transformación  dos  ecosistemas,  a

explotación dos recursos naturais e a xeración de refugallos de longa duración. Os futuros

fósiles  do  Antropoceno son parte  do  noso legado e,  sobre  todo,  explícannos  o  noso

tempo. Pegadas combina historia e ecoloxía, literatura e ciencia, viaxes e filosofía para

darlle a volta a moitas das nosas preconcepciones, trazar analoxías con outros momentos

decisivos do pasado e mostrarnos como, fronte ao determinismo pesimista, existen aínda

alternativas e incógnitas nun marabilloso diálogo entre pasado, presente e futuro. Da man

da súa propia experiencia vital e investigadora, acompañamos a Farrier desde o Báltico á

Gran  Barreira  de  Coral,  desde  Shanghái  a  Tasmania,  para  descubrir  un  mundo  que

cambia aceleradamente, e cuxas consecuencias non só alterarán a nosa forma de pensar

sobre o futuro, senón tamén cambiarán a nosa forma de ver o mundo hoxe. 

Antropoloxía cultural e social



P GAR nop

No puedes ser así : (breve historia del mundo) / Luis García Montero 

Madrid : Visor , 2021 

A poesía de Luís García Montero indagou ao longo da súa obra os latexados históricos

que tecen unha educación sentimental. Neste novo libro elixe o camiño contrario e busca

nos feitos históricos o rumor de vida e morte, de amor e odio, de soidades e ilusións

colectivas, que define a nosa intimidade. Máis que nunca o poeta é un romántico ilustrado

ou un optimista melancólico que se enfronta ás trampas do posmodernismo, o mal e a

renuncia en favor dunha segunda oportunidade: un gran relato lírico e cívico capaz de

soster as apostas da razón e os dereitos humanos.

Poesía

P GLÜ noc

Noche fiel y virtuosa / Louise Glück ; traducción de Andrés Catalán 

Madrid : Visor , 2021 

 Glück abandona as máscaras mitológicas da súa obra anterior para mirar desde a vellez

directamente ao horizonte da morte �a propia, a dos seres queridos� nunha serie de

poemas (que inclúe por primeira vez poemas en prosa) na que un suxeito lírico feminino,

máis ou menos identificable coa poeta, altérnase coa voz dun alter ego masculino: un

pintor que aborda o silencio e o lenzo en branco do tramo final da súa vida. A nenez e a

vellez, a noite e o día, o pasado e o futuro, a realidade e a ficción, a brancura da neve e a

escuridade dos xardíns, o rei Arturo e a psicanálise únense nunha circularidade de viaxes,

paseos e libros onde o suxeito desprega, cun ton onírico "visións oníricas medievais",

chamounas  un  crítico�,  a  súa  aceptación  da  morte,  resignada,  audaz  e  curiosa  ao

mesmo tempo.

Poesía



MATERIAS

  001 SNY clu

El club de los desayunos filosóficos : cuatro notables amigos que transformaron la
ciencia y cambiaron el mundo / Laura J. Snyder ; traducción del inglés de José Manuel
Álvarez-Flórez

Barcelona : Acantilado , 2021

 No século XIX, catro homes, tras descubrir na Universidade de Cambridge a súa paixón

compartida polo progreso científico, deciden reunirse os domingos pola mañá para falar

do  estado  da  ciencia  en  Gran  Bretaña  e  no  mundo.  Inspirados  polo  gran  político  e

reformador  científico  Francis  Bacon,  os  membros  do  Club  dos  almorzos  filosóficos

axuntaron  forzas  para  promover  unha  nova  revolución  científica.  William  Whewell,

Charles  Babbage,  John  Herschel  e  Richard  Jones,  investigadores  de  prestixio  que

levaron  a  cabo  importantes  descubrimentos  en  distintos  ámbitos,  foron  os  últimos

filósofos naturais, que non só estiveron á vangarda da modernización da ciencia, senón

que procrearon unha nova especie: o científico. A historiadora Laura J. Snyder explora

neste cegador ensaio as motivacións políticas e relixiosas, as amizades e inimizades, e a

sede  de  coñecemento  e  de  poder  que  impulsaron  a  estes  extraordinarios  homes,

protagonistas dunha autentica revolución intelectual. 

Charles Babbage; John Herschel; Richard Jones; University of Cambridge;
Ciéntíficos; Século XIX; Ciencia e filosofía; Ciencia; Historia



 002 VAL inf

O infinito nun xunco :  a  invención dos libros no mundo antigo /  Irene Vallejo  ;
tradución, María López Suárez
Vigo : Xerais , 2021

 «O infinito nun xunco» é un libro sobre os libros. Os libros e a súa historia, os libros e o

seu nacemento, os libros e o seu impacto social. Irene Vallejo condúcenos a través dunha

fascinante viaxe pola historia dos libros, ese asombroso artefacto que atravesou o espazo

e o tempo. Ao longo de trinta séculos, a fabricación dos libros botou man do fume, da

pedra, do barro, dos xuncos, da seda, da pel, das árbores e, finalmente, do plástico. Esta

é unha abraiante aventura colectiva protagonizada por miles de persoas que ao longo

dos  séculos  fixeron  e  protexeron  libros:  narradoras  orais,  escribas,  iluminadores,

tradutoras,  vendedores  ambulantes,  mestras,  sabios,  espías,  rebeldes,  monxas,

escravos, aventureiras, lectoras e lectores... «O infinito nun xunco» é un libro orixinal,

entretido, erudito; unha alfaia literaria que se le coma unha novela. Escrito cunha voz

profundamente  literaria,  que conecta  trinta  séculos  de  historia,  Irene Vallejo  constrúe

rutas que se deteñen na Vila dos Papiros, nos pazos de Cleopatra, nas primeiras librarías

coñecidas e nos talleres de copia de manuscritos, nas fogueiras dos códices prohibidos,

no Gulag, na biblioteca de Saraxevo e no labirinto subterráneo de Óxford en 2000. Son

rutas que vencellan os clásicos co trepidante mundo contemporáneo, conectándoos cos

debates actuais. 

Libros; Historia

 008 POI riv

La Rive Gauche : arte, pasión y el renacer de París, 1940-1950 / Agnès Poirier

Barcelona : Paidós , 2021

Neste  paseo  fascinante  por  tan  afamada  cidade  durante  unha  das  épocas  máis

complicadas,  significativas  e,  en  definitiva,  triunfantes  da  súa  historia,  Agnès  Poirier

desdevana as historias dos poetas, escritores, pintores e filósofos cuxas vidas confluíron

alí, con consecuencias extraordinarias, entre 1940 e 1950. Revélanos o drama humano

que subxace a algunhas das obras máis celebradas do século pasado, dende o Fillo

nativo de Richard Wright,  O Segundo sexo de Simone de Beauvoir e A habitación de

Giovanni de James Baldwin a Esperando a Godot, de Samuel Beckett e o Augie March de

Saul  Bellow,  así  como  a  xénesis  de  movementos  hoxe  lexendarios,  dende  o

existencialismo ao teatro do absurdo, o novo periodismo, o bebop e o feminismo francés.

Francia; Historia; París, Vida cultural



 028 BER pla

El placer de la lectura : libros y meditación / Ella Berthoud ; [traducción del inglés de
Ana Doblado Castro]

Madrid : Siruela , 2021

Ella Berthoud ensinaranos como aproveitar a lectura para desenvolver e potenciar a nosa

intelixencia emocional; as distintas formas de ler; a ler coma un neno, sen prexuizos e en

lugares moi especiais; os beneficios de ler con outras persoas; e a atoparnos con nos

mesmos recordando o que limos.

Libros e lectura; Meditación; Intelixencia emocional

 133 COS tar

El Tarot paso a paso : historia, iconografía, interpretación, lectura / Marianne Costa ;
traducción de Pablo Arellano y Salomé Landivar

Barcelona : Grijalbo, 2021

Marianne Costa é  a gran mestra  do  Tarot  no  mundo.  Neste  libro,  percorre  as  bases

históricas,  culturais  e  iconográficas  desta  mancia  para  propoñer  unha  estrutura  de

interpretación,  accesible  tanto para principiantes  como para as  persoas que xa están

familiarizadas co Tarot. De onde vén o Tarot? É realmente portador dun influxo espiritual

decisivo? Como é que a lectura de cartas  pode guiarnos  con tanta precisión? Como

podemos  facer  para  progresar  como lectores?  Nesta  obra,  froito  de  quince  anos  de

experiencia  tras  a  publicación  deLa  vía  do  Tarot,  Marianne  Costa  revisita  as  bases

históricas, culturais e iconográficas do Tarot de Marsella para ofrecer unha estrutura de

interpretación, en profunda coherencia coa historia do xogo, que ten en conta todas as

súas cartas: arcanos menores e maiores. A ambición deste libro é ofrecer unha visión

sintética  e  detallada  á  vez  que  permita,  a  quenquera  que  senta  atraído  polo  Tarot,

practicar  a  lectura  das  cartas  desde  un  enfoque  de  profundización  persoal  e  de

comunicación bienintencionada co outro. Procura ser accesible tanto para os principiantes

como para as persoas que xa están familiarizadas co Tarot.  

Tarot; Tratados, manuais, etc.



  159.9 CAR ana

Anatomía de la mente : emoción, cognición y cerebro / Luis Carretié Arangüena

Madrid : Pirámide , 2021

Sentir, comprender, recordar, crear... A mente humana é tremendamente rica e complexa

e, en parte por isto, o seu funcionamento -particularmente a súa anatomía, a súa base

física- foi tradicionalmente un enigma para a ciencia. Pero a aparición de técnicas que

permiten observar como actúa o cerebro en vivo, así como a aplicación de sofisticados

métodos de investigación psicológica, están comezando a bosquexar a arquitectura da

mente. Ésta é a terceira edición dunha obra introductoria ao cerebro humano, actualizada

e ampliada. Con unha escritura clara, didáctica e apoiada en numerosas ilustracións e

enlaces a Internet, o texto describe na súa primeira parte como acceder aá actividade

mental, é dicir, como facela visible e como estudala experimentalmente. Na segunda parte

expóñense os principais avances difundidos ata o momento en torno á anatomía ou base

cerebral da emoción e da cognición (atención, memoria, linguaxe, consciencia, funcións

executivas, toma de decisións e creatividade), resaltando as súas estreitas interrelacións. 

Emocións e progresos cognitivos

 17 BUT sin
  

Sin miedo : formas de resistencia a la violencia de hoy / Judith Butler ; traducción de
Inga Pellisa

Madrid : Taurus , 2020 

Judith Butler, unha das filósofas máis recoñecidas do mundo polas súas contribucións ao

feminismo, aá defensa dos dereitos humanos e ao pensamento político, rastrea, neste

novo libro, as formas de resistencia ás múltiples modalidades de violencia -dende a tortura

por razóns políticas, os crimes contra mulleres, ata a decisión de negar os horrores do

pasado, o desprezo contra os migrantes ou a desigualdade global-  que caracteriza as

nosas sociedades contemporáneas. Sin miedo recolle unha serie de conferencias recentes

da autora sobre xustiza, memoria, duelo, crítica e disidencia, nas que formula, ademáis

das súas inestimables reflexións filosóficas, un conxunto de ferramentas conceptuais coas

que repensar a resistencia ante calquer forma de opresión.

Violencia; Non violencia; Aspectos morais; Ética política



 17 LOP bio 
 

Bioética : presente futuro / M.ª Teresa López de la Vieja (ed.)

Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas : Plaza y Valdes , 2019 

O progreso e o futuro eran o horizonte do programa de bioética definido nos anos setenta

por R. Potter. Tender pontes era o principal obxectivo da entón nova disciplina. Décadas

máis tarde,  os avances e interrogantes sobre a saúde, os usos das tecnoloxías e as

diferenzas culturais fixeron da bioética un saber cada vez máis multidisciplinar: medicina,

filosofía, dereito, ciencias sociais, literatura... En Bioética: Presente futuro tense en conta

a doble dimensión, privada e pública, de temas que seguen sendo centrais, dende o final

da vida, a bioética clínica, o contexto institucional, a globalización ata o lugar das crenzas

na análise bioétice. Unha vez máis, faise necesario tender pontes. Os cambios son cada

vez máis rápidos, por eso resulta obligado tender outro tipo de pontes: entre o presente e

o  futuro.  O  presente  da  bioética  é  xa  un  avance  do  que  vendrá  máis  adiante.  Cos

dispositivos que transforman a actividade neuronal, con técnicas xenéticas antes inéditas,

a exploración do espazo ou o abandono emocional como asunto de saúde pública, así

como co rexeitamento, tamén entre algúns profesionais, da enfermidade e do deterioro

físico,  as  preguntas  non  fixeron  máis  que  comezar.  Na  segunda  parte  de  Bioética:

Presente futuro están alguns desos temas que van requerir, máis ponto que tarde, unha

revisión en profundidade dos modelos e os métodos en bioética.

Bioética

2-26 HAM mit

Mitología : todos los mitos griegos, romanos y nórdicos / Edith Hamilton ; traducción
de Carmen Aranda 

Madrid : Ariel , 2020 

A vividez literaria de Hamilton fainos ler o seu relato da guerra de Troia, os viaxes de

Ulises, a peripecia de Jasón tras o Vellocino de Ouro, a traxedia do rey Midas ou as

sagas e as Eddas nórdicas como grandes aventuras narrativas e,  ao mesmo tempo,

como historias que están na base da arte, a literatura e as sociedades occidentais, e que

apaixonan ao lector dende hai máis de dous milenios.

Mitoloxía clásica; Mitoloxía nórdica



 272 MAR inq

La Inquisición española / José Martínez Millán

Madrid : Alianza , 2021

A presente obra sintetiza de maneira magnífica o que o Santo Oficio significou na historia

de España e a súa interrelación coa mesma. Concibida na súa orixe como un medio da

Igrexa  católica  para  loitar  contra  a  herexía,  a  autorización  papal  en  1478  aos  Reis

Católicos para que nomeasen a varios inquisidores supuxo o inicio da actividade desta

institución e das peculiaridades que a súa actuación tivo en España: a súa subordinación

ao poder da monarquía ata a súa definitiva desaparición en 1834 e o seu carácter de

permanencia. José Martínez Millán analiza a súa evolución, a súa organización interna

(xurisdición, organización económica), a súa actuación procesual #ante os delitos nos que

era competente (herexías, bruxería, masonería...) e a súa relación cunha sociedade que,

en defensa dos seus intereses, demandaba a súa actuación. O resultado é unha obra

fundamental  no  coñecemento  desta  institución,  lonxe  dos  prexuízos,  estereotipos  e

dogmatismos cos que en numerosas ocasións abórdase o seu estudo. 

Inquisición; España; Historia

 305 DUV des 

Después de lo trans : sexo y género entre la izquierda y lo identitario  /  Elizabeth
Duval 

[Valencia] : La Caja Books , 2021 

A autora planea sobre o trans para miralo desde a ciencia, a socioloxía, a estética e a

filosofía.  Busca o  seu significado e detecta  os  seus límites.  Que é? Un colectivo,  un

adxectivo, un proceso de asimilación ou a vía cara a unha utopía sen xénero? Cunha

crítica implacable e unha prosa afiladísima, Duval analiza estas cuestións e a súa utilidade

para dar conta da realidade diversa e incongruente do trans. Emprende nestas páxinas un

tour  de  forcei  intelectual  que  atravesa  a  socialización  de  xénero  e  a  noción  de

autodeterminación. Que analiza a conflitiva relación entre o transactivismo e o feminismo

transexcluyente.  Que  toma  posición  entre  a  esquerda  cultural  e  a  esquerda

neomaterialista.

Transexualidade; idenidade sexual



316 EUB aut

La automatización de la desigualdad : herramientas de tecnología avanzada para
supervisar y castigar a los pobres / Virginia Eubanks; traducción de Gemma Deza

Madrid: Capitan Swing, [2021]

 Desde os albores da era dixital, a toma de decisións en finanzas, emprego, política, saúde

e servizos experimentou un cambio revolucionario: sistemas automatizados, en lugar de

humanos,  controlan  que  veciñanzas  son  vixiados,  que  familias  obteñen  os  recursos

necesarios ou quen é investigado por fraude. Eubanks investiga o impacto da minería de

datos,  as políticas  de algoritmo e os  modelos  de risco preditivo aplicados ás  persoas

pobres e de clase traballadora en Estados Unidos.  O seguimento dixital  e  a  toma de

decisións automatizadas ocultan a pobreza ao público de clase media e danlle ao Estado

a distancia ética que necesita para tomar decisións inhumanas.

Desigualdade social; Pobreza; Aspectos morais; Tecnoloxía

 316 LEN mot

El motivo : por qué tantos líderes incumplen su principal responsabilidad / Patrick
Lencioni

Madrid : Urano , 2021

Historia actual, entretida e profunda sobre o liderado, coa que se identificarán todas as

persoas que teñan persoas ao seu cargo. A través das súas páxinas, o autor revela cal é

a función principal de todo líder e é algo que a maioría dos líderes prefiren abdicar.

Basicamente  o  autor  explora  cales  son  os  dous  motivos  de  liderado  (centrado  na

recompensa ou centrado na responsabilidade) e as cinco principais responsabilidades

que os líderes omiten levar  a  cabo (dirixir  o equipo,  xestionar subordinados,  manter

conversacións  incómodas,  dirixir  boas  reunións  e  comunicarse  constantemente  cos

empregados). 

Liderazgo; Motivación no traballo



  323 FUS pen
 

Pensar España : en torno al pensamiento español del siglo XX / Juan Pablo Fusi 

Madrid : Arzalia , 2021

A reflexión sobre España ten unha longa e ilustre  tradición.  Desde a xeración do 98

España presentouse sobre todo como un problema. A República, a guerra civil e o réxime

franquista,  obrigaron  a  repensalo  todo:  España  na  súa  historia,  a  democracia  como

posibilidade, o atraso económico, a identidade nacional, o problema militar, a aparición de

nacionalismos cataláns,  vascos e galegos ou a organización territorial  estado.  Desde

Unamuno, Ortega e Azaña ata Marías, Semprún e Savater, os intelectuais xogaron un

papel único e en boa medida necesario na historia contemporánea de España. Pensar en

España  ten  un  dobre  propósito:  presentar  ideas  sobre  a  España  do  século  XX  e

proporcionar  "materiais"  para comprender  os seus problemas esenciais.  Este libro de

Juan  Pablo  Fusi  é  un  enfoque  moi  selectivo  e  persoal  (pero  non  arbitrario)  do

pensamento español. Nas súas páxinas combínanse capítulos sobre Ortega e Azaña, a

cultura na República, baixo Franco e na Transición, pequenas monografías sobre Jorge

Semprún e Julián Marías, con ensaios xerais sobre a España do século XX, a guerra civil

e as súas trazas profundas, a chegada da democracia ou do problema de ETA.

Nacionalismo; España; Estudos e conferencias; Historia; Cultura; Século XX

 327 MAR esp 

Espías del imperio : historia de los servicios secretos españoles en la época de los
Austrias / Fernando Martñínez Laínez

Barcelona : Espasa , 2021 

Como consecuencia da Lenda Negra,  a  historia  dos servicios  secretos da Monarquía

Hispánica, coas súas luces e sombras, foi ninguneada e menospreciada pola maior parte

dos «especialistas» foráneos, e apenas foi divulgada, a pesar da súa trascendencia nas

guerras e nas estructuras políticas da época. É un feito indiscutible que a España dos

séculos XVI e XVII contou cos servizos de intelixencia máis dinámicos e eficaces do seu

tempo e que a rede de axentes que traballaban para os intereses hispanos constituiu

unha ferramenta decisiva na toma de decisións políticas, económicas e militares. Espías

del imperio recolle información de como actuaron algúns deses axentes e espías —entre

os que sobresaen figuras como Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Francisco

de Aldana ou Juan Idiáquez, espía persoal de Felipe II— que sostuveron e deron forma ao

proxecto gobernante da Casa de Austria dende os seus orixes ata o declive da hexemonía

hispana. E rinde tributo a todos aqueles que na inxente tarefa de defender os dominios

españois, tanto no Mediterráneo como en América ou en Europa, arriscaron a súa vida

para isto.

Espionaxe español; Historia; España; Casa de Austria



 329 WIL hac

Hacia la estación de Finlandia : ensayo sobre la forma de escribir y hacer historia /
Edmund Wilson ; presentación de Mario Vargas Llosa ; traducción de R. Tomero ... [et al.]

Barcelona : Debate , 2021

Neste relato repleto de romance, idealismo, intriga e conspiración, historia intelectual a

gran escala, Edmund Wilson rastrexa as ideas revolucionarias que deron forma ao mundo

moderno desde a Revolución francesa ata a chegada de Lenin en 1917 á estación de

Finlandia en San Petersburgo. É unha crónica viva e de gran envergadura á que subxace

unha idea singular e capaz de cambiar a historia: que é posible construír unha sociedade

baseada  na  xustiza,  a  igualdade  e  a  liberdade.  Anarquistas,  socialistas,  nihilistas  e

utópicos cobran vida nestas páxinas, e as súas ideas permanecen tan provocadoras e

relevantes hoxe como o foron no seu tempo.

Socialismo; Historia; Comunismo

 330 BLA xeo

Xeopolítica, pandemia e poscapitalismo / Alberte Blanco Casal

Vigo : Xerais , 2021 

Partindo dunha óptica non convencional e a través dunha opinión propiamente científica,

honesta e obxectiva, en «Xeopolítica, pandemia e poscapitalismo» Alberte Blanco Casal

enfoca a crise do mundo actual achegando datos e argumentos que levan á reflexión

crítica e á dúbida intelixente sobre o que nos rodea. Nestes tempos estraños, de cambio

e turbulencias, onde os vellos (e novos) paradigmas do librecambismo xa non resultan

válidos para resolver os problemas e retos do mundo actual, a reflexión amósase como

virtude indispensábel, que nos permite facérmonos preguntas e intentar comprender a

clave do arcano sen deixarnos confundir polos ouropeis da modernidade e as luces de

cores  do  politicamente  correcto.  «Xeopolítica,  pandemia  e  poscapitalismo»  é  unha

invitación a fuxir da trivialidade para centrármonos no esencial: investigar e analizar o

alcance  do  Poder,  a  súa  dimensión  real  dentro  da  complexidade  do  mundo  actual,

profundando  na  xénese  do  sistema  capitalista  neoliberal  e  no  papel  das  forzas

alternativas nesta encrucillada histórica.  

Xeopolítica; Capitalismo; Covid-19



330  GON gra

El gran sueño de China :  Tecno-socialismo y capitalismo de Estado /  Claudio F.
González

Madrid : Tecnos , D.L. 2021

China  ten  un  plan:  unha  combinación  de  contrato  social  para  prover  de  seguridade

económica  e  física  aos  cidadáns  cun mandato  celestial  para  volver  ser  o  país  máis

relevante do mundo. Un plan que utiliza a tecnoloxía para o desenvolvemento industrial,

para dotar de confianza á sociedade, e para ofrecer ás cidadáns solucións cunha mestura

inseparable de conveniencia e control. A súa mensaxe de fondo fainos preguntarnos: é

que  non  queremos  converternos  en  mellores  cidadáns,  gozar  dunha  contorna  máis

segura, vivir nun mundo feliz? Asústanos -e moito- que unha autocracia demostre ser

mellor que as nosas democracias e o noso respecto pola sociedade civil e os dereitos

humanos. Con todo, a crecente presenza de China debería servir para que melloremos e

avancemos. Precisamente, esta monografía tenta explicar desde dentro -desde China-

este  novo  plan,  o  tecno-socialismo  combinado  co  capitalismo  de  estado.  A análise

preténdese o máis obxectivo posible cando un áchase inmerso nun país e unha cultura

apaixonantes, onde a tradición e a modernidade crúzanse a cada pouco en contradicións

manifestas, e cando existe igualmente unha complexa loita de narrativas, as que explican

as vantaxes do seu sistema e a súa boa vontade global.

