


NARRATIVA

N ARD tre

El tren de los niños / Viola Ardone ; tradución do italiano por María Borri

1ª ed. Barcelona : Seix Barral, 2020 

Nápoles, 1946. O Partido Comunista Italiano consegue trasladar setenta mil nenos para

quedar temporalmente con familias do norte e experimentar unha vida diferente afastada

da miseria que os rodea. O pequeno Amerigo vese obrigado a abandonar o seu barrio e

sube a un tren  con outros nenos do sur.  Dende a  ollada dun rapaz da rúa,  Amerigo

mergúllase  nunha  fascinante  Italia  que  resucita  na  posguerra.  A  forza  desta  rede  de

solidariedade en tempos difíciles fixo que esta novela tamén se convertese nun fenómeno

internacional en vinte e cinco países. 

Novela da vida cotiá; Postguerra

N BAD sec 

El secreto de la contadora de historias / Sejal Badani ; tradución de Isabel Murillo 

Barcelona : Suma de Letras, 2020

Jaya  non  está  preparada  para  o  desconsuelo  que  lle  supón  descubrir  que  o  seu

matrimonio se rompeu. Desesperada por mitigar a súa dor, decide abandonar Nova York e

viaxar a India para recuperarse e obter algunhas respostas sobre o pasado da súa familia.

Embriagada polo que ve, cheira e escoita, Jaya convértese nunha ávida estudante da súa

cultura ancestral. Pero será Ravi, o antigo servente e confidente da súa avoa, quen lle fale

da loita  e  o  amor  secreto  desta  durante a ocupación británica.  Grazas  á  romántica  e

conmovedora historia da súa valente avoa, Jaya descobre o seu legado e a forza que, ata

entón, non crera posible. 

Novela romántica

N BAL noe 

No estoy aquí / Anna Ballbona ; tradución de Concha Cardeñoso Sáenz de Miera

Barcelona : Anagrama, 2020 

Mila creceu a finais dos setenta nun barrio apartado e mal urbanizado, encaixado entre

unha autoestrada, un cemiterio e un polígono industrial.  Os seus pais,  payeses que

cambiaron o tractor pola cadea de montaxe, non a levaban de vacacións nin a cear fóra,

pero  si  a  ver  a  un  curandeiro  que  un  día  díxolle  que  tiña  un  «don»  que  se  iría

manifestando. Agora que espera un bebé, Mila tenta desentrañar a súa estrañeza, a

súa perplexidade cara ás propias orixes. Enfiando recordos, mide ese mundo herdado,

rememora  as  súas  tentativas  de apertura  a  Barcelona  e  a  París  e  pregúntase que

perviviu de todo iso nela e que transmitirá á súa filla. 

Novela da vida cotiá



N BEL vid 

Una vida sin fin / Frédéric Beigbeder ; tradución de Joan Riambau

Barcelona : Anagrama, 2020 

Esta novela é unha viaxe á inmortalidade. O seu protagonista é un triunfador, que se

relaciona con estrelas de Hollywood e é famoso por un programa de entrevistas no que

os invitados deben tomarse unha pastilla elixida ao azar sobre cuxos efectos non teñen

nin idea. Un día decide partir en busca da vida eterna. O periplo levarao a Xenebra,

Viena, Xerusalén,  Nova York, Harvard, San Diego e Los Ángeles, e na súa procura

entrevistarase con científicos e gurús diversos, e coñecerá, e nalgúns casos poñerá en

práctica, variados métodos para lograr a desexada inmortalidade.                

Novela de ciencia ficción 

N BEN com 

Cómo se llega a millonario / Miguel Bendamio Montero ; Xosé M. Núñez Seixas, estudo
introdutorio. 

Ed. facs. Santiago de Compostela : Consello da Cultura galega, 2020 

O autor, un aresán residente en Cuba dende finais da década de 1880, comerciante de

éxito,  xornalista  amador  comprometido  coa democracia,  co rexionalismo e  coa loita

anticaciquil,  foi tamén un dos iniciadores da Alianza Aresana fundada na Habana no

ano  1904,  da  que  foi  directivo.  Na  obra,  Bendamio  recrea  o  ascenso  social  dun

emigrante de Ares, un fillo de artesáns con certa instrución que parte para Cuba a finais

do século XIX, trasládase a México e remata como potentado do petróleo nos Estados

Unidos. 

Novela biográfca; Emigración

N BER vez

Una vez en Europa / John Berger ; tradución do inglés de Pilar Vázquez

Barcelona : Alfaguara, 2015

As cinco historias de amor incluídas nunha vez en Europa son unha alegación contra a

destrución  da  vida  rural.  John  Bergern  reflicte  nelas  o  seu  modo  de  entender  a

realidade. Como el mesmo recoñece, «talvez a miña aversión polo poder político, sexa

cal for a súa forma, demostra que son un mal marxista. Intuitivamente sempre estou á

beira daqueles que viven dominados por ese poder».  Como antes de Puerca terra,

destaca aquí ese «realismo limpo» de John Berger, obsesionado pola claridade dunha

expresión  que xorde ante  nós  como unha poderosa  chamada de atención sobre  o

divorcio entre o home e a terra.

Novela da vida cotiá



 N CAM nue

Nueva York / Julio Camba

Madrid : Reino de Cordelia, 2020 

Dúas veces Julio Camba, o xornalista mellor pagado de España, foi correspondente de

ABC en Nova York. Na primeira ocasión chegou fuxindo en 1916 da Primeira Guerra

Mundial, cando a palabra rañaceos aínda se escribía en cursiva e Estados Unidos aínda

non se atrevía a botarlle un pulso a Europa. Daquela experiencia xurdiu “Un ano no

outro mundo”. Regresou de novo en 1929, coa crise económica roendo os petos e a

moral dos neoiorquinos, aínda que para entón Manhattan xa fose considerada a capital

do mundo, como se aprecia nítidamente na cidade automática. Cun sentido do humor

intelixente e cáustico e a prosa máis precisa e elegante do xornalismo español, Camba

detecta  enseguida  as  virtudes  e  defectos  da  Gran  Mazá  mundo  e  e  teme  que  a

produción en cadea e o american way of life acaben por danar a liberdade individual.

Novela social e política

N CAR cue

El cuerpo : Cegador 2 / Mircea Cartarescu ; tradución do rumano a cargo de Marian
Ochoa de Eribe

Madrid : Impedimenta, 2020 

Bucarest  a  mediados  dos  anos  60.  Romanía  está  dominada  polo  Partido.  Mircea

acaba de cumprir oito anos e na súa mente fusiónanse o presente e o pasado : o

lúbrico Vasile,  o raparigo que creceu sen sombra ; a nena Maria,  á que lle crecen

unhas ás de bolboreta ; as alfombras cúbicas tecidas pola nai de Mircea, que ocultan

segredos de Estado ; a mística aparición, na Alameda do Circo, do Home Serpe ;

Mircea e o seu irmán Victor,  aniñados cada un coa cabeza aos pés do outro ;  os

homes estatua que poboan as entrañas dunha Amsterdam con ceos cor rubí. 

Novela fantástica

N CHE muj

Las mujeres de Winchester / Tracy Chevalier ; tradución Catalina Ginard Féron.

Barcelona : Duomo, 2020 

A moza Violet Speedwell parece destinada a unha existencia como muller solteira. A

Gran Guerra arrebatoulle ao seu prometido, como a outras mulleres que, cos soldados,

viron partir a súa posibilidade de contraer matrimonio. Só ten unha saída : aforrar o

suficiente para deixar a casa familiar e establecerse pola súa conta. Pronto chega a

Winchester, onde atopa traballo como mecanógrafa e o amparo dun grupo de mulleres :

a comunidade de bordadoras da catedral. Xunto a elas aprende que aínda que a vida é

efémera, os tecidos que crea coas súas propias mans perduran e que, ás veces, un só

fío é suficiente para cambiar a trama dunha vida.

Novela da vida cotiá



N COE cor 

El corazón de Inglaterra / Jonathan Coe ; tradución de Mauricio Bach

Barcelona : Anagrama, 2020 

Rexeitado  por  todas  as  editoriais  londinienses,  Benjamin  Trotter  vese  obrigado  a

publicar a súa novela na do seu amigo Phil e, aos seus cincuenta anos, vive un lance

amoroso cunha ex compañeira de colexio que inclúe unha tronchante escena de cama;

Colin, o seu ancián pai, non entende por que a industria británica se foi ao carallo ; á

súa sobriña Sophie, profesora universitaria, un comentario inocente a unha estudante

transxénero cústalle un expediente ; Doug mantén un romance cunha deputada tory e

periódicas citas cun colaborador de David Cameron que lle filtra informacións delirantes

sobre  o  referendo  do  Brexit...  Todos  eles  móvense  nunha  Inglaterra  partida  pola

metade, corroída polo racismo, o resentimento de clase e o medo ao futuro.

Novela social e polítca

N COL tal

Tal como eramos / Fiona Collins ; tradución de Gema Moral Bartolomé

Barcelona : Ediciones B, 2020 

Despois dun matrimonio abusivo, Arden Hall  conseguiu divorciarse e vive unha vida

tranquila. Con todo, un día, visitando a un amigo que está no hospital, descobre que o

que xace nunha cama ao seu lado, incapaz de falar debido a un derrame cerebral, é o

seu antigo amor de mocidade, o carismático profesor de estudos cinematográficos, Mac

Bartley-Thomas.  Cando  oe  a  Mac  pronunciar  con  dificultade  unha  frase  das  que

utilizaban eles na súa linguaxe secreta sabe que está a tentarse comunicar con ela. 

Novela romántica

N CUM tie

Tierra americana / Jeanine Cummins ; tradución de María Laura Paz Abasolo

Barcelona : Ediciones B, 2020 

Lydia Quixano Pérez vive en Acapulco, México, onde leva a súa librería. Ten un fillo,

Luca, e un marabilloso esposo que é xornalista. Aínda que a vida en Acapulco comeza

a gretarse debido aos cárteles da droga, a súa vida é confortable. Un día chega un

home á librería e compra catro libros, entre os que se atopan dúas das obras favoritas

de Lydia, que pensa que nunca vai vender. Aínda que ela non o sabe, Javier é o xefe do

novo cártel  que se apoderou da cidade.  Cando se publica o revelador  artigo sobre

Javier as súas vidas cambiarán para sempre. Forzados a fuxir, Lydia e Luca viaxan na

Besta, o único lugar onde Javier non poderá atopalos. Cando se unen ás innumerables

persoas que tentan chegar ao norte, Lydia pronto se dá conta que todos foxen de algo.

Pero cara a que foxen exactamente? 

Novela social e política



N FOL tin

Las tinieblas y el alba / Ken Follett ; tradución de Anuvela

1ª ed.  Barcelona : Plaza & Janés, 2020 

Ano 997. Inglaterra enfróntase aos ataques dos galeses polo oeste e dos viquingos polo

leste.  Nestes tempos turbulentos,  tres vidas  entrecrúzanse :  o  construtor  de barcos

Edgar comprende que o seu futuro será moi diferente ao que imaxinara cando o seu

fogar é arrasado polos viquingos ; Ragna, acompaña ao seu marido a unha nova terra

alén do mar só para descubrir  que os costumes alí  son perigosamente distintos ;  e

Aldred, un monxe idealista, soña con transformar a súa humilde abadía nun centro de

saber  admirado en toda Europa.  Os tres veranse abocados a un enfrontamento co

desapiadado bispo Wynstan, decidido a aumentar o seu poder a calquera prezo. 

Novela histórica

N FOR lam

Lamento lo ocurrido / Richard Ford ; tradución de Damià Alou

Barcelona : Anagrama, 2019. 

O lector atopará aquí a personaxes fordianos que pasean polo mundo os seus anhelos

e o seu desconcerto ; hai encontros entre homes e mulleres, entre pais e fillos ou entre

descoñecidos, reencontros entre amigos do pasado, vivencias de adolescentes que se

inician  na  vida  adulta.  Cada  un  destes  relatos  é  un  prodixioso  exercicio  de

condensación, sutileza narrativa e capacidade de plasmar –a través dos detalles, os

xestos,  as  palabras  e  os  silencios–  un  amplo  abanico  de  actitudes  e  sentimentos

humanos.

Conto da vida cotiá 

N GOL hib

Hibernia  /  Adrian  Goldsworthy  ;  tradución  de  Pedro  Santamaria.  
Subtít. da cub. : en los confines del Imperio romano

Madrid : Pàmies, 2019 

Ano 100 d. C. Desde a súa base en Vindolanda, na fronteira norte de Britania, Flavio

Ferox, centurión britano, presente que o inimigo axexa por todas as frontes : caudillos

ambiciosos que agardan unha oportunidade para labrar imperios propios ; soldados

que falan en susurros de guerra e da destrución de Roma ; novas ameazas sobre os

homes que veñen do mar,  os homes da noite,  homes que odian a terra e que só

desembarcan para devorar carne humana… Por agora non son máis que rumores. Pero

Ferox sabe que os rumores nacen das certezas. E sabe que ninguén nesta illa pode

considerarse a salvo do inmenso mar exterior… 

Novela histórica



N HAI cue 

Cuentos de brujas de escritoras victorianas (1839-1920) / selección de Peter Haining ;
traducción, Daniel de la Rubia Ortí

1ª ed. Barcelona : Alba Editorial, 2019 

No mundo eminentemente masculino da sociedade victoriana, envorcado no comercio e

a  expansión  imperial,  rexido  por  unha  orde  racionalista  e  por  uns  estritos  códigos

morais (aínda que logo os homes, pero non as mulleres, puidesen levar unha dobre

vida) , foron as mulleres quenes se interesaron sobre todo polo fenómeno da bruxería.

En  “Cuentos  de  brujas  de  escritoras  victorianas  (1839-1920)” Peter  Haining  reuniu

sobre este tema crónicas históricas e lendas tanto como ficcións de escritoras hoxe na

súa maioría esquecidas pero que sen dúbida valeu a pena recuperar. 

Contos ingleses

N HEN his 

Historias de Nueva York / O. Henry ; tradución de José Manuel Álvarez Flórez.

1ª ed. Madrid : Nórdica Libros, 2019 

O 11 de setembro de 1862, hai agora 150 anos, nacía un dos escritores de relatos máis

importantes  da  Literatura  Universal  :  William  Sidney  Porter.  En  1901  tomou  dúas

decisións  fundamentais  para  o  seu desenvolvemento  como escritor  :  trasladouse  a

Nova York e cambiou o seu nome polo de Ou. Henry para borrar o seu pasado. Cada

relato é unha pequena obra mestra : Ou. Henry soubo captar o espírito da época na que

viviu. Estes contos son unha radiografía da formación de Nova York, que en 1900 xa

contaba con catro millóns de habitantes, cada un dos cales constituía para el «unha

historia digna de ser contada. 

Contos da vida cotiá

N HJO he 

La herencia : novela / Vigdis Hjorth ; tradución de Kristi Baggethun y Asunción Lorenzo. 

3ª ed. Madrid : Mármara Ediciones : Nórdica Libros, 2020 

Catro irmáns, dúas casas de verán en Hvaler e un terrible secreto. A repartición da

herdanza familiar converterase nun tema de desencontro. A aparente disputa entre os

irmáns polas propiedades encerra algo moito máis profundo: as pantasmas do pasado

regresan e o que parecía esquecido revive na familia. Galardoada cos máis prestixiosos

premios literarios do seu país, “La herencia” converteuse desde a súa saída nun éxito

de vendas en Noruega e xerou, xunto á serie un importante debate sobre a relación

entre literatura e realidade. 

Novela da vida cotiá



N HLA lar 

El largo camino a casa / Alan Hlad ; tradución de Montse Triviño

Barcelona : Espasa, 2020 

En setembro de 1940, mentres as bombas alemás caen sobre Gran Bretaña, Susan e o

seu  avó  Bertie  achan  consolo  criando  e  adestrando  pombas  mensaxeiras  que  o

Exército usará para transmitir información sobre os movementos dos nazis na Francia

ocupada. A miles de quilómetros, en Estados Unidos, un piloto chamado Ollie decide

unirse  á  RAF,  a  Real  Forza  Aérea  británica,  entrando  así  en  contacto  co  Servizo

Nacional de Pombas, onde coñece a Susan. Tras facerse inseparables, ambos serán

seleccionados para formar parte dunha misión secreta que pode levar ao país á vitoria. 