Socialismo; China

 331 CON (2)

Conciencia de clase : historias de las Comisiones Obreras / Bruno Estrada (coord.) ;
prólogo de Joaquín Estefanía ; textos, Elvira Lindo, Manuel Rivas, Benjamín Prado ... [et
al.]

Madrid : Catarata ; Fundación 1º de Mayo , 2020

En quince relatos (máis un epílogo), vinte escritores recrean grandes fitos das comisións

obreiras. Historias de "todos ou ningún", de valentía e resistencia, de dereitos e liberdade.

"Petra adoitaba dicir: 'Se loitas podes perder, se non loitas estás perdida'. Hai algo que a

miña memoria non puido nin quixo borrar: a muller que loitou sen deixar que a amargura

a vencese. A iso chámaselle valentía". Elvira Lindo. "Gañamos perdendo. Ou perdemos

gañando, o que prefiras. Non puideron connosco máis que usando a forza, as ameazas,

a chantaxe. Espimos ao réxime, e iso entendérono os que viñeron despois". Isaac Rosa.

"A miña propia infancia como pastor de vacas, con fame de ir á escola e aprender. Non

me sentía triste, pero si rebelde. A rebeldía liberoume da tristeza". Manuel Rivas. "Eran

seres indomables,  as  protestas  sucedíanse desde mediados da década dos sesenta.

Desafiaban a un Estado totalitario cuxo único argumento era o uso da forza". Benjamín

Prado. "O xerente encerrouse no seu despacho. Non recibe a ninguén. Non fai máis que

chamar por teléfono, pero é incapaz de resolver nada. Non temos equipos de protección,

nin material sanitario, nin respiradores, nin camas. Non temos nada de nada". Unai Sordo

e Bruno Estrada. 

Comisións Obreiras; Historia; España; Sindicatos; Conflitos laborais



  331 SUZ tra 

Trabajo : una historia de cómo empleamos el tiempo / James Suzman ; [traducción de
Ramón González Férriz y Marta Valdivieso]

Barcelona : Debate , 2021 

O traballo defínenos. Determina o noso estatus e dicta como, onde e con quen pasamos

a maior  parte do noso tempo. A través do traballo valorámosnos e nos valoran,  pero

estamos  feitos  para  traballar  tanto?  Acaso os  nosos  antepasados  tamén  vivían  para

traballar ou traballaban para vivir? Como sería un mundo onde o traballo non tivera un

papel tan determinante? Para responder a estas preguntas, James Suzman traza unha

gran  historia  do  traballo,  dende  as  orixes  da  vida  na  Terra  ata  o  presente  máis

automatizado, poñendo a proba algunhas das presuposicións máis arraigadas sobre o

que significa ser humano. Grazas ao seu enfoque multidisciplinar combina investigacións

antropolóxicas,  arqueolóxicas,  evolutivas,  fisiolóxicas  e  económicas  Suzman

demóstranos que, se ben evolucionamos para atopar significado, propósito e disfrute no

traballo, os nosos antepasados xamáis lle dedicaron tanto tempo nin o situaron no centro

das súas existencias. 

Traballo; Historia; Aspectos sociais; Psicoloxía industrial

 338 SPA fun

Fundamentos para una economía ecológica y social / Clive L. Spash ; traducción de
Pedro L. Lomas

Madrid : Los libros de la Catarata , 2020 

Esta obra representa unha das sínteses máis lúcidas e articuladas sobre a variedade e

potencialidade  do  pensamento  económico,  chegando  a  cuestionar  a  existencia  de  “a

economía” como unha entidade singular e a insostenibilidad dos modelos orientados ao

crecemento  e  á  acumulación  de  capital,  no  seo  dos  cales  as  variables  sociais  e

ecolóxicas  son  consideradas  como  externas  á  organización  e  funcionamento  da

economía mesma.

Economía; Aspectos sociais; Medio ambiente; Aspectos económicos



 351 VAL ley

Ley de contratos del  sector  público.  Estudia  con Martina.  :Ley 9/2017,  de 8  de
noviembre : estudia con Martina / Vicente Valera ; ilustrado por Cinthia Moure

Madrid : Tecnos , 2021

Nesta  obra,  Vicente  Valera,  xunto  á  diseñadora  gráfica  Cinthia  Moure,  ofrecen  unha

versión,  en formato fácil  estudo,  da Lei  9/2017,  de 8 de novembro,  de Contratos  do

Sector  Público,  especialmente  útil  para  multitude  de  procesos  selectivos  estatais,

autonómicos e locais. Respectando a literalidade da norma destacáronse aqueles termos

que xuridicamente resultan máis relevantes, o que sen dúbida ayudarache na lectura e na

súa posterior memorización.

Contratos administrativos; España; Lexislación

 355 REV vue

El vuelo de los buitres : el desastre de Annual y la guerrra del Rif / Jorge M. Reverte ;
en colaboración con Sonia Ramos y M'hamed Chafih

Barcelona : Galaxia Gutenberg , 2021

 Este libro narra unha nova historia da batalla de Annual,  que en 1921 enfrontou aos

rifeños encabezados por Abd el-Krim e o Exército español en Marrocos ao mando do

xeneral Manuel Fernández Silvestre. Unha batalla que levantou en armas a todo un pobo

e abriu as portas á proclamación da efémera República do Rif. A guerra no Rif significou

un das maiores desfeitas do Exército español: alí perderon a vida uns 12000 homes en

poucos días, e o impacto na opinión pública, que reclamou depurar responsabilidades,

provocou  unha  grave  crise  política  que  puxo  en  xaque  ao  Goberno  e  á  mesma

monarquía.  Utilizando  documentación  de  primeira  man,  con  testemuños  inéditos  da

época, esta obra é un relato apaixonante que consegue atrapar ao lector reconstruíndo

os feitos que se produciron durante eses días, tanto no campo de batalla como en Melilla,

nos acampamentos rifeños ou en Madrid. Unha investigación rigorosa, levada a cabo de

forma minuciosa e exhaustiva, un ensaio único que cambiará o punto de vista español e o

rifeño sobre aqueles acontecementos.

Guerra do Rif; Desastre de Annual; España; Historia; Século XX; Marruecos; Ensaio



 364 MAR sa

La sanidad en llamas : un internista y un epidemiólogo ante la pandemia / Miguel
Ángel Martinez-González, Julio Martínez-González

Barcelona: Planeta, 2021

Nesta obra,  a sabedoría dun epidemiólogo de prestixio  como Miguel  Ángel  Martínez-

González  únese  á  medicina  de  primeira  liña  que  representa  o  seu irmán,  o  médico

internista Julio Martínez-González, que viviu os peores días da crise sanitaria desde o

Servizo de Urxencias dun hospital malagueño. A sanidade en chamas é a crónica de todo

iso  e  ofrece  dous  puntos  de  vista  sobre  unha  realidade  que  estaba  e  aínda está  a

conmocionar ao mundo. O desconcerto, a incredulidade, a saturación, as extenuantes

horas de traballo e a impotencia cando non se pode chegar a todo adquiren protagonismo

nestas  páxinas  escritas  desde  a  independencia  que  dan  a  profesión  médica  e  a

dedicación  á  ciencia  e  á  saúde  pública.  Un libro  denuncia  sobre  a  mala  xestión  da

pandemia, escrito por un epidemiólogo e un médico internista que estivo en primeira liña

durante os peores días da crise sanitaria.

Sanidade; España; Sanidade pública; Obras de divulgación; Covid-19

 37 FER mas

Más escuela  y  menos  aula  :  la  innovación  en  la  perspectiva  de  un  cambio  de
época / Mariano Fernández Enguita

San Sebastián de los Reyes, Madrid : Morata , D.L. 2018 

Dicimos que imos falar de educación e poñémonos a falar da escola. É obvio, con todo,

que hai moita educación sen escola, así como que hai moita aprendizaxe sen educación.

Apenas reflexionamos sobre ata que punto e con que consecuencias reduciuse o contido

da  escola  ao  ensino  e  a  súa  organización  á  aula.  A scholé  grega  clásica  era  unha

formación libre, moi lonxe do que logo representarían a palmeta do mestre medieval ou a

aula da era industrial. A aula encarna todo o que no seu día foi a escola da modernidade

e hoxe é unha pesada carga decimonónica: a categorización burocrática do alumnado, os

obxectivos e procesos de talla  única,  o  aburrimento duns e a frustración doutros,  as

rutinas que matan a creatividade, a soidade e impotencia do docente, o último reduto

antitecnológico.  Lonxe de  volver  proclamar  a  morte  da  escola,  o  autor  expón que  o

proble- ma non é esta, insubstituíble no noso tempo tanto para o coidado como para a

educación da infancia e a adolescencia, senón a súa redución a un conxunto de aulas

amontoadas. Por iso as mellores e máis potentes iniciativas innovadoras rompen co axula

metodolóxica  e  mesmo  fisicamente,  substituíndoa  por  avances  cara  á  hiperaula,

caracterizada  por  espazos  máis  amplos,  flexibles  e  libres;  pola  reorganización  e

porosidade dos tempos; pola continuidade entre realidade física e virtual, entre o proximal

e o distal,  entre a escola e a comunidade;  pola alternancia do traballo en grupo,  en

equipo  e  individual;  pola  combinación  das  disciplinas  en  proxectos;  pola  integración

permanente de microequipos docentes nela.

Innovacións educativas



 37 GAR esc

Escuela de aprendices / Marina Garcés

Barcelona : Galaxia Gutenberg , 2020 

A educación é o substrato da convivencia, o taller onde se ensaian as formas de vida

posible. Por iso, o capitalismo cognitivo tomouse en serio a tarefa de asaltar todos os

seus  campos:  a  educación  formal  e  a  informal,  os  recursos,  as  ferramentas  e  as

metodoloxías. A presencialidade e a virtualidade. A infancia e a formación ao longo da

vida. A educación non so é un gran negocio. É un campo de batalla onde a sociedade

reparte, de forma desigual, os seus futuros. 

Pedagoxía crítica; Educación; Aspectos sociais; Capitalismo; Ensaio

 391 VEL his 

Historia de la moda en España : de la mantilla al bikini / Ana Velasco Molpeceres

Madrid : Catarata , 2021 

A camisa de Isabel a Católica, o negro inquisitorial de Felipe II, as figuras populares de

xitanas, toureiros, chulapas e chulos, prendas como a mantilla ou nomes como Cristóbal

Balenciaga, Amancio Ortega e Zara son algúns dos hitos e tópicos da historia da moda

española. Sen embargo, a súa evolución revela un mundo moito máis complexo no que é

posible  constatar  como  o  fenómeno  da  moda  permítenos  comprender  os  cambios  e

pervivencias  das  mentalidades,  os  gustos  e  as  identidades  colectivas  e  individuais,

configurándoos e á vez reflexándoos. Este libro emprende un percorrido pola historia do

traxe e do vestir dende as súas orixes na península ata a actualidade para mostrar o seu

alcance e difusión,  as  súas peculiaridades e tendencias,  a  influencia internacional  da

cultura española e os seus estereotipos, así como as tensións entre os estilos autóctonos

estranxeiros, o tradicional e o novo.