Novela histórica; Guerra Mundial

N JAC man 

La mansión :  tiempos de tormenta / Anne Jacobs ; tradución de Pierre Avit Ferrero y
Ana Guelbenzu de San Eustaquio

1ª ed. Barcelona : Plaza & Janés, 2020 

Franziska non pode crer que sexa certo : finalmente está de regreso na casa familiar

dos  Von Dranitz.  Durante o caos da Segunda Guerra Mundial  tivo  que renunciar  á

maxestosa  mansión  no  leste  de  Alemaña,  pero  o  anhelo  de  retornar  sempre  a

perseguiu.  Xamais  puido  esquecer  os  tempos  gloriosos  previos  á  guerra,  as  súas

ilusións e os seus desexos dunha vida á beira do seu gran amor, Walter Iversen. Foi

unha época feliz ata que a guerra os separou e destruíu os seus soños. 

Novela romántica

N KOD rel 

Relatos / María Kodama ; ilustracións de Alessandro Kokocinski

1ª ed. . Barcelona : Lumen, 2020 

Un mozo samurái dividido entre a tradición e o desexo ; un lendario condotiero que, no

seu leito de morte, rememora os instantes máis significativos da súa infancia ; unha

nena en procura do Paraíso ; un apaixonado paleontólogo ás portas dun gran achado.

Os relatos que reúne este libro exploran en profundidade a psique dos seus personaxes

e reflexionan sobre temas universais como o arrepentimento, a culpa, o perdón, a perda

da inocencia e a finitud da vida. 

Contos de aventuras; Contos da vida cotiá



N LIV mun 

El mundo según Mark / Penelope Lively ; tradución de Alicia Frieyro

1ªed. Madrid : Impedimenta, 2020 

Mark Lamming ten unha vida perfecta. Afamado escritor de biografías literarias, está

casado con Diana, unha galerista de arte.  Agora investiga a vida de Gilbert  Strong,

escritor, ensaísta e dramaturgo, e as súas pescudas o levan ata Dean Close, antigo

fogar do autor. Carrie, a neta de Strong, reconverteu a casa nun centro de xardinería, e

cando Mark empeza a visitala con máis frecuencia da necesaria, se da conta de que tal

vez non sexa só o seu libro o que lle interese. 

Novela romántica

N MAC nov 

Las 999 mujeres de Auschwitz :  la  extraordinaria historia de las jóvenes judías que
llegaron en el primer tren a Auschwitz / Heather Dune Macadam ; tradución de Arturo
Peral Santamaría ; [prólogo de Caroline Moorehead]

1ª ed., 4ª reimp. Barcelona : Roca Editorial, 2020 

O 25 de marzo de 1942, centos de novas mulleres xudías e solteiras abandonaron os

seus fogares para subir a un tren. A maioría destas mulleres e nenas nunca pasaran nin

unha noite fóra de casa, pero ofrecéronse voluntariamente para traballar durante tres

meses en época de guerra.  Tres meses de traballo? Non podía ser  algo tan malo.

Ningún dos seus pais adiviñaría que o goberno acababa de vender ás súas fillas aos

nazis para traballar como escravas. Ningún sabía que estaban destinadas a Auschwitz. 

Historia, Auchwitz, Relatos persoais

N MAR fin 

Fin de temporada / Ignacio Martínez de Pisón

1ª ed. Barcelona : Seix Barral, 2020 

Unha  estrada  xunto  á  fronteira  de  Portugal,  xuño  de  1977.  Juan  e  Rosa,  apenas

adolescentes,  teñen  cita  nunha  clínica  abortista  clandestina,  pero  un  accidente

impediralles chegar ao seu destino. Case vinte anos despois, Rosa e o seu fillo Iván

comezan o que será o proxecto da súa vida, a recuperación dun cámping na Costa

Dourada, no outro extremo da península. Desde que Iván naceu viviron en diferentes

lugares, sempre de forma provisional, sempre sós, fuxindo dun pasado que non tardará

en alcanzalos. “Fin de temporada” é unha novela sobre a forza, ás veces envelenada,

dos lazos de sangue ; sobre segredos familiares que fan que cada xeración se vexa

abocada a repetir certos erros, e sobre como o saber transfórmanos noutras persoas. 

Novela da vida cotiá



N MCM nop 

No pienso ir cuesta abajo / Terry McMillan ; traducido por Miguel Marqués Muñoz

Madrid : Alianza, 2020 

A véspera do seu sesaxésimo oitavo aniversario, Loretha dáse conta de que ten un

florecente imperio de produtos de beleza, un grupo de amizades de toda a vida e un

marido que aínda fai manobras sorprendentes. É certo que carga con máis quilos dos

que  debería,  pero  non  é  unha  desas  mulleres  que  cre  que  o  mellor  xa  pasou,  e

móstrase decidida a demostrar á súa nai, á súa irmá xemelga e ao resto do mundo que

a opinión que teñen de envellecer é errónea. 

Novela da vida cotiá

N MON bue 

La buena suerte / Rosa Montero

1ª ed., 3ª reimp. Barcelona : Alfaguara, 2020 

Que impulsa a un home para baixarse anticipadamente dun tren e ocultarse nun pobo

de mala morte? Quere recomezar a súa vida ou pretende acabar con ela? Talvez estea

fuxindo  de  alguén,  ou  de  algo,  ou  mesmo  de  si  mesmo,  e  o  destino  tróuxolle  a

Pozonegro, un antigo centro hulleiro que agora agoniza. Por diante da súa casa pasan

trens que poden ser salvación ou condena, mentres os perseguidores estreitan o cerco.

A perdición parece estar máis próxima cada día. Pero este home, Pablo, tamén coñece

xente naquel lugar maldito, como a Raluca. Todos arrastran algún segredo. Xente que

finxe ser quen non é, ou que oculta o que planea. É o gran xogo das falsidades. 

Novela da vida cotiá; Novela romántica

N MOR com 

Los combatientes / Cristina Morales ; prólogo de Elvira Navarro

1ª de. Barcelona : Anagrama, 2020 

Isto vai dunha mocidade rabiosa que flota entre os restos do naufraxio ; dun grupo de

actores teatrais que se converten en actores políticos e deciden que a realidade só se

pode  retratar  a  través  da  ridiculización,  e  que  esta,  para  ser  crible  e  eficaz,  debe

empezar por un mesmo e alcanzar aos nosos mestres literarios. Este é un libro –seica

unha novela,  seica unha obra de teatro– que conta a través da ficción unha historia

verdadeira,  que  fala  de  representación  e  realidade,  de  radicalismos  impostados  e

transgresión auténtica, da arte como provocación e da provocación como arte, e faio

retando aos lectores nun xogo nada inocente.

Novela social e política



N NOT nom 

Los nombres epicenos / Amelie Nothomb ; tradución de Sergi Pamies

1ª ed. Barcelona : Anagrama, 2020 

Os nomes epicenos son aqueles que poden utilizarse  tanto en masculino  como en

feminino. Nesta historia Claude desprega un gran empeño en casar con Dominique e

deixala  embarazada.  Cando  logra  o  seu  obxetivo,  a  obsesión  procreadora  do  pai

tórnase en indiferenza absoluta cara á súa filla. Nothomb explora coa súa sagacidade

habitual  as  complexas  relacións  paternofiliales  e  os  resquemores  do  amor  non

correspondido.  E  faino  construíndo  unha  sorte  de  perverso  conto  de  fadas

contemporáneo, unha fábula cruel, narrada con concisión, precisión e contundencia. 

Novela da vida cotiá

N PER lin 

Línea de fuego / Arturo Pérez – Reverte

1ª ed. Barcelona : Alfaguara, 2020 

Xullo  de  1938,  2.  890  homes e  14 mulleres  loitan  na  tráxica  batalla  do  Ebro.  As

unidades militares,  lugares  e  personaxes  que aparecen nesta  novela  son ficticios,

aínda que os feitos ou os nomes reais dos que están inspirados non o son. A batalla

do Ebro foi a máis dura e sanguenta de todas as que en España, e sobre ela hai

abundante documentación, informes de guerra e testemuños persoais. Con todo isto,

combinando rigor e invención, o autor construíu, non só unha novela sobre a Guerra

Civil, senón unha formidable novela sobre homes e mulleres en calquera guerra : unha

historia xusta e fascinante onde se recupera a memoria dos nosos pais e avós, que

tamén é a nosa propia historia. 

Novela histórica, Guerra Civil, Batalla do Ebro

N PER son 

La sonrisa del espejo / Octavio Pernas

1ª ed. [S. l. ] : Titaniun, 2020 

Os complexos equilibrios no interior dunha familia, as dificultades comúns polas que

pasan historias de amor que atravesan distintas xeracións, a gravidade das reflexións

humanas cando se somete a exame o tempo vivido, cando se observa con mirada

crítica o camiño percorrido e atópanse máis preguntas que respostas. Este libro contén

algunhas desas historias sobre xente cotiá,  con vidas cotiás, con alegrías e penas

onde é  necesaria  certa  reflexión  para apreciar  o  brillo  do  heroico  ou o  reflexo do

tráxico. 

Novela da vida cotiá



N PLA cam 

La  campana  de  cristal  /  Sylvia  Plath  ;  tradución  de  Eugenia  Vázquez  Nacarino  ;
prólogo de Aixa de la Cruz

Barcelona : Random House, 2019 

Crónica  dun  ano  de  vida  de  Esther  Greenwood  que  viaxa  a  Nova  York  para

introducirse  no  mundo  da  moda.  O  ano  da  súa  depresión  nerviosa  e  a  terapia

profesional seguinte, con ocasionais saltos no tempo. 

Novela social e política

N RIE ene 

En el último azul / Carme Riera ; tradución do catalán da autora ; prólogo de Antonio
Muñoz Molina. 

Edición especial 25º aniversario. Barcelona : Alfaguara, 2019 

Baseada en feitos reais acontecidos en Mallorca entre os anos 1687 e 1691. Un grupo

de  xudeus  conversos  mallorquinos,  temendo  ser  detidos  pola  Inquisición,  deciden

embarcarse rumbo a terras de liberdade. O mal tempo frustra a súa fuxida, aprésanos

e,  varios  son  condenados  á  fogueira.  A  novela  trata  de  recrear  como  viviron  e

morreron  os  criptoxudeus  mallorquíns  do  século  XVII,  nun  mundo  no  que  se

entrecruzan inquisidores, aristócratas, comerciantes, campesinos ou bandoleiros. 

Novela histórica

N RIL her 

La hermana sol : la historia de Electra / Lucinda Riley ; tradución de Eva Carballeira 

Barcelona : Plaza & Janés, 2020 

En aparencia, Electra d' Aplièse teno todo para ser feliz. É bela, rica, famosa e unha

das modelos máis cotizadas do mundo. Pero debaixo desa perfecta fachada Electra

non foi capaz de superar a morte do seu pai, o misterioso millonario Pa Salt, e recorre

constantemente ao alcol e as drogas. Mentres loita por saír á boia, un día recibe unha

carta dunha descoñecida que asegura ser a súa avoa… En 1939,  Cecily  Huntley-

Morgan viaxa a Quenia desde Nova York nun intento de recompoñer o seu corazón

roto. Pero a guerra achégase e  Cecily sente cada vez máis illada. Ata que un encontro

cunha muller no bosque propicia unha promesa que cambiará a súa vida para sempre.

Novela de aventuras



N ROB nue 

Nueva  esperanza /  Nora  Roberts  ;  tradución,  Nieves  Calvino  Gutiérrez

1ª ed. Barcelona : Plaza y Janés, 2020 

A pesar de non ter nin vinte anos, o futuro da humanidade recae sobre os ombreiros

de Fallon Swift. Ela sabe que non pode fallar : debe ser implacable e utilizar toda a súa

forza e o seu poder, aínda que con iso semente a destrución ao redor, para que a súa

xente sobreviva. Xunto a Duncan, un novo soldado e un líder nato, Fallon conseguiu

salvar a incontables cambiantes, elfos e humanos. Con todo, agora debe axudarlles a

sanar e a espertar a luz e a esperanza que aniña no seu interior. Porque, para cumprir

co seu destino, a Elixida necesitará a todo un exercito ás súas costas. 

Novela de ciencia ficción

N SAN dia 

Diálogos con Ferlosio / José Lazaro (edición) 

Madrid : Triacastela, 2019 

As corenta e catro conversacións e entrevistas con Rafael Sánchez Ferlosio que este

volume  recompila  son  documentos  excepcionais  para  coñecer  ao  Ferlosio  oral  e

espontáneo  ao  seu  pesar,  complementando  a  imaxe  do  escritor  que  puía  a  súa

sintaxe con paciente vocación perfeccionista. 

Entrevistas

N SPA ent 

La entrometida / Muriel Spark ; tradución de Lucrecia M. de Saenz

1ª ed. Barcelona : Blackie Books, 2020 

Fleur Talbot debe sobrevivir no clasista e machista Londres de despois da Segunda

Guerra Mundial.  E  ela  non quere  só  sobrevivir  :  quere  vivir  e  quere  facelo  á  súa

maneira.  Ingresa na  Asociación  Autobiográfica,  un  club  onde  un esnob encárgalle

reescribir os libros de memorias dun grupo de millonarios excéntricos. En paralelo a

este traballo,  consola  á esposa do seu xefe amante,  un  tipo gris  que,  á  súa vez,

learase cun poeta. Todos pensan que é unha entrometida, pero nada máis lonxe da

realidade.  Ela  só  quere  escribir  a  súa  primeira  novela.  Cada  vez  élle  máis  difícil

diferenciar  ficción  e  realidade.  Fálanlle  de  levar  unha  vida  máis  convencional,  de

casar,  pero  a  ela  non  lle  gustan  nin  as  novelas  nin  as  persoas vidas  demasiado

normais : «Un día escribirei a historia da miña vida, pero primeiro teño que vivir». 

Novela da vida cotiá



N STE alo 

Al Oeste del Edén : en un lugar de Estados Unidos / Jean Stein ; tradución de Amado
Diéguez

Barcelona : Anagrama, 2020 

Na cidade de Los Ángeles o sol brilla os trescentos sesenta e cinco días do ano ; nun

dos seus outeiros o lendario cartel de Hollywood anuncia a fábrica de soños máis

potente  do  mundo  e  noutras  sucédense  as  mansións.  Varias  destas  fastuosas

residencias forman parte deste libro, que reconstrúe a desmesurada historia da cidade

a través de cinco familias emblemáticas.

Novela social e política

N SCH amn 

Los amnésicos  : historia de una familia europea / Géraldine Schwarz ; tradución de
Núria Viver Barri

5ª ed. Barcelona : Tusquets Editores, 2020 

Na cidade alemá de Mannheim, de onde é orixinario o seu pai,  Géraldine Schwarz

descobre que o seu avó Karl comprou en 1938 unha empresa aos seus propietarios

xudeus,  os  Löbmman,  máis  tarde  asasinados  en  Auschwitz.  Tras  a  guerra,

confrontado  cun  herdeiro  que  reclama  unha  reparación,  Karl  Schwarz  opta  pola

negación das súas responsabilidades. Así arrinca unha apaixonante investigación que

cobre tres xeracións da historia recente de Europa e que nos obriga a reflexionar sobre

os riscos da desmemoria e o auxe do neofascismo no noso continente.

Novela biográfica; Guerra

N SHA tod 

Todo Wilt / Tom Sharpe. 

1ª ed. en Compendium.  Barcelona : Anagrama, 2020

Este volume contén as cinco hilarantes aventuras do inefable Henry Wilt, o personaxe

máis popular de Tom Sharpe, dotado dun inmenso talento para enredarse nas leas

máis  espantosas  sen darse conta,  e  dunha habilidade non menos admirable  para

escapar deles revolvéndose coa inocente axilidade dunha serpe : Wilt, As tribulacións

de Wilt, Ánimo, Wilt!, Wilt non se aclara e A herdanza de Wilt. 

Novela de humor



N TAM tum 

Tu mirada ilumina el mundo / Susanna Tamaro ; tradución por Julia Osuna Aguilar

1ª ed. Barcelona : Seix Barral, 2020 

Dúas  almas  inquedas,  dous  seres  aparentemente  imperfectos  :  a  amizade  entre

Susanna Tamaro e o poeta Pierluigi Cappello construíuse sobre unha paixón común

pola natureza e a poesía e converteuse no seu refuxio. “Os anos da nosa amizade

foron para min anos de grande liberdade. A liberdade de ser como somos”, escribe

Tamaro, sinalando así un dos grandes males do noso tempo : a incapacidade para

aceptar  o diferente.  Preséntanos un libro sabio e conmovedor no que os recordos

desta inesquecible relación, truncada pola enfermidade, entrelázanse cos da infancia e

mocidade para compoñer un himno á vida e á aceptación persoal. 