Moda; Historia; España

 502 DEN vid

Vida verde planeta azul : [un año de retos ecológicos] / Murnau den Linden 

Barcelona : Planeta , 2021

O cambio climático é unha realidade e a Terra precisa a nosa axuda. Para ter un Planeta

azul no que poidamos seguir vivindo, debemos levar unha Vida verde. A través destas

páxinas podemos combater a crise climática de moitas maneiras diferentes. Por exemplo,

cambiar  como  comemos,  viaxamos  ou  mercamos.  Este  libro  recolle  multitude  de

consellos e propón ducias de desafíos prácticos para reverter a situación desde a nosa

casa ou fóra, para que poidamos camiñar todos xuntos cara a unha vida máis verde e un

planeta máis azul.

Medio ambiente; Protección; Ecoloxía



 504 ARN viv
 

Vivir sin generar residuos : cómo reducir tu huella ambiental en seis semanas / Kate
Arnell; traducción de María Angulo Fernández 

Barcelona: Roca, 2021

Estamos en medio dunha epidemia mundial do lixo, na que, de promedio, unha persoa tira

ó lixo o seu propio peso cada sete semanas. As cifras son incluso peores en países como

o Reino Unido, onde se producen máis de 100 millóns de toneladas de residuos ao ano.

Todos sabemos o importante que é reducir as nosas pegadas no medio ambiente, pero a

idea de ser ecolóxico pode parecer desalentadora. Seis semanas para vivir sen lixo é un

programa accesible e á vez aspiracional para eliminar o lixo das nosas vidas. Neste libro,

Kate Arnell guiará ao lector polo camiño cara a un estilo de vida libre de residuos, cos

principios  das  5R  (reparar,  reducir,  reutilizar,  reciclar  e  recuperar).  Dende  reducir  os

residuos de comida,  ata elaborar  productos de beleza e saúde feitos na casa,  pronto

estarás no camiño cara a un estilo de vida sen lixo.

Medio ambiente; Protección; Estilo de vida sostible

 504 ATT vid

Una vida en nuestro planeta :  mi  testimonio y una visión para el  futuro  /  David
Attenborough ; con la colaboración de Jonnie Hughes ; traducción castellana de Tomás
Fernández Aúz

Barcelona : Crítica , 2021 

No momento no que escribe estas liñas, David Attenbourough ten 94 anos, Tivo unha vida

extraordinaria, pero só agora aprecia o extraordinaria que foi. "Cando era novo, sentía que

estaba na natureza, experimentando o mundo natural intacto, pero era unha ilusión. A

traxedia do noso tempo estivo sucedendo ao noso ao redor, apenas perceptible día a día:

a perda dos lugares salvaxes do noso planeta, a súa biodiversidade. Fun testemuña deste

declive.Unha vida no noso planetaes o meu testemuño e unha visión para o futuro. É a

historia de como chegamos a cometer isto,  o noso maior  erro,  e como, se actuamos

agora, aínda podemos corrixilo. Temos unha última oportunidade de crear o fogar perfecto

para nós e restaurar o marabilloso mundo que herdamos. Todo o que necesitamos é a

vontade para facelo.» 

Medio ambiente; Protección; Biodiversidade; Conservación



 504 MOR rec 

Reciclar la ecología : pensar el mundo tras el fin de la naturaleza / Timothy Morton ;
traducción de Juan Bosco García Rodríguez

Barcelona : Reservoir books , 2021

No corazón deste ambicioso ensaio hai unha crítica radical á distancia científica con que

reflexionamos  sobre  a  nosa  contorna:  o  mundo  só  pode  ser  captado  se  o

experimentamos. O que nos atafega non é o fin da natureza senón os prexuízos sobre o

lugar que deberían ocupar os humanos no mundo. Morton lanza un torpedo á liña de

flotación da arrogancia antropocentrista mediante analogías memorables entre Kant e

Star Wars, Blade Runner, letras dos Talking Heads ou o budismo tibetano. Non se trata

de  construír  unha  sociedade  máis  amable  co  medioambiente,  trátase  de  cambiar  o

paradigma da nosa relación co mundo.

Evaluación de impacto ambiental; Ecoloxía

 524 FRE his 

Una historia del universo en 100 estrellas  /  Florian Freistetter;  traducción de María
José Díez

Barcelona : Ariel , 2021

Cen estrelas que resumen a historia do universo. A que estrela debemos o coñecemento

de que a Terra xira no seu propio eixo? Por que varía a luminosidade dalgunhas estrelas

e cal é a súa relación co descubrimento do tamaño do cosmos? Que nos poden ensinar

os corpos celestes que aínda non naceron? Da mitoloxía á ciencia ficción, da estrela de

Belén á misión Gaia,  Florian Freistetter  conta a historia do universo a través de cen

estrelas. Algúns son brillantes e durante miles de anos forman parte das historias sobre a

orixe do mundo; algúns revelan colisións galácticas mentres que outros son explorados

para misións interestelares; uns poucos móstrannos o nacemento do universo e outros

revelan  como  será  o  seu  futuro.  Os  cen  capítulos  que  tecen  este  libro  permiten

comprender e admirar o firmamento, así como coñecer a quen fixo posible o seu estudo,

desde personalidades como Isaac Newton ou James Bradley ata astrónomos que case

ninguén recorda, como Dorrit Hoffleit, Henrietta Swan Leavitt ou Cecilia Payne, aos que

debemos  achados  tan  importantes  como  o  número  de  estrelas  visibles  na  bóveda

celeste, o cálculo das distancias no universo e os principais compoñentes das estrelas. 

Universo; Estrelas



 551 GOM enq
  

En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa : 120 curiosidades
científicas relacionadas con la meteorología / Mar Gómez

Barcelona : Martínez Roca , 2021 

Que relación teñen as nubes cos elefantes e por que a forma dalgunhas é similar á dos

ovnis? Por que fai  máis  frío  en Nova Iork  que en Madrid,  se están practicamente na

mesma latitude? Que son as xeadas negras? Preguntácheste por que os iglús son cálidos

ou por que o ceo, ás veces, «chora sangue»?... E, o máis importante, en que se parecen

as  gotas  de  chuvia  ao  pan  de  hamburguesa?  Mar  Gómez,  responsable  da  área  de

meteoroloxía na web líder en España eltiempo.es, date neste libro as respostas a estas e

moitas  máis  preguntas,  conducíndote,  de  maneira  sencilla  e  divertida,  a  un  mundo

fascinante cheo de pequenos feitos cotidianos marabillosos nos que apenas reparamos.

Viaxarás arredor do mundo grazas ao vento, cruzarás o océano descubrindo a conexión

entre o deserto do Sáhara e o Amazonas, e sorprenderáste vendo nevar sen nubes nas

rexións más xélidas do planeta.  Embárcate neste viaxe espacial  e temporal,  que che

permitirá retroceder no tempo para que persoaxes históricos e literarios como Cristóbal

Colón,  Frankenstein  e  o  rei  Arturo  che relaten  as  historias  máis  curiosas  que podas

imaxinar relacionadas cos fenómenos meteorolóxicos. A aventura non fixo nada máis que

comezar.

Meteoroloxía; Obras de divulgación

 612.3 SOT sal 

Salud con razón : descubre el poder de los alimentos para prevenir enfermedades /
Judit Soto

Barcelona : Paidós , 2021 

Neste libro descubrirás cales son os factores de risco para desarrollar unha enfermidade

cardiovascular,  coñecerás  os  mecanismos  polos  cales  causan  dano  no  organismo  e

tamén aprenderás a identificalos e incluso calcular o teu risco persoal coa fin de marcarte

uns  obxectivos  para  mellorar  a  túa  saúde  de  forma  fácil.  Ademáis  de  todos  estes

consellos médicos nutricionais, pasaremos da teoría ao prato. Con máis de 50 receitas

con fotografías inspiradas na dieta mediterránea, este libro ensinarate como introducir

ingredientes clave para a túa saúde, a cociñar de forma sabrosa sen engadir sal e a

respectar ao máximo os nutrintes dos alimentos.

Nutrición; Alimentación; Dietética



 612.3 VAR ref  

Refuerza tus defensas : consigue un sistema inmunitario fuerte de forma natural /
Álvaro Vargas

Barcelona : Grijalbo , 2021 

O sistema inmunitario é o conxunto de elementos e procesos biolóxicos no interior dun

organismo que lle  permite  manter  o  equilibrio  interno frente a agresións externas,  xa

sexan de natureza biolóxica (agentes patóxenos) ou físico-químicas (como contaminantes

ou radiacións), e internas (por exemplo, células cancerosas). Con este libro descubrirás

os dez alimentos fundamentais aos máis perxudiciais, como nos axudan os probióticos e

prebióticos, así como os hábitos que lle benefician e os que o debilitan. Álvaro Vargas

preséntanos un libro práctico e útil. Cheo de información sencilla, directa, pero rigurosa e

necesaria nun momento como o actual. Para pechar, atoparemos un delicioso, cómodo e

fácil recetario para coidar os nosos intestinos e reforzar as defensas, con vente pratos

que  conseguirán  convertir  o  noso  organismo nunha  barreira  contra  virus  e  bacterias

perxudiciais.

Inmunoloxía; Dietética e nutrición

 615 ART hab

El hábito hace al yogui / Julia Arteaga Aguilar

Barcelona : Larousse, 2021

Móstranos as claves para que ninguén teña dúbidas á hora de empezar a practicar ioga

ou manter esta sa disciplina dentro da súa rutina diaria. 

Ioga

 615 ART yog

Yoga con humor / Julia Arteaga Aguilar

Barcelona : Larousse , 2019 

Un enfoque novo, divertido e espontáneo para descubrir  o ioga. Acompañado dunhas

viñetas da propia autora, a un tempo didácticas e cheas de humor e tenrura, este libro é

unha invitación á práctica do ioga aberta a todo o mundo, para deixar de lado os mitos e

habladurías que moitas veces rodéanlle e dispoñerse a recibir os seus múltiples efectos

beneficiosos.

Ioga



 630 ARA bos 
 

Bosques imprescindibles de España / Joaquín Araújo

Barcelona : geoPlaneta , 2020 

Se poidera celebrarse un referéndum que convocara a todos os seres vivos da Tierra para

optar por un lugar onde vivir, gañaría, por abrumadora maioría absoluta, o bosque. Esta

guía selecciona os bosques máis representativos de España: dende as Fragas do Eume

ata  Aigües  Tortes  ou  o  Bosque  de  Irati.  Un  interesante  itinerario  que  nos  adentra  na

contemplación dun rico patrimonio natural que estamos obrigados a conservar.

Bosques; España

 635 DAV pla 

Plantas de interior : guía indispensable para lograr unas plantas felices y sanas /
William Davidson ; fotografías de Janneke Luursema

Barcelona : Cinco Tintas , 2021 

Nestas páxinas atopará todo o que hai que saber para o coidado das súas plantas de

interior  favoritas:  begonias,  orquídeas,  cactos  e  suculentas,  drácenas  ou  fentos,  entre

outras. A ampla información que se ofrece achega do coidado de cada especie -desde a

rega, o abono e a temperatura ata o tratamento de enfermidades, a elección de plantas

sas e a eliminación de pragas- axudaralle a mantelas en óptimas condicións todo o ano e

serviralle  como  referencia  ante  calquera  dificultade.  Unha  guía  repleta  de  consellos,

fotografías e táboas de rápida e fácil consulta. 

Prantas de interior; Guías; Coidado

 641 FOR fra

Francia en la mesa / Romain Fornell fotografías de Xavier Torres-Bacchetta ; textos de

Toni García

Barcelona : Planeta , 2020  

Fornell reflexiona sobre o peso da gastronomía do seu país e como esta forxou a súa

andadura  de  Francia  a  España,  par  atoparse  nunha  cidade,  Barcelona,  na  que

colisionaban sen medo o lado máis tradicional da cociña mediterránea e a aparición dunha

rama  rebelde,  moderna  e  rompedora:  a  máis  disruptiva  que  xamáis  presenciaron  os

fogóns  do  planeta  Terra.  Con  pericia,  recetas,  sentido  do  humor  e  un  profundo

coñecemento do universo culinario, Fornell aborda enChef as mil maneiras de entender o

plato na mesa e acábanos convencendo de cal deberiamos utilizar, da definitiva: a súa.