Novela biográfica

N TSU ter 

Territorio de luz / Yuko Tsushima ; tradución do xaponés a cargo de Tana Oshima

Barcelona : Impedimenta, 2020 

É primavera e unha muller, abandonada polo seu marido, decide comezar unha nova

vida xunto coa súa filla de dous anos, que non entende por que non pode seguir vendo

ao seu pai. Perdida nunha Tokio inmensa, a muller aluga un piso cheo de xanelas

onde vivirá durante os doce meses posteriores á ruptura, enfrontándose á maternidade

en solitario e tratando de escapar da escuridade que a axexa a pesar de vivir rodeada

de luz. O periplo vital dunha muller que, co paso das estacións, emprende a procura

da felicidade perdida.

Novela da vida cotiá

N VAR med 

Medio siglo con Borges / Mario Vargas Llosa

1ª ed. Barcelona : Alfaguara, 2020 

Unha colección de artigos, conferencias, recensións e notas que testemuña máis de

medio século de lecturas dun autor que para Vargas Llosa foi,  desde a lectura dos

seus primeiros contos e ensaios na Lima dos anos cincuenta, unha fonte inesgotable

de  pracer  intelectual.  Cada  nova  lectura  enriquece  e  aumenta  a  súa  admiración,

revelando novos segredos e sutilezas dese mundo borgiano tan inusitado nos seus

temas e tan diáfano e elegante na súa expresión. 

Ensaio



N VAZ cie 

Cien años después / Alberto Vázquez-Figueroa 

1ª ed. Madrid : Kolima, 2020 

Cen anos despois da epidemia de gripe española que matou a sesenta millóns de

persoas,  sufrimos  unha  pandemia  que  desembocou  nunha  crise  global  sen

precedentes.  O caos e a escaseza apropiáronse do planeta e diríase que non hai

saída mentres os seres humanos viven presas do pánico.  Esta é a historia  dunha

familia que se ve obrigada a vivir illada e ver como os seus lazos rompen. Tamén é un

canto á esperanza porque a desesperación pode matar máis que calquera virus. 

Novela da vida cotiá

N VLU azu 

Azul de medianoche / Simone Van Der Vlugt ; tradución de Catalina Ginard Féron 

1ª ed. Barcelona : Duomo, 2020 

Holanda,  1654.  É  o  século  de  ouro  neerlandés,  o  tempo de  Spinoza,  Vermeer  e

Rembrandt. Tras enviudar, Catrijn decide viaxar a Amsterdam e Delft para perseguir o

seu  gran  soño  :  ser  decoradora  de  cerámica.  Nestas  cidades  atoparase  outras

mulleres que, como ela, loitan para forxar o seu propio destino. 

Novela histórica

N WIE ori 

Orient-Express : el tren de Europa / Mauricio Wiesenthal

1ª ed. Barcelona : Acantilado, 2020 

O  Orient-  Express  foi  durante  décadas  o  símbolo  dunha  Europa  diversa  chea  de

personaxes variados, de cheiros, cores e sabores unida por este tren que, máis que un

medio de transporte, foi unha extraordinaria forma de civilización e de entendemento

entre os pobos.  Wiesenthal,  coa súa prosa envolvente e fragante,  transpórtanos a

países  e  estacións,  narra  as  súas  historias  e  lendas,  e  crea  un  relato  vívido  e

evocador, dacabalo entre as memorias e o ensaio. «A literatura do tren ten que ser,

por forza, impresionista e confusa. O tren dános un destino, unha distancia, un máis

aló sen transcendencia nin xuízo final. E iso fai máis belas e voluptuosas as historias

que, como as noites do tren ou as aventuras de amor, non teñen principio nin fin». 

Novela histórica



N WOL cue 

Cuentos / Thomas Wolfe ; tradución de Amelia Pérez de Villar

Madrid : Páginas de Espuma, 2020 

A narrativa breve de Thomas Wolfe, lida como se pode facer neste volume, seguida e

ata o final, é incomparable e inclasificable, e os seus contos reunidos constitúen un

corpus titánico que contén un universo único. Inabarcable –palabra que el utiliza tantas

veces–, infinito, puro, virxe, salvaxe e extraordinariamente humano. 

Contos da vida cotiá

NOVELA POLICIACA

NP ARB sol 

Los solitarios / Álvaro Arbina

Barcelona : Ediciones B, 2020 

Unha paisaxe nevada nun dos lugares máis remotos do mundo. Un bosque infinito de

coníferas. Unha casa solitaria que parece caída do ceo. Nela, dez persoas de dez

recunchos  do  mundo  salvajemente  asasinadas.  Como  acabaron  aí?

Dirixen o caso Emeli Urquiza, unha policía de orixe vasca cunha complicada historia

persoal, e o seu axudante Francis Thurmond, un afroamericano alto e silencioso que

debuxa a escena do crime. Xuntos terán que penetrarse nas vidas das vítimas para

atopar a última verdade. 

Novela de intriga e misterio

NP BAL cas 

Un  caso  tenebroso /  Honoré  de  Balzac  ;  tradución  de  José  Ramón  Monreal.  

1ª ed. Barcelona : Navona, 2019. 

Un  caso  tenebroso,  que  se  le  como  unha  novela  policiaca,  é  a  memoria  da

conspiración  de  Fouché  contra  Bonaparte,  e  a  historia  do  paso  do  Consulado  ao

Imperio vista desde un castelo da Champagne. 

Novela de intriga e misterio



NP COL muj 

La  mujer  de  blanco /  Wilkie  Collins  ;  tradución  de  Miguel  Ángel  Pérez  Pérez

2ª ed. Madrid : Alianza, 2020 

Cando  Walter  Hartright,  profesor  de  debuxo,  se  atopa  de  madrugada  nun  camiño

cunha misteriosa muller vestida de branco, non pode imaxinarse que está a empezar a

vivir unha aventura de consecuencias imprevisibles. O seu traslado a unha mansión da

costa noroeste de Inglaterra para instruír a dúas irmás, serviralle para atopar o amor

nunha  delas  e  desencadear  unha  intriga  que  irán  relatando  varios  dos  seus

protagonistas, entre os que destacan a enérxica Marian Halcombe e o extravagante e

maquiavélico conde Fosco. 

Novela de intriga e misterio

NP CON muj 

La  mujer  del  bosque  /  John  Connolly  ;  tradución  de  Vicente  Campos

2ª ed. Barcelona : Tusquets, 2020 

É primavera e, nos bosques de Maine, as tormentas aceleran o desxeo. Ata que, de

súpeto, cando unha árbore cae, xunto ás raíces queda ao descuberto o cadáver dunha

nova.  Os  policías  e  forenses  que  investigan  o  que  puido  ocorrer  non  tardan  en

pescudar que a muller deu a luz pouco antes de morrer. Con todo, nos arredores non

hai nin rastro do recentemente nado, que quizá agora conte uns tres ou catro anos.

Para atopalo, o avogado Moxie Castin pide axuda ao detective Charlie Parker. Pero

Parker non é o único que emprendeu esa procura. 

Novela de intriga e misterio

NP CUA 

Cuatro  damas  del  misterio /  Louisa  May  Alcott,  Vernon  Lee,  Amelia  B.  Edwards,
Margaret Oliphant ; traducción de Goran Gallarza. . . [et al. ]

Madrid : Funambulista, 2019 

A  maldición  dunhas  sementes  atopadas  nunha  pirámide  exipcia,  os  diabólicos

acontecementos que teñen lugar nunha olería británica, a fantasmal presenza detrás

da xanela dunha biblioteca e a extraordinaria aparición dunha nena nunha noite de

tormenta  nun  pobo  costeiro  italiano  son  os  temas  principais  dos  catro  contos

recolleitos neste libro. 

Novela de intriga e misterio



NP JUN car 

La cara oculta / Mari Jungstedt ; tradución, José Luis Martínez Redondo y Alicia Puerta
Quinta

Madrid : Maeva, [2020] 

O corpo sen vida de Henrik  Dahlman,  un artista  casado e pai  de familia,  aparece

espido e atado á cama na súa casa de verán de Ljugarn. As pistas apuntan a que o

culpable quere confundir á policía sobre a súa identidade. Cando outro home casado

aparece brutalmente asasinado, Anders Knutas e Karin Jacobsson son conscientes de

que  se  enfrontan  a  un  homicida  cun  plan  preconcibido  que,  ademais,  cambia

continuamente de aspecto. 