Romain Fornell; Cociña francesa; Receitas



 641 MIL coc

Cocina  sin  residuos  :  simples  pasos  para  comprar,  cocinar  y  comer  de  forma
sostenible y sin complicaciones / Lindsay Miles ; traducción de Pilar Recuero

Barcelona : Libros Cúpula , 2021 

O xeito máis sinxelo de mercar, cociñar e comer de xeito sostible. As nosas cociñas son o

epicentro cando se trata de desperdicio  de alimentos,  exceso de envases e confusas

decisións éticas. O que compre, cociña e come ten un impacto moito maior que as bolsas

que usa para ir de compras. A cociña sen residuos é un traballo inspirador, práctico e,

sobre todo, sinxelo. Está deseñado para persoas ocupadas que queren facer cambios sen

poñer a vida ao revés. Este libro axudarache a: Evitar os envases dun só uso, incluso no

supermercado, cambiar as grapas diarias para reducir a túa pegada de carbono, aproveitar

ao máximo os produtos da despensa, neveira e conxelador para evitar o desperdicio de

alimentos,  adaptar  con  confianza  as  receitas  para  usar  os  ingredientes  que  teñas.

Realmente é posible que exista unha comida sen residuos.

Cociña; Alimentación; Consellos prácticos; Ecoloxía

 641 POZ rec 

Recetas de la España vaciada / Pilar Pozuelo 

Barcelona : Espasa , 2021 

A pota popular da cociña sefardí, as faragullas pastoriles, os gaspachos manchegos, o

morteruelo ou a repostería a base de améndoas, ovos e azucre. Estes pratos e outros

máis  os  atoparás  en  Receitas  da  España  baleirada,  un  auténtico  percorrido  pola

gastronomía da nosa terra. Desde as dehesas estremeñas ata a vasta meseta castelá

pasando polas terras aragonesa e rioxana, ligadas todas elas histórica e culturalmente,

todas  estas  zonas,  ademais  da  gastronomía,  teñen  en  común  o  despoboamento

provocado pola falta de recursos e de axudas para preservar a gandería e agricultura

autóctonas.  Estas  páxinas  son  unha  homenaxe  a  toda  esa  terra  pola  herdanza  e

influencia culinaria que nos deixou.

Cociña; Receitas



 643 LUI hog
 

Un hogar sostenible : consejos, sugerencias y proyectos prácticos para crear un
hogar más ecológico / Christine Liu ; [traducción, Ana Isabel Pérez Ocaña]

Madrid: Oberon, D.L. 2020  

Un fogar sostible é unha guía práctica e inspiradora para ter un fogar máis respectuoso

co medio ambiente. Christine Liu, profesional e blogueira da sustentabilidade, fainos un

percorrido polas habitacións da casa -a sala de estar, a cociña, o dormitorio e o baño-,

con  multitude  de  consellos,  trucos  e  18  proxectos  paso  a  paso  deseñados  para

axudarnos a levar unha vida de baixo impacto ambiental. Xa sexa facendo nosa propia

pasta de dentes, cambiando a enerxías renovables, reducindo o consumo de plástico, co

noso propio xardín de aromáticas ou reciclando mobles vellos, aquí hai moitas formas -

grandes e pequenas- de cambiar as cousas. 

Estilo de vida sostible

 646 GOD bel

Belleza orgánica : manual ilustrado de belleza orgánica / texto e ilustraciones, Maru
Godas

Barcelona : Gustavo Gili , 2019 

Este libro fala de sentir. Sentir aromas e texturas, mesturar ingredientes e facernos donas

do que realmente poñemos na nosa pel. O amor polos sentidos é quizais o fío invisible

que une a tripla devoción de Maru Godas pola ilustración, as flores e o coidado do corpo,

paixóns que condensou fermosamente nesta guía ilustrada de cosmética natural. Con ela

poderás  tomar  as  rendas  do  coidado  do  teu  corpo  a  través  do  coñecemento,  a

elaboración de cosméticos e unha actitude consciente e responsable contigo mesma e o

planeta. - Coidado consciente: aprende a identificar as trampas da cosmética tradicional

interpretando a etiquetaxe e detectando os ingredientes nocivos dos produtos industriais,

e  a  recoñecer  os  beneficios  e  propiedades  dos  produtos  naturais  coidándote  e

queréndote máis aló da presión dos canons de beleza exteriores. - Ingredientes naturais:

coñece a composición  e  os  beneficios  naturais  das  plantas,  os  aceites  esenciais,  as

graxas  e  aceites  vexetais,  e  os  produtos  frescos  como  as  froitas  e  as  verduras.  -

Receitas: lánzate a realizar máscaras, exfoliantes, bálsamos, manteigas, lociones para o

cabelo e todo tipo de cosméticos naturais a través de bonitas e detalladas instrucións

paso a paso.

Cosméticos; Receitas



 646 MOR bel

Belleza natural : cuida tu piel y tu cabello con cosmética hecha en casa / Victoria
Moradell 

Barcelona : Zenith , 2019 

Móstranse  as  propiedades  das  plantas  máis  comúns  e  como estas  poden  axudar  a

potenciar  a  beleza.  Insignia  como  colleitalas,  conservalas  e  utilizalas  para  que,

interpretando  os  sinais  que  se  reciben  a  través  da  pel,  póidase  nutrila  de  forma

totalmente  natural  con  aquilo  que  verdadeiramente  necesita.  Ademais,  dá  sinxelas

receitas paso a paso para que se aprenda a realizar cosméticos coas súas propias mans.

Cosmética; Cosméticos; Receitas; Beleza corporal; Coidado e hixiene

 648 GRE lim

Limpieza natural : fabrica tus propios productos para el cuidado del hogar  / Fern
Green ; [fotografa, Deirdre Rooney] ; [traducción, Alejandro Tobar Salazar]

Madrid : Alianza , 2019 

Queres saber máis sobre os ingredientes que usas para limpar a túa casa? Estás canso

de  usar  produtos  químicos  potentes  e  estás  consciente  de  que  teñen  un  efecto

perxudicial na túa saúde? Neste libro atoparás máis de 110 fórmulas e información sobre

ingredientes  naturais  alternativos  que  poderías  utilizar  para  abordar  prácticamente

calquera tipo de limpeza e dar  un novo aire  á túa casa.  Fai  que a túa casa pareza

impecable.

Ecoloxía; Limpeza; Consellos prácticos; Consellos de limpeza

  658 ALL org

Organízate  con  eficacia  :  cuaderno  de  trabajo  :  10  acciones  para  aumentar  la
productividad sin estrés /  David Allen y  Brandon Hall  ;  traducción:  Martín  R-Courel
Ginzo 

Barcelona : Empresa Activa , 2021  

Se desexa un xeito práctico e sinxelo de implementar o sistema "GTD Gettting Things

Done" para a xestión do tempo e aumentar a produtividade, este libro é moi útil.  Con

estes novos pasos ou etapas prácticas, David Allen demostra por que é o maior experto

en produtividade persoal. Un libro esencial para que todos sexamos máis eficientes.

Organización do traballo



 658.8 TRA tra 

Transformacion digital : la nueva estrategia empresarial del siglo XXI / Miguel Ángel
Trabado  

Madrid : Multimedia , 2020

Este libro é unha guía imprescindible para sacar partido ás novas tecnoloxías, para poñer

ás persoas no centro e para redefinir os procesos, pero, sobre todo, axudarache a definir

unha nova estratexia, independentemente do tamaño da túa empresa. Unha guía tanto

para quen desexa dar o salto dixital como para quen xa se atreveron a dar o paso, que

recolle boas prácticas e casos de éxito aplicables a todos os departamentos da empresa

e dá reposta á gran maioría das preguntas que che estás facendo neste momento sobre

transformación dixital.

Marketing en Internet; Empresas; Innovacións tecnolóxicas

 7 SEG eni

Enigmas en el arte / Manuel Jesús Segado-Uceda 

Córdoba : Almuzara , 2021  

A Historia do Arte está repleta de tesouros por descubrir, a pesar de que tenden a estar á

vista de quen contempla o cadro ou a escultura na que están disimulados. Manuel Jesús

Segado-Uceda ofrécenos nesta obra algúns exemplos marabillosos. O lector sentiráse

ante un desos pasatempos que conteñen erros por descubrir e que están ante os seus

ollos,  pero tan ben disimulados,  que deberá empregar  máis  tempo do sospeitado en

advertilos. Así sucede con moitas obras de Arte. Contemplámolas mil veces sen reparar

en que disimulan información que non imaxinabamos.

Arte; Curiosidades

 7.05 RAW dis

El diseño como actitud / Alice Rawsthorn ; traducción de Darío Giménez  

Barcelona : Gustavo Gili , D.L. 2020 

Nunha época na que nos vemos obligados a afrontar grandes e tumultuosos cambios en

distintos  frentes,  dende o  medioambiental  ata  o  tecnolóxico,  Alice Rawsthorn explora

como  as  novas  xeracións  de  deseñadores  válense  das  ferramentas  dixitais  para

perseguir  os seus obxectivos  sociais,  políticos ou ecolóxicos.  A galardoada crítica de

deseño e autora británica reúne en El diseño como actitud textos inéditos nos que aborda

aspectos esenciais do deseño contemporáneo: dende o seu rol  na interpretación das

novas tecnoloxías ata o seu papel ante a crise medioambiental, pasando pola súa función

na  expresión  das  nostras  identidades  ou  u  empoderamento  dixital  da  nova  ola  de

deseñadores en África.

Deseño de obxectos; Innovacións tecnolóxicas



 712 COU hab

Habitar maravillosamente el mundo : jardines, palacios y moradas espirituales en la
España de los siglos XV al XVII / Dominique de Courcelles ; prefacio de Tom Conley ;
traducción del francés de Susana Prieto Mori 

Madrid : Siruela, 2020  

Na España dos séculos XV a XVII,  coas grandes viaxes e a exploración de mundos

descoñecidos, aparece unha nova conciencia da terra e do tempo expresada mediante

novas representacións literarias e artísticas. O mundo, ata entón pechado, transfórmase

nun  universo  infinito.  A arte  de  construír  xardíns  ou  palacios,  de  narrar  unha  viaxe

experimental ou unha procura poética e mística, de pintar paisaxes e glorias celestes da

fe  dunha  renovación  da  mirada  —filosófica,  alquímica,  teolóxica,  política—.  Cada

obxecto, á súa escala —palacio, xardín, relato, cadro—, sostén unha maneira de ser de

quen  o  percorre  co  seu  corpo  ou  cos  seus  ollos.  A arte  dos  príncipes  e  os  seus

arquitectos  adquire  unha  intención  mística:  habitar  marabillosamente  o  mundo,  en

harmonía  coa  terra,  a  auga,  o  aire  e  o  lume luminoso,  é  habitalo  tal  cal  é;  é  dicir,

experimentar nel a presenza divina, ver o mundo en Deus. Habitar marabillosamente o

mundo inscríbese nunha perspectiva xeométrica e mística do infinito e da eternidade.

Deste xeito elabórase unha arte hispánica de habitar marabillosamente o mundo que,

desde a península ibérica, non deixa de repetirse artística, teolóxica e espiritualmente nos

novos mundos e na  Nova España.  A obra  articúlase en  catro  partes  dedicadas:  aos

palacios, xardíns e moradas espirituais desde Andalucía e a Casa de Campo de Madrid

ata As Moradas de Teresa de Jesús; ás marabillas do universo desde Sevilla ata México;

á mística das paisaxes e a maxia natural; e á representación do infinito e o desexo de

eternidade no palacio del Escorial e O enterro do conde de Orgaz do Greco.

Palacios; España; Xardíns; Misticismo

 793 MOR bal

Ballet fit : el método que cambiará tu cuerpo / Gloria Morales 

Barcelona : Martínez Roca , 2021

Ballet  Fit  é  unha  das  últimas  tendencias  na  práctica  do  deporte  no  mundo.  Gloria

Morales, a máxima representante de Ballet Fit en España, propónnos un completo plan

de entrenamentos de ballet  combinados con elementos de fitness onde se traballa a

forza, a coordinación, a tonificación, o equilibrio e a flexibilidade implicando todo o corpo.

Ademáis de queimar grasas, toxinas e liberar tensións a través da consciencia corporal e

o  crecemento  persoal,  as  persoas  que  o  practican  conseguen  unha  figura  máis

harmoniosa e elegante, como a dos bailaríns profesionais.

Ballet; Deportes; Danza



 796 MEJ

Las mejores rutas de Europa en bicicleta / [autores, Andrew Bain ... et al.]

Barcelona : geoPlaneta , 2020 

O  novo  libro  ilustrado  da  colección  Las  mejores  rutas,  de  Lonely  Planet,  recolle  os

percorridos en bicicleta máis sensacionais de Europa. Inclúe rutas de todo tipo, xa sexa

un tour cara a cerveza bávara alemana ou unha escapada de ensueño a algunha das

illas mediterráneas,  todas elas narradas por  un elenco de entusiastas da bici,  e  que

presentan nestas páxinas as mellores rutas de montaña, de terra, por carretera, e moitos

outros senderos a través do Vello Continente. As propostas cubren unha gran diversidade

de  tipos  de  viaxe  e  tamén  de  dificultade.  Todas  elas  están  repletas  de  imaxes

impresionantes, un mapa ilustrado que axudará a imaxinarse o percorrido e información

práctica necesaria para que os viaxeiros podan planificar o seu próximo viaxe.  Inclúe

dende circuitos por grandes ciclistas, como Copenhague e Berlín, entre outras, ata algúns

dos  lugares  máis  remotos  de  Escocia  septentrional  ou  os  maxestuosos  pasos  de

montaña nos idílicos Pirineos, para descubrir algunhas das zonas máis inexploradas de

Europa.

Cicloturismo

 796 PED pil

Pilates para la Tercera Edad / Manuel Pedregal Canga 

[Barcelona] : Paidotribo, [2021] 

Esta  obra  proporciona  as  pautas  para  implementar  o  metodo  Pilates  como  sistema

terapeutico de recuperación funcional para personas maiores. Baseada na experiencia

realizada nun centro, o autor explica todo o proceso para incorporar a práctica de Pilates

con  pacientes  maiores,  algúns  con  problemas  traumatolóxicos,  reumatolóxicos  e

neurolóxicos.

Anciáns; Exercicio físico; Método Pilates

 796 RAM esp 

España a pie : más de 40 rutas senderistas / Sergi Ramis 

Barcelona : geoPlaneta , 2021 

Coñecer  un  país  camiñando  é,  probablemente,  unha  das  maneiras  máis  exactas  e

completas de aprehender as súas claves. Con cada paso o viaxeiro capta os matices

dunha paisaxe, unhas vistas ou unha estampa, e con cada paseo crece o coñecemento

do chan que se pisa. Por esta razón cada vez máis persoas cálzanse unhas deportivas,

agarran unha mochila e lánzanse a percorrer sendeiros, itinerarios e camiños. E algúns

dos mellores recóllense nesta guía para practicar o senderismo por toda España. Escrita

por un experto, “España a pie” ofrece información e será unha fonte de inspiración para

todos os camiñantes que disfrutan de viaxar cos pés na terra.

Sendeirismo; España; Guías; Excursionismo



 821.09 MON sin

Sin tiempo para  el  adiós :  exiliados y  emigrados en la  literatura del  siglo XX /
Mercedes Monmany 

Barcelona : Galaxia Gutenberg , 2021

O  libro  é  unha  paisaxe  ben  tecida  por  Mercedes  Monmany  onde  conviven  moitos

personaxes, todos eles feridos nese vaivén do tempo. Coma se este non morrese, todos

eles quedan marcados pola experiencia do exilio. Klaus Mann que se marcha a Estados

Unidos  e  que  sempre  tentou  achegarse  ao  seu  ríxido  pai  para  que  existise  unha

comunicación que non chegou nunca.  Stefan Zweig,  o gran escritor,  que se suicidou

xunto á súa muller en Brasil, un dos escritores máis lúcidos e brillantes do século XX que

non puido soportar o medo á persecución nazi. Joseph Roth, o santo bebedor, un home

que foi tecendo unha obra fonda e viva, escritor ferido tamén polo seu alcoholismo e polo

nazismo. Vladimir Nabokov, Hermann Broch, Alfred Döblin e tantos outros. O libro é un

mosaico  de voces,  de ecos onde homes e  mulleres  que construíran todo un mundo

cultural tiveron que deixar as súas raíces para seguir vivindo.

Exilio na literatura; Escritores europeos; Século XX; Biografías

 903 PAR arq

La  arqueología  desde  el  espacio  :  una  forma  revolucionaria  de  acercarnos  a
nuestro pasado / Sarah Parcak ; traducción de Beatriz Ruiz Jara

Barcelona : Ariel, 2021 

Utilizando imaxes por satélite, a autora demóstranos que o seu campo de estudo permite

localizar  e  cartografiar  estructuras  e  xacimientos  arqueolóxicos  que  de  outro  modo

quedarían  ocultos.  Trátase  dunha  mirada  dende  o  espazo  que  non  so  nos  revela  a

importancia  do  inexplorado,  senon  que  logra  desmontar  conceptos  que  se  crían

inamovibles  con  respecto  a  sitios  ou  épocas  fundamentais  da  historia  ao  descubrir

asentamentos,  camiños,  fortalezas,  centros  ceremoniais  descoñecidos  ata  agora  ou

situados en lugares onde poucos arqueólogos aventuráranse.

Arqueoloxía; Teledetección

 910 ABU mar 

Un mar sin límites : una historia humana de los océanos / David Abulafia ; [traducción
castellana de Tomás Fernández Aúz] 

Barcelona : Crítica , 2021 

Na maior parte da historia humana, os mares e os océanos supuxeron o principal xeito de

intercambio e comunicación de longa distancia entre pobos, tanto para o comercio como

para a expansión das ideas. Este libro traza a historia da interacción humana a través das

principais  masas  de  auga  do  planeta  e  analiza  a  nosa  relación  cos  océanos

remontándose á época dos primeiros viaxeiros.

Navegación; Historia



 930.85 MAR umb

Umbrales  :  un  viaje  por  la  cultura  occidental  a  través  de  sus  puertas /  Óscar
Martínez 

Madrid : Siruela , 2021 

Este é un libro sobre portas. Sobre as entradas a santuarios prehistóricos, a templos

exipcios, gregos e romanos, a igrexas medievais, a fortalezas, palacios e vilas, sobre que

as fai  especiais e sobre como os seres humanos as habemos dotado de mensaxe e

simbolismo. Levantamos millóns de edificios, de todo tipo, e sempre colocamos neles

algunha porta. Somos construtores de limiares. A esencia mesma da nosa especie é a

linguaxe e o movemento,  cada un de nós é un viaxeiro innato disposto a explorar  o

descoñecido e contalo. E é que toda porta marca un tránsito. Os limiares son un espazo

híbrido,  un  momento  entre  dúas  realidades,  a  fronteira  entre  dous  mundos  e  dous

estados. As portas están ligadas ao cambio e á evolución, poden ser o vínculo entre o

soño e a vixilia, entre a luz e as tebras, pero tamén o paso da vida á morte, da ignorancia

á sabedoría. Este libro é, pois, un limiar, e todo limiar é unha invitación á viaxe: da Casa

dos Vettii  en Pompeya ata o dolmen de Menga ou a abadía de Sainte- Foy; desde o

panteón de Adriano e o arco de Tito ata o templo funerario de Ramsés III e a basílica de

San  Marcos,  pasando  pola  parisiense  Xoiería  Fouquet,  o  Palacio  de  Comares  da

Alhambra, o edificio da Bauhaus en Dessau, a Leira Güell, Castel Nuovo, a portuguesa

Quinta  dá  Regaleira  ou  o  Pavillón  da  Secesión  en  Viena.  Un  ensaio  narrativo  que

entreabre unha vintena de portas, propoñéndonos así un periplo a través da cultura e a

arte, da historia e os segredos do período no que foron levantadas. Haberá quen xa as

cruzou, e quizá a próxima vez que as franquee poida velas con ollos novos. Haberá quen

aínda non as coñeza, e sexan estas páxinas a semente do anhelo por atravesalas algún

día.

 930.85 MOL con

Contra la España vacía / Sergio del Molino 

Barcelona : Alfaguara , 2021

Na súa publicación, A España baleira sorprendeu pola súa inusual mestura de xéneros:

libro de viaxes, ensaio literario, novela, crónica social...  E converteuse xa nun clásico

recente sobre a mirada dun escritor ao seu país. Agora, Contra a España baleira «non

refuta nin corrixe o meu libro anterior,  senón que pretende rascar todas as capas de

sobreentendidos que se lle foron pegando. [...] Este exercicio lévame inevitablemente de

volta a España, a que diaños é este país e por que é importante seguir dobrando as

esquinas  do  mapa  Ler  este  libro  inclasificable,  que  nos  fala  tamén  de  bandeiras  e

partidos, equivale a dar un longo paseo charlando con decenas de escritores, de Harari a

Tolstói, de Solnit a Pla, cuxas ideas recolle Sergio do Muíño mentres viaxa por un país

que ninguén contou como el.

España; Demografía; Civilización; Historia; Ensaio



 94(3100) VIL his

Historia desconocida de la Edad Media / J. Vilmont

[Córdoba] : Almuzara, [2021] 

A Idade Media abarca o espazo de tempo comprendido dende comezos do século V ata

finais  do  século  XV.  Ao longo destas  centurias,  grandes  desafíos  puxeron a  prueba,

azotaron, e en ocasións asolaron ás mulleres e homes medievais. Non obstante, sempre

terminaron por sobrepoñerse ás terribles guerras, pestes, hambrunas, crises, revoltas e

demáis xinetes apocalípticos que intermitentemente os perseguiron durante mil longos

anos  de  Idade  Media.  Esa  imaxe  oscura,  lúgubre  e  decadente  que  tradicionalmente

evoca o Medievo no imaxinario popular, está iluminada como se se tratase da técnica

artística do claroscuro polos grandes logros que temos herdado do home do Medievo

como  as  cidades,  as  universidades,  as  rutas  e  técnicas  comerciais,  os  grandes

descubrimentos xeográficos, as irrepetibles e altísimas catedrais góticas, a arte en todas

as súas facetas ou a mesma imprenta, propulsora dunha alfabetización xeralizada. Un

apaixoante percorrido polos acontecementos máis relevantes que tiveron lugar durante a

Idade  Media  e  que  nos  demostran  que  esta  época  era  moitísimo  máis  do  que  nos

contaran ata agora.

Historia medieval

 94(38) ROM eso

Eso  no  estaba  en  mi  libro  de  historia  de  la  antigua  Grecia  /  Dámaris  Romero
González

Córdoba : Almuzara , 2021

Sabías que o gran dramaturgo ateniense Esquilo morreu polo golpe propinado por unha

tartaruga que caeu do ceo? E que a súa morte foi augurada por un oráculo? Ou que a

pena por roubo nun espazo público era castigado coa morte, mentres que nunha casa

era penado co pago do dobre do valor extraído? Que as mulleres gregas, a pesar das

críticas, depilábanse, incluso usando métodos tan dolorosos como ascuas? Coñecías que

nin sequera un dios como Apolo poido vencer ao Destino para evitar a morte de Xacinto,

a quen o seu sangue derramado transformou en flor para o seu eterno recordo? Coñeces

a orixe grega da expresión «ter orellas de burro»? Ou que Calipatira foi a responsable de

que os entrenadores foran desnudos ao suplantar ao seu marido como entrenadora nos

Xogos  Olímpicos  nos  que  as  mulleres  estaban  vetadas?  La  atraínte  antiga  Grecia

constitúe unha fonte inagotable de sabiduría e colosais historias. Nesta obra, Dámaris

Romero traza de forma maxistral situacións cotidianas da vida en Grecia: supersticións,

oráculos, amor, ciencia, mitoloxía. Farános viaxar no tempo e o espazo ata o mundo de

Pitágoras, Homero, Sócrates ou o célebre oráculo de Delfos.