 Novela de intriga e misterio

NP LOU pue 

La puerta / Manel Loureiro

1ª ed. Barcelona : Planeta, 2020 

O achado do cadáver dunha nova, asasinada mediante unha antiga forma ritual aos

pés da mítica Porta de Alén, desconcerta aos seus investigadores. A axente Raquel

Colina é unha recentemente chegada a ese recuncho perdido de Galicia para tratar de

salvar ao seu fillo ao que o medicamento xa non pode curar. Sen outra alternativa, e

chea  de  dúbidas,  Raquel  recorrera  a  unha  menciñeira  local,  que  prometía  a  súa

sanación. Con todo, a misteriosa desaparición da curandeira e o descubrimento da

vítima da Porta fan sospeitar a Raquel que ambos os casos poden estar relacionados. 

Novela de intriga e misterio

NP MAS ang 

El  ángel  de  Múnich /  Fabiano  Massimi  ;  tradución  de  Xavier  González  Rovira

1ª ed., 1ª reimp. Madrid : Alfaguara, 2020 

Múnic, 1931. Falta pouco para que unhas históricas eleccións outorguen o poder aos

nazis. Os comisarios Siegfried Sauer e Mutti Forster enfróntanse á aburrida quenda do

sábado cando o director da policía criminal avísalles dun suceso. A súa sobriña, Geli

Raubal, foi achada morta. Todo apunta a un suicidio, pero Sauer non está convencido.

Algunhas testemuñas contradinse e desapareceu a pequena esvástica de ouro que a

moza sempre levaba ao pescozo. As súas sospeitas son confirmadas cando o mesmo

Hitler  pídelle  que  atope  ao  culpable  e  van  aparecendo  notas  asinadas  cunha

misteriosa H. 

Novela de intriga e misterio



NP NOR esp 

El espíritu del hielo / Mads Peder Nordbo ; tradución de Daniel Sancosmed Masiá.  

1ª ed. Barcelona : Planeta, 2020 

O pai do novo xornalista Matthew Cave, Tom, estivo escondido durante anos, tras ser

acusado dun dobre asasinato. Cando a irmá da súa compañeira e amiga Tupaarnaq

desaparece, volverá abrir o caso do seu proxenitor e Matthew deberá investigar se é o

responsable  final  de  todo  iso,  xa  que  a  policía  de  Groenlandia  e  o  exército

estadounidense andan tras o seu rastro. Cando comeza a desentrañar unha terrible

conspiración,  deberá  enfrontarse  a  serias  preguntas  sobre  o  seu  mozo  amigo

Tupaarnaq, e se o seu anhelo de vinganza non foi demasiado lonxe. 

Novela de intriga e misterio

NP PEN des 

Un  destello  de  luz /  Louise  Penny  ;  tradución  de  Patricia  Antón  de  Vez

Barcelona : Salamandra, 2019 

“Un destello de luz” cóntanos como o inspector xefe Gamache áchase inmerso nunha

loita de poder  co superintendente Francœur quen busca destruílo  e estao facendo

desmantelando aos poucos o seu departamento e levándose aos seus axentes máis

competentes e leais. 

Novela de intriga e misterio

NP POE mis 

Los misterios de Auguste Dupin, el primer detective / Edgar Allan Poe ; tradución de
Ángeles de los Santos

1ª ed. Cáceres : Periférica, 2020 

Os tres misterios parisienses de Poe pasaron á posteridade como o inicio dun novo

xénero literario, o policíaco ; e o seu protagonista, Auguste Dupin, como a encarnación

dun novo heroe. Nestas historias asoman os ingredientes inseparables do xénero : o

rigor paradoxal do detective, a empatía coa mente criminal, a intriga que resolve fóra

de plano cada detalle innecesario. Son, ademais, unha radiografía da cidade moderna

e a súa claroscuro social, e unha nova sugestión democrática : a opinión pública. Lidas

hoxe, o valor destas pezas mestras non reside no que anuncian, senón na radical

modernidade e plenitude da súa proposta. 

Novela de intriga e misterio



NP VAR huy 

Huye  rápido,  vete  lejos /  Fred  Vargas  ;  tradución  de  Blanca  Riestra

Barcelona : Debolsillo, 2015 

París  converteuse  nunha  cidade  invadida  polo  medo.  O  comisario  Adamsberg

investiga as aparicións dunhas estrañas inscricións nas portas dun edificio parisiense :

un catro investido e debaixo tres letras : CLT. É obra dunha mente diabólica? é unha

broma?, ou unha ameaza? Joss, un vello mariño bretón, recibe misivas que lle avisan

onde  estarán  as  seguintes  pintadas.  Pánico,  rumores,  rancor,  asasinatos  e

desconfianza tecen esta memorable intriga policíaca. 

Novela de intriga e misterio

NP WAR otr 

Otra  vuelta  de  llave  /  Ruth  Ware  ;  tradución  do  inglés  de Gemma Rovira  Ortega

Barcelona : Salamandra, 2020 

Farta do seu traballo nunha gardería londiniense, Rowan Caine desexa dar un xiro a

súa  vida  profesional.  Atopa  unha  oferta  demasiado  tentadora  como  para  deixala

escapar : un posto de neneira a tempo completo nas Highlands escocesas, cunhas

condicións e un salario xenerosos. Cando chega a Heatherbrae House, asómbrase ao

ver unha casa vitoriana reformada e equipada coa última tecnoloxía. O que Rowan non

sabe é que se está entrando nun pesadelo do que espertará nun centro penal á espera

de ser xulgada por asasinato. 

Novela de intriga e misterio

FONDO GALEGO E LOCAL

GN BAL per

Permaxeo /  Eva  Baltasar  ;  tradución  do  catalán  de  Gonzalo  Hermo.  

1ª ed. Pontevedra : Factoría K de libros, 2020 

O dicionario defíneo como a capa do chan permanentemente conxelada nas rexións

polares ; mais “Permaxeo” é aquí o comezo dunha triloxía literaria protagonizada por

personaxes  femininos  cos  que  Eva  Baltasar  explora  distintas  etapas  na  vida  das

mulleres. Esa figura xeolóxica é a metáfora do distanciamento e da protección coa

que, a primeira desas tres voces, afasta os afectos e as decepcións, sen deixar de

resultar áxil, brillante, lúcida e divertida, nin caer na frivolidade. 

Novela da vida cotiá



GN BAR rui 

O ruído do tempo / Julian Barnes ; [tradución, Moisés Barcia]

Cangas do Morrazo : Rinoceronte, 2020 ([Santiago de Compostela] : Sacauntos 
Cooperativa Galega) 

Na década de 1930, Dmitri Shostakóvich ten uns trinta anos e Stalin asiste a unha

representación da súa ópera Lady Macbeth de Mtsensk. No Pravda publícase unha

terrible crítica que parece que o vai levar ao exilio ou á morte. Porén, o músico logra

salvar  esta  situación.  Barnes  reconstrúe  nesta  breve  novela  a  vida  do  músico

Shostakóvich e as duras decisións que tivo que tomar nos seus momentos históricos

sombríos, e indaga no medo e a culpa, na dificultade de comportarse con honradez

nos tempos de barbarie e na difícil supervivencia da arte neses anos terribles. 

Novela histórica

GN DUR ama 

O amante / Marguerite Duras ; traducido por Oriana Méndez

1ª ed. Pontevedra : Factoría K de libros, 2020 

“O amante” é unha das obras mestras de Marguerite Duras. Publicada en 1984 cando

a autora tiña 70 anos, esta novela autobiográfica e de tintes eróticos gañou o Premio

Goncourt  e  foi  traducida  a  máis  de  45  idiomas.  A  protagonista  é  unha  fermosa

adolescente de orixe francesa que vive en Saigón, na Indochina colonial de principios

do século XX. A súa familia está arruinada e a moza inicia unha complexa relación

cun comerciante chinés ao que coñece nun transbordador que cruza o río Mekong. 

Novela erótica

GN FOR ver 

O verán en Lucenza / Alberto Fortes

1ª ed. Vigo : Xerais, 2020 

O fillo do Cortizo é un rapaz que pasa as vacacións de verán coas súas tías avoas

nunha aldea galega dos anos 70. É unha novela desde un ton confesional e intimista

dun adolescente que nos devolve a unha Galicia rural que xa non existe. 