Grecia; Historia



 94(460) GRA hor

Hora Zero : la inteligencia británica en España durante la Segunda Guerra Mundial /
Emilio Grandío Seoane 

Madrid : Cátedra , 2021 

Verán de 1943. Flotaba no ambiente unha posible invasión inglesa da península para

botar  do  poder  ao  xeneral  Franco.  Avións  británicos  sobrevoan  territorio  español  e

bombardean submarinos alemáns. O embaixador británico Samuel Hoare solicita unha

reunión urxente con Francisco Franco no seu retiro estival do Pazo de Meirás. Os días

seguintes difúndese polas capitais peninsulares o rumor de que a principios de outubro

tería lugar un desembarco británico polo Tajo e que ao día seguinte Portugal declararía a

guerra  a  Xapón.  Samuel  Hoare  non  regresa  a  Madrid  ata  o  10  de  outubro.  Nas

conversacións destes días entre Churchill,  Eden e Hoare o 8 de outubro foi  sinalado

como a "Hora Zero". Esta obra aborda o proceso de construción, desenvolvemento e

adaptación da espionaxe británica en España nos anos da Segunda Guerra Mundial.

Baseada nunha investigación realizada sobre fontes británicas e españolas, achega unha

interpretación de conxunto sobre os servizos de intelixencia en España neses anos de

incerteza.

Francisco Franco Bahamonde; Segunda Guerra Mundial; Servizos secretos; Gran
Bretaña; Historia contemporánea; España; Século XX

 94(460) MAE fra

Franquismo S. A. / Antonio Maestre

Madrid : Akal , 2020 

Esta  obra  relata  e  desmonta  as  frutíferas  relacións,  con  nomes  e  apelidos,  que

proporcionaron a grandes empresas e importantes familias de industriais o trato directo

coas  cúpulas  franquistas.  Un  pormenorizado  repaso  polas  orixes  das  oligarquías

económicas  franquistas  e  a  súa  implicación  directa  nos  crimes  do  franquismo  e  do

nazismo,  e  cuxas  herdanzas  manchadas  de  sangue  foron  branqueadas  durante  a

transición para que hoxe en día ocupen os lugares máis emblemáticos do parqué español

e  das  altas  esferas  industriais  e  empresariais  españolas.  Un  libro  que  confronta  os

procesos de reparación e de memoria que se viviron en Alemaña e España estudando o

poder máis importante e máis temido, o económico.

España; Historia; Ditadura franquista; Política económica; Historia económica



 94(460) TAM mit

La mitad del mundo que fue de España : una historia verdadera, casi increíble  /
Ramón Tamames 

Barcelona : Espasa , 2021 

Noutro  tempo España estivo á  fronte  das  nacións,  en  canto  a  títulos  de  posesión  e

conquista, no que xeograficamente foi medio mundo. Iso non sucedeu por casualidade:

ao termo de oito séculos de reconquista na Península, os españois chegaron ao Novo

Mundo (1492), cuxa ulterior conquista e dominio non foi ningún milagre, senón un feito

histórico  ben  coñecido  pero  non  suficientemente  valorado  por  propios  e  alleos.  Os

xestores desa gran expansión foron, na súa maioría, xente do pobo que, máis aló do ouro

e a gloria, buscaban emular aos seus heroes de libros de cabalería, deixando os seus

nomes  para  a  Historia;  xeracións  asombrosas  de  navegantes,  conquistadores,

cristianizadores… que ademais non operaron con pólvora do rei, senón co seu propio

financiamento  convido  en  capitulacións  moi  precisas.  España  tivo  un  proxecto  de

globalización histórica entre os séculos XVI e XVIII que alcanzou os seus puntos álxidos

nas  Américas,  así  como  en  todo  o  inmenso  Océano  Pacífico  (  Molucas,  Filipinas,

Carolinas, Marianas, arquipélagos do Sur), que, durante moitas décadas, configuraron o

chamado Spanish Lake. Ese mesmo Pacífico está hoxe en disputa máis que nunca, entre

as dúas superpotencias. Como en 1494, terán que poñerse de acordo –a idea de moitos

politólogos—, cun novo tratado ao modo de Tordesillas que, certamente, non debe dar

paso non a unha nova hexemonía de risco planetario, senón a un mundo multipolar en

busca da paz perpetua.

España; Historia



 94(460) VIÑ hon

El honor de la República : entre el acoso fascista, la hostilidad británica y la política
de Stalin / Ángel Viñas

Barcelona : Crítica , 2021  

Con este volume, o profesor Ángel Viñas pecha a súa triloxía sobre a República e a

guerra  civil.  Se  no  primeiro  o  autor  analizaba  o  inicio  do  golpe  de  estado  contra  a

República,  o  vergoñoso  abandono  de  que  foi  obxecto  por  parte  das  democracias

occidentais e a viraxe daquela cara á Unión Soviética, no segundo relatou maxistralmente

o período crucial da contenda entre outono de 1936 e o verán de 1937. Neste terceiro

volume, baseado como sempre nunha exhaustiva, case obsesiva, explotación de todos

os recursos documentais dispoñibles, Ángel Viñas segue paso a paso a maior parte da

xestión  do  goberno  Negrín,  analiza  as  estratexias  dos  gobernos  británico  e  francés

empeñados en tranquilizar aos ditadores fascistas. En paralelo, desmitifica os intereses

soviéticos  así  como  o  papel  de  Stalin  na  guerra.  Fronte  ás  opinións  de  tantos

indocumentados ou farsantes sobre a guerra civil, o solidísimo traballo de Ángel Viñas

obríganos a reformularnos seriamente moitas das leçons reçues para ver  baixo unha

nova luz a xénese, o desenvolvemento e o final daquel drama, no que a República salvou

a súa honra ao opoñerse á agresión das potencias do Eixo.

España; Historia; II República

 94(47) SLE cas 

La casa eterna : saga de la Revolución Rusa / Yuri Slezkine ; traducción del inglés de
Miguel Temprano García

Barcelona : Acantilado , 2021

Proxectada  polo  visionario  arquitecto  Borís  Iofán  e  inaugurada  en  1931,  a  Casa  do

Goberno é un colosal edificio de máis de cincocentos apartamentos que se alza na beira

do río Moscova, diante do Kremlin, destinado en orixe a aloxar aos principais dirixentes e

intelectuais soviéticos e ás súas familias. Yuri Slezkine rastrea a historia dos devotos e

ideólogos da causa bolchevique que gobernaron a URSS e terminaron convertíndose en

vítimas  das  purgas  estalinistas.  Un  texto  que  combina  habilmente  biografía,  crítica

literaria e historia coas fascinantes teorías sobre as revolucións, as profecías milenaristas

e as utopías.  O resultado é o relato,  na tradición de Guerra y paz,  Vida y destino e

Archipiélago Gulag, dos avatares dos inquilinos dun edificio que, como a propia Unión

Soviética, foi un inquietante experimento humano e terminou habitado polas pantasmas

dos desaparecidos que, pese aos empeños do réxime, xamáis caeron no olvido.

URSS; Historia; Rusia



 94(5) LOV mao

Maoísmo : una historia global / Julia Lovell; traducción de Jaime Collyer

Barcelona : Debate , 2021

Aínda que Occidente leva decadas desestimando a súa influencia, o maoísmo e unha

das  forzas  políticas  máis  significativas  e  complexas  do  mundo  moderno.  Na  actual

República  Popular  China,  tralo  aparente  abandono  da  confusa  utopía  da  revolución

maoísta por un capitalismo autoritario, o ideario de Mao Zedong segue moi presente.

Dada a actual relación entre o xigante asiático e Occidente, comprender a historia do

maoísmo global e como se estendeu por todo o mundo é clave para entender os desafíos

contemporáneos.

Zedong Mao; Maoísmo; Comunismo; China; Historia; Política e goberno

CÓMIC AMERICANO

 COMIC ALL gia (7-9)
[vermello]

Giant days / creado y escrito por John Allison ; ilustrado por Lissa Treiman, Max Sarin ;
color de Whitney Cogar ; [traducción, Inma S. Andreu] 

[Valencia] : Fandogamia , 2017-

Giant  Days céntrase na amizade que naceu entre Esther de Groot,  Daisy Wooton e

Susan  Ptolemy  nas  tres  primeiras  semanas  de  universidade.  A  historia  pasa  en

Inglaterra, e as tres son veciñas na residencia de estudantes. Están en primeiro, lonxe

de casa e teñen todo o tempo por diante.

Cómic americano; Cómic europeo; Cómic da vida cotiá



  COMIC BAT JOH tre
(1-3) [vermello]

Batman : tres jokers / creado por Bob Kane con Bill Finger ; guión, Geoff Johns ; dibujo,
Jason Fabok ; color, Brad Anderson ; [traducción: Felip Tobar Pastor] 

Barcelona : ECC , 2021 

Reexamina o mito de quen (ou que) é o Joker e que subxace tras a súa eterna batalla

contra o Cabaleiro Escuro. Por que existen tres Jokers? Tras anos de especulacións e

grandes expectativas desde a súa aparición no especial "Universo DC : Renacemento",

chegou o momento de dar resposta a tan inquietante pregunta.

Cómic americano; Cómic de superheroes

  COMIC IGO cua
[vermello]

Cuadernos ucranianos y rusos : vida y muerte bajo el régimen soviético / Igort

Barcelona : Salamandra , 2020

 Tras  varios  anos  visitando  Ucraína,  Rusia  e  Siberia  para  solicitar  as  versións  dos

sobreviventes e testemuñas do réxime soviético, Igort sentiu a necesidade de iluminar

dúas  épocas  da  historia  recente  (a  fame  negra  en  Ucraína  de  principios  do  século

pasado e o asasinato da xornalista e activista rusa Anna Politkóvskaya en 2006), a través

dunha reportaxe gráfica de profunda humanidade.

Cómic americano; Cómic social e político

  COMIC LEM sen
[vermello]

Sentient / Jeff Lemire, guión ; Gabriel Walta, dibujo ; Santiago García, traducción

Torroella de Montgrí (Girona) : Panini , D.L. 2020 

Benvidos a bordo do O.S.S. Montgomery. Cando un ataque dun grupo separatista mata a

todos os adultos dunha nave colonia no espazo profundo, tócalle a Valerie, a intelixencia

artificial  da  nave,  axudar  aos  nenos  que  sobreviviron  ao  masacre.  Mentres  forzas

descoñecidas ameazan ao que queda da tripulación, poderá converterse Valerie en algo

máis do que foi programada e salvar aos nenos?

Cómic americano; Cómic de ciencia ficción



 COMIC LLO lou
[vermello] 

Loud! / María Llovet

Barcelona : Norma editorial , 2020 

Unha  stripper  tardona,  unha  camareira  encabuxada,  unha  parella  de  sicarios,  unha

artista de bondage en suspensión, unha adolescente embarazada, un clan de vampiros,

un pedófilo, unha lesbiana heroinómana, unha muller en pleno divorcio, unha dominatrix

e moitas outras almas en busca de amor, drogas e sangue converxen no club máis de

moda da cidade nunha noite que ninguén esquecerá xamais. Se sobreviven a ela.