Novela da vida cotiá



GN GRA tol 

Os toliños mariñeiros da Costa da Morte / Bernardino Graña ; edición a cargo de 
Alexandre Ripoll

1ª ed. A Coruña : Medulia, 2020 

Maxi e Boni, xastre e zapateiro respectivamente, mariñeiros toliños, protagonizan esta

narración  ambientada no tempo que segue á Guerra Civil  nunha Costa da Morte

arquetípica na que se nos retrata o mundo da pesca, o marisqueo e os naufraxios,

coa súa trascendencia na economía.

Unha novela curta con técnicas narrativas do conto na liña do enunciado por Ánxel

Fole na que se integra boa parte da tipoloxía dos contos populares que de forma

maxistral estableceu Fernández del Riego que Bernardino xa integraba como editor

de contos populares e como autor da súa obra narrativa. 

Novela da vida cotiá

GN NEI vel 

Veleno de tinta impresa / Xosé A. Neira Cruz

1ªed. Vigo : Xerais, 2020 

Elvira  Morales,  unha  moza  nacida  a  finais  do  século  XIX,  acaba  de  rematar  os

estudos de maxisterio e toma a decisión de apostar polo seu soño de traballar como

xornalista nunha sociedade en que ese cometido está reservado para os homes. Con

todo, a sociedade coruñesa da época foi berce de figuras femininas que constitúen un

referente para a reivindicación e o exercicio dos dereitos profesionais das mulleres:

Fanny Garrido, Emilia Pardo Bazán, Sofía Casanova...

Novela da vida cotiá

GN PAZ dae 

Da emigración. Notas d'un galego (edición facsimilar) / Antón Paz Míguez ; Xavier 
Castro Rodríguez, estudo introdutorio. 

Ed. facs. Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 2020 

A novela foi publicada no ano 1936, pouco antes do golpe militar, e viu a luz baixo o

prestixioso selo editorial de Nós pois foi impresa en Compostela no establecemento

impresor de Ánxel Casal pouco antes do seu asasinato. Froito do coñecemento en

primeira  persoa  da  situación  da  emigración  galega  na  Arxentina,  Paz  Míguez

proxectou  nesta  obra  unha  serie  de  trazos  e  personaxes  que,  segundo  el,

representaban a realidade dos galegos e galegas que lonxe da terra sobrevivían, en

xeral con duras condicións vitais e laborais. 

Emigración e inmigración, Documentos facsímiles, Galicia



N POR cad

Cadencias / Manuel Portas

1ª ed. Vigo : Edición Xerais de Galicia, 2020 

Moitas veces as cousas non son o que parecen. Hai matices que condicionan a visión

que temos da realidade. Nas cousas do amor tamén. A subxectividade innata dos

sentimentos abrocha por riba das palabras e fai que a atracción se alimente ou se

esfarele, se condense ou se dilúa. Nisto, os protagonistas de "Cadencias" non son

unha excepción. Nunha Barcelona de trazos tenues, tres personaxes, ela, el e Elisa,

percorren a vida no gume imperceptible entre o amor e o sexo, entre a urxencia do

íntimo  e  o  pozo  profundo  da  soidade.  "Cadencias"  é  o  bosquexo  dun  cadro

impresionista sobre o amor e o desamor. Ou se cadra non. 

Novela romántica

GN RIV tab 

A taberna do Mascato Negro / X. H. Rivadulla Corcón. 

Cangas do Morrazo : Rinoceronte, 2020 

Con 18 anos, Mario embarca por primeira vez no buque conxelador Praia de Oza, que

vai faenar ás augas de Terranova. O barco naufraga e Mario esperta nunha praia

onde atopa a solitaria taberna O Mascato Negro. Entra para buscar axuda e descobre

que alí vive un grupo de mariñeiros á espera de que algo suceda para poder fuxir da

taberna  e  da  praia.  Mario  tamén  ten  que  agardar,  e  mentres  o  tempo  pasa  vai

coñecendo as historias dos demais mariñeiros. Na “Taberna do Mascato Negro”  está

presente a fantasía de relatos mariñeiros e a realidade máis dramática do mar, así

como a paixón polo mundo do mar e a vidas das xentes mariñas. 

Novela de aventuras

GN TOM noi

A noite do lobo / Abel Tomé

1ª ed., 1ª imp. Vigo : Editorial Galaxia, 2019 

O antigo soldado e cazador de lobos Lourenço d´Ourantes goza no seu retiro nas

terras  frías  e  libres  de  Luiçiana.  Unha  mañá  de  inverno  peta  na  súa  porta  un

mensaxeiro procedente do Condado do Val de Constança cunha tráxica nova : o fillo

do Conde apareceu devorado polo ataque dun animal e precisan contratar os seus

servizos  como cazador.  Ambos emprenden un  longo  e  difícil  camiño  cara  ao  sur

atravesando un territorio cheo de mitos e lendas. Lourenço procurará dar caza ao

lobo sen poder deixar  atrás unha maldición que o persegue dende a súa estadía

como soldado na selva, nun Val de Constança escuro e misterioso, controlado pola

Igrexa, e onde non todo é o que parece. 

Novela de intriga e misterio



GN YAÑ dis 

-- distancias -- / Paco Yáñez

1ª ed. A Coruña : Baía, 2008 

Primeira novela de Paco Yáñez. “...Distancias...” é un camiño aberto ao noso propio

corazón a través do percorrido vital dun mestre destinado a unha pequena escola da

Costa Morte ; un exilio interior que o irá separando de todo o mundo no que asentara

a súa vida, e cuxa ausencia irá provocando que os lazos e as raíces coas que nos

conectamos á nosa existencia vaian secando nel por mor da separación, ao tempo

que  lle  obrigan  a  buscar  refuxio  noutras  realidades  que,  quizais,  poidan  resultar

insuficientes ante o baleiro que depara a soidade.

Novela da vida cotiá

GP MOM tri 

Tripas / Alberte Momán ; [tradución ao castelán, Estefanía Busto Dopazo]

1ª ed. Vigo : Belagua, 2017 

Facer visibles as tripas, todo o que de forma natural permanece agochado, non é 

fácil, nin sequera conveniente. Transparentar os tecidos que recobren o oculto 

significa evitar as precaucións inherentes ao instinto de supervivencia, espirse no 

máis cru inverno dunha periferia universal e fragmentada. Deixar constancia da dor, 

da mácula coa que o sangue oscurece as superficies, é, en esencia, morrer para 

deixar paso ao mito, ao que nunca foi pero que permanece.

Poesía en castellano

GP PER fra 

Fragmento, Creba / Abraham Pérez

1ª ed. Vigo : Galaxia, 2020 

Un poemario dun autor que, malia a súa xuventude, é quen de gravitar coa palabra no

máis  profundo  da  conceptualidade  ontolóxica,  esa  en  que  hai  que  entrar  para

entender o mundo ou, cando menos, para significalo. A realidade non é uniforme. A

existencia móstrasenos. E a través das súas fendas, o poeta penetra dende sílabas

tamén feitas anacos.  O poema é un mapa que encaixa na realidade coa mesma

dificultade plástica coa que un cadro abstracto pinta a perfección dunha flor, dunha

estrela, ou da melancolía. 

Poesía galega



GP RAM que 

Quérote canto / Baldo Ramos, Eva Veiga

1ª ed., 1ª imp. Vigo : Galaxia, 2020 

Dende un mesmo espazo compartido -o silencio- abrollan os poemas que, seguindo

camiños paralelos, acabarán por desembocar nun texto-libro onde a determinación da

autoría se dilúe a prol da afluencia e a resonancia. Baldo Ramos e Eva Veiga deciden

internarse uns días no mosteiro de Oseira, mais sen compartir durante a estadía o

que pensan nin o que escriben. O resultado é a comprensión unha vez máis, de que a

poesía é o verdadeiro territorio común, o lugar propicio da nosa soidade vinculada.

 Poesía galega

G 398 LOB gal 

Galicia é unha festa / Xurxo Lobato ; texto, Felipe Senén

[S. l] : Xurxo Lobato, D. L. 2020 (Sgraf) 

Libro fotográfico con textos de Felipe Senen e Omayra Lista sobre as festas e o

entroido de Galicia.  En tres idiomas:  galego,  español  e inglés.  Describe todas as

festas clasificadas de Interés Internacional, Nacional e as mais interesantes galegas. 