Cómic americano; Cómic fantástico; Cómic de intriga e misterio

CÓMIC EUROPEO

  COMIC ELF (10-11)
[azul]

Elfos 

Barcelona : Yermo , 2016- 

No cristal dos elfos azuis, os elfos dunha pequena aldea portuaria foron asasinados e a

elfa Lanawyn e o humano Turin deben ocuparse da investigación, aínda que todas as

pistas apuntan a que os atacantes foron os membros dun clan yrlandés. 

Cómic europeo; Cómic fantástico



  COMIC FER hab
[azul]

Habla María / Bernardo Fernández, Bef ; [prólogo de Liniers]

Bilbao : Astiberri , 2020 

Nesta novela gráfica hai dúas voces. Unha é a de Bef, que narra un camiño persoal que

recoñecerán todas as persoas próximas a un neno con capacidades diferentes. A outra

é a de María, que fala coa potencia e a beleza dun instrumento musical descoñecido.

Só  hai  que  aprender  a  escoitala.  Un  conmovedor  testemuño  gráfico  sobre  a

paternidade, a discapacidade intelectual, o amor e a esperanza.

Autismo; Cómic español e hispanoamericano; Cómica da vida cotiá

  COMIC GAL alg
[azul]

Algo extraño me pasó camino de casa / Miguel Gallardo

Bilbao : Astiberri , 2021 

 "A principios dese ano terminado en 20, un servidor decidira que a súa vida era un

senvivir, demasiadas viaxes, demasiados talleres, demasiadas cousas á vez. E que ese

ano era ideal para tomarse un mes sabático. Con todo, entrei no hospital porque tiña un

dolorcillo que me acompañaba na miña vida cotiá e nunha semana abríronme a tapa dos

miolos, o terrao, a azotea, o melón, e sacáronme un tumor de 4 cm. Gerapaaaa! Unha

das aventuras máis tolas da miña vida. Como é natural, tiña que debuxalo e explicalo

todo, o primeiro para entendelo eu mesmo (que tampouco o entendín) e despois para

explicarlles aos demais o que é viaxar á lúa sen casco e logo volver sen mapas nin

guías...  pero  sen melodramas,  eh?,  para  iso  xa temos toda a  historia  do  virus  con

apelido real. Esta é unha crónica de todos os feitos inexplicables persoais e mundiais

que acaeceron no ano do señor de 2020"

Cómic español e hispanoamericano; Cómic biográfico; Cáncer; Covid-19



 COMIC GAR col
[azul]

La cólera / [dibujo, tinta] Javier Olivares ; [guion] Santiago García

Bilbao : Astiberri , 2020 

 La cólera é a historia de Aquiles da Iliada, pero tamén a historia do que está a pasar

agora en Europa da man de dous autores de prestixio.Dous exércitos levan dez anos

batallando ás portas de Troia. Dun lado, os defensores da cidade,  comandados por

Héctor.  Do outro,  a alianza de gregos capitaneada por Agamenón. Cansos, fartos e

polvorientos,  os  aqueos  enfróntanse  ao  seu  maior  momento  de  crise.  Agamenón

ofendeu a Aquiles, o seu principal guerreiro. Aquiles monta en cólera e decide retirar ás

súas forzas do conflito. Ninguén consegue facerlle cambiar de idea, nin o seu amado

compañeiro Patroclo nin o seu leal camarada Ulises. A ira de Aquiles é inflexible, e a

sombra do desastre se cerne sobre a armada grega. Esta é a historia que nos contou

Homero,  a  historia  da  rabia  dun  home  que  durou  varias  semanas  nunha  praia  do

estreito dos Dardanelos. A primeira historia da civilización europea.

Cómic español e hispanoamericano; Cómic social e político; Cómic de

adaptacións literarias

  COMIC GAR gar (3)
[azul]

¡García! / [guión y dibujos], Santiago García y Luis Bustos 

[Bilbao] : Astiberri , 2015-2020 

Chega o superhome. A sátira política e o thriller de acción cunha evidente conexión coa

realidade española.  E é que a crise económica e institucional  fixo que a sociedade

deste país vólvase máis volátil que nunca.

Cómic español e hispanoamericano; Cómic social e político

  COMIC LOI mag (1-
2) [azul]

Magasin  Général /  Loisel  &  Tripp  ;  [color,  François  Lapierre  ;  traducción,  Manel

Domínguez] 

Barcelona : Norma , 2020- 

Quebec, 1926. En Notre-Dáme-deas- Lacs,  a tenda de Marie é o principal  lugar de

encontro  do  pobo.  A chegada inesperada de Serge  poñerá  todo  patas  para  arriba,

facendo que todo o mundo, empezando por Marie, libérese das convencións sociais.

Cómic europeo; Cómic da vida cotiá



 COMIC NAD cin
[azul]

El cineasta / Nadar & Julien Frey 

Bilbao : Astiberri , 2020 

Mentres estudaba cinema, Julien Frey coñeceu a Édouard Luntz. O director afirmaba

que  a  súa  carreira  truncouse  por  culpa  de  Darryl  F.  Zanuck,  o  último  magnate  de

Hollywood. Despois dunha rodaxe épica en Brasil  en maio de 1968 e un orzamento

multiplicado por vinte, o produtor estadounidense fixo desaparecer a súa película, Lle

grabuge. Anos máis tarde, Julien descobre que é toda a obra de Luntz –quen rodase

con grandes da escena francesa como Jeanne Moreau ou Michel Bouquet, que varias

das  súas  películas  fosen  seleccionadas  a  concurso  nos  festivais  de  cinema Berlín,

Cannes e Venecia e que algunhas delas fosen premiadas– a que é inencontrable. Julien

decide buscar esas películas perdidas.

Édouard Luntz; Cómic español e hispanoamericano; Cómic biográfico

 COMIC SAI sai [azul]

Saint-Exupéry / [guion] Pierre-Roland Saint-Dizier; [dibujo] Cédric Fernandez

Barcelona : Norma Editorial , 2020 

Outubro de 1926. Antoine de Saint-Exupéry cumpre o seu soño de ser piloto na futura

Aeropostal, e a súa vida transcorre sobre avións entre o Sahara, Arxentina e Nova York.

Anos  máis  tarde,  mentres  espera  poder  volver  voar,  dedícase  en  corpo  e  alma  á

escritura,  botando man dos seus recordos.  Das súas noites de soidade e profunda

melancolía nacerá en 1942 un conto para nenos, O principiño, que en plena guerra

devolveralle algo de luz, inocencia e fantasía.

Antoine de Saint-Exupéry; Cómic europeo; Cómic biográfico

 COMIC VER ran (5)
[azul]

Aquí, sufriendo / Pedro Vera

[Bilbao] : ¡Caramba! , 2020 

Aquí  sufrindo  é  un  testemuño  dun  ano  marcado  polo  coronavirus,  pero  tamén  un

glosario de todos os comportamentos revenidos e toda a cochambre comunicativa que

nos asalta e campa ás súas anchas nas ceas familiares, por afeccións como a pesca ou

a caza, ou en calquera grupo de WhatsApp. Pero, coidado, non te rías: rancios somos

todos.

Cómic español e hispanoamericano; Cómic de humor



 COMIC SFA blu (1)
[azul]

Rencor  apache  /  guion,  Joann Sfar  y  Christophe Blain  ;  dibujo,  Christophe Blain  ;

[traducción, Eva Reyes de Uña]

Barcelona : Norma , 2020 

En Rancor Apache Sfar e Blain colocan ao personaxe na encrucillada dunha guerra en

cernes entre unha tribo india e unha perturbadora seita cristiá. Un western cativador e

toleado a partes iguais que permanece marcado a lume na memoria tras a súa lectura.

Cómic europeo; Cómic de aventuras

 COMIC YAN ang (2-6)
[azul]

Angel Wings / guión, Yann ; dibujo y color, Roman Hugault ; [traducción,Alfred Sala] 

Barcelona : Norma Editorial , 2019- 

Ano 1944. Os pilotos das forzas estadounidenses colaboran de maneira decisiva na

ocupación birmana por parte do exército xaponés, que ameaza tamén China e India.

Nun escenario de guerra onde o estado maior prohibiu a presenza de mulleres nas súas

filas,  a  piloto  Angela  McCloud,  unha  WASP Woman  Airforce  Service  Pilot,  será  a

encargada de abastecer as bases do exército chinés.

Cómic europeo; Cómic bélico; Cómic de aventuras; Cómic histórico

CÓMIC MANGA

  COMIC ARA joj (1-
10) [amarelo]

Jojo's  bizarre  adventure.  Part  V,  Vento  Aureo /  Hirohiko  Araki  ;  [traducción,  Pablo
Tschopp]

Barcelona : Ivrea , 2020 

Ambientada na Italia de 2001, a historia segue a Giorno Giovanna, fillo de Deu, cuxo soño

é o de poder crecer dentro da mafia napolitana e derrotar ao xefe de Passione, a banda

máis poderosa e influente, para converterse nun “ Gang- Star” e facer do mundo un lugar

mellor. Coa axuda dun capo e os seus homes, así como da súa propia resolución, Giorno

proponse cumprir o seu obxectivo de absolver á mafia desta corrupción. 

Cómic manga; Cómic de aventuras e fantasía; Cómic fantástico



  COMIC END spy (1-
5) [amarelo] 

Spy x Family / Tatsuya Endo 

Barcelona : Ivrea , 2020- 

"Twilight"  é un inigualable espía ao que lle encargan a misión de formar unha familia

ficticia para infiltrarse nun prestixioso colexio e desbaratar os plans dun poderoso inimigo.

Con todo, a filla resulta ser unha esper capaz de ler a mente, e a esposa unha asasina a

soldo. Os tres deberán ocultar a súa verdadeira identidade ao resto mentres se enfrontan

a desafíos que os poñerán a proba constantemente.

Cómic manga; Cómic de intriga e misterio

  COMIC HAG cla (1-2)
[amarelo]

El clan de los Poe / Moto Hagio ; [tradución, Ana María Caro] 

Tarragona : Tomodomo , 2020-2021 

Edgar e a súa irmá pequena, Merrybelle, son abandonados á súa sorte no bosque. Unha

misteriosa anciá sálvaos da morte e termina por facerse cargo deles na súa mansión.

Pero os nenos descoñecen que o clan de nobres que os acolleu, os Poe, son en realidade

un  grupo  de  vampirnellas:  seres  que  se  alimentan  de  sangue  humano,  deixando  un

regueiro de cadáveres ao seu paso. Ou iso din as lendas. Edgar descubrirá, ao seu pesar,

o que significa ser unha criatura obrigada a vivir apartada da sociedade, un monstro no

corpo dun eterno adolescente.

Cómic manga; Cómic de terror

 COMIC OKA hel
[amarelo]

Helter Skelter / Kyoko Okazaki ; [traducción, Víctor Illera Kanaya] 

Madrid : Ponent Mon , D.L. 2019 

Tras someterse a varias cirurxías plásticas integrais de vangarda, Ririko é lanzada á fama

grazas á súa espectacular beleza. Pero o seu corpo artificial ten data de caducidade. Ela

sabía que isto era así, pero cando lle chega a hora da verdade vese incapaz de controlar

a rabia ante o que parece o seu inexorable final como produto caduco da cultura pop e a

súa conduta vólvese cada vez máis errática e destrutiva.

Cómic manga; Cómic social e político



  COMIC UME chi (1-2)
[amarelo]

El chico de los Ojos de Gato / Kazuo Umezz ; [traducción de Marc Bernabé]

Gijón : Satori , 2020 

 Metade humano, metade monstro o Mozo dos Ollos de Gato está condenado á soidade :

demasiado parecido aos humanos para ser aceptado no mundo dos demos, demasiado

monstruoso para vivir entre humanos. Oculto nas sombras, escondido nos faiados das

casas, vaga polo mundo axudando aos inocentes, castigando aos malvados e desatando

o horror ao seu paso.  

Cómic manga; Cómic de terror