Galicia, Festas, Fotografía

G 58 PRI 

Principales polinizadores de la biodiversidad de Galicia / Paula Rivas Fandiño... [et 
al.]

[Vigo] : Paula Rivas Fandiño, D. L. 2020 

A polinización é crucial para manter en bo estado os ecosistemas terrestres, tanto

aqueles que son naturais como os xestionados polo home. Un dato simple ilustraría a

dependencia  do  home  da  polinización,  xa  que  preto  dun  35%  dos  cultivos 

alimentarios  do  mundo  son  produto  desta  transferencia  de  pole.  Non  obstante,

múltiples estudos alertan da diminución do número e da diversidade de polinizadores

silvestres a nivel global. Por iso, sentimos a necesidade de dar a coñecer á sociedade

o beneficio do coidado dos polinizadores. 

Biodiversidade, Polinización



G 72 GON 

Rafael  González  Villar  :  a  arquitectura  dunha  época  en  Betanzos.  /  exposición
organizada por José Manuel Vázquez Mosquera,  Mª Carmen Calatayud Romero ;
promovida polo Concello de Betanzos. 

A Coruña : Deputación Provincial da Coruña, 2019

O obxecto da exposición é mostrar a obra de D. Rafael González Villar na cidade de

Betanzos, a herdada e a proxectada, e con isto lembrar o potencial cultural daquel

momento nesta cidade, apoiado nunha burguesía con inquedanzas e aspiracións que

non cesaba en reclamar novas actividades.

Arquitectura, Betanzos

G 681 YAÑ rel 

Relojes  de  sol  en  el  patrimonio  construido :  civil,  religioso,  militar  y  etnográfico  :
provincia de A Coruña / José M. Yáñez Rodríguez, Antonio J. Cañones Aguilar

A Coruña : Deputación Provincial da Coruña, 2019 

Esta obra é a culminación dun traballo investigador exhaustivo e rigoroso que nos fala

de gnomónica, da historia da medición do tempo e dun rico patrimonio na provincia:

civil, relixioso, militar e etnográfico en que llos seus reloxos solares han marcado as

horas desde hai séculos. É un catálogo extenso (587 reloxos), minucioso, elaborado e

ordenado por municipios, con ficha de cada reloxo, cos datos indentificativos de cada

peza e ilustrados cunha fotografía. 

Reloxos de sol, A Coruña

G 77 MIR 

Miradas  inalterábeis  =  Miradas  inalterables  :  o  retrato  fotográfico  de  gabinete  na
Coruña do século XIX = el retrato fotográfico de gabinete en A Coruña del siglo XIX /
coordinación, Arquivo Municipal da Coruña ; textos, Jaime Oíza Galán. . . [et al. ]. 

A Coruña : Concello da Coruña, 2020 

Miradas  inalterábeis.  Miradas  serias  e  estudadas.  Esta  exposición  de  retratos

transpórtanos no tempo até os comezos da fotografía de estudio, cando era cousa de

poucos. Trasitaremos polo século XIX da man de Enrique Luard para comprobarmos

como os gabinetes terminaron sendo negocios comerciais.

Fotografías, Exposicións, A Coruña



G 94 MON res 

Os restos do franquismo en Galiza :  exaltación,  honras, privilexios e distincións a
golpistas, franquistas e criminais / Manuel Monge. 

2ª reimp. Santiago de Compostela : Laiovento, 2020 

Nun primeiro inventario,  este libro pon de manifesto que aínda quedan en Galiza

sobre 600 símbolos franquistas en 87 concellos. Isto xa foi denunciado en numerosas

ocasións por organizacións internacionais e comisións de dereitos humanos da propia

ONU,  sen que  esas  denuncias  fosen atendidas  polo  goberno.  A  permanencia  da

simboloxía franquista é unha exaltación das persoas que participaron en 1936 no

golpe  de  Estado  contra  a  República  e  das  que  formaron  parte  dos  gobernos  da

ditadura,  colaboraron  ou  ocuparon  cargos  de  responsabilidade  nas  distintas

institucións do franquismo. 

Franquismo, Galicia, Simbolismo en política

FL B CAR 
 

Encontros  con  Don  Ricardo /  [coordinación  da  edición,  Emilia  Seoane  Pérez  ;
colaboración na edición, Pablo Santomé Soto, María Vidal Seoane]. 

Ed. especial Letras Galegas 2020. [Ferrol] : Concello de Ferrol, 2019 

É unha reedición dos volumes da colección Carvalho Calero, de Ferrol para o mundo,

publicados por primeira vez no 2010. A recuperación de “Encontros con don Ricardo e

Imaxe de cen anos” ofrece unha nova ocasión de achegarse á traxectoria de Carvalho

Calero, dende o punto de vista de varios expertos, da man do propio autor a través

dos  seus  escritos  ou  á  vista  de  fotografías  querecollen  momentos  da súa  vida  e

mesmo constitúen un catálogo de pertenzas persoais.

Homenaxe, Carballo Calero

FL B CAR 

Carvalho Calero 1910-2010  :  imaxe de cen anos / Proxecto e coordinación Emilia
Seoane Péréz ; coordinación documental e bibliográfica Carmen Porta Losada.

Ferrol : Concello de Ferrol, Concellería de Educación e Universidade, 2010. 

É unha reedición dos volumes da colección Carvalho Calero, de Ferrol para o mundo,

publicados por primeira vez no 2010. A recuperación de “Encontros con don Ricardo e

Imaxe de cen anos” ofrece unha nova ocasión de achegarse á traxectoria de Carvalho

Calero, dende o punto de vista de varios expertos, da man do propio autor a través

dos  seus  escritos  ou  á  vista  de  fotografías  querecollen  momentos  da súa  vida  e

mesmo constitúen un catálogo de pertenzas persoais.

Homenaxe, Carballo Calero



FL B CAR dac 

Carvalho Calero : vida e obra dun ser polifacético / Henrique Dacosta

1ª ed. Vigo : Edicións Xerais de Galicia, D. L. 2020 

Un libro divulgativo sobre a vida e a obra do autor das Letras Galegas 2020. Quen

era, como viviu e como pensaba Carvalho Calero. Unha biografía clara e concisa para

todos os públicos. 

Biografía, Carballo Calero, Crítica e interpretación

FL B CAR sal 

Voz e silencio : entrevista con Ricardo Carvalho Calero / Francisco Salinas Portugal

2ª ed. Santiago de Compostela : Laiovento, 2020 

Publicado en 1991 e agora reeditado, esta funtamental achegada ao coñecemento de

Carvalho Calero, surxe dunha entrevista que Francisco Salinas Portugal lle realizou

en 1989 por encargo da Asociación Socio-Pedagóxica Galega, tal como se indica na

“Nota previa”. O que ía ser entrevista breve para a elaboración dun vídeo, veu dar en

longa  conversa  por  obra  e  arte  dun  entrevistador  intelixente  e  incisivo  e  dun

entrevistado do que sería longo enumerar as cualidades 

Entrevista, Carballo Calero

FL B LLO and 

Andrés Avelino Comerma y Batalla : roteiro por lugares emblemáticos da súa vida en
Ferrol por Guillermo Llorca Freire. 

[Ferrol] : Concello, : Consello da Cultura Galega [2019] 

Este roteiro deseñado polo historiador Guillermo Llorca ven pór imaxes reais a esa

pegada. Seguir as súas páxinas e percorrer os espazos públicos que lle debemos a

Comerma, as sedes das entidades onde prestou o seu labor de xeito desinteresado, é

unha magnífica forma de que a súa figura perdure.

Biografía, Comerma y Batalla



FL 72 ROM arq 

Arquitectura pública de Ferrol : 1977-2017 / Manuel A. Romero Pérez, Federico C. Gil

Ferrol : Club de Prensa de Ferrol, D. L. 2020 

Poucas cidades exemplifican como Ferrol a influencia que tivo o Modernismo sobre a

arquitectura galega do século XX. Aínda que a chegada deste estilo á comunidade

produciuse cuns  anos de atraso,  a  súa aplicación  en moitos  edificios  e  inmobles

ferroláns, sobre todo privados, foi tan intensa que deixou unha pegada recoñecible

aínda  a  día  de  hoxe  e  que  invita  a  explorar  as  súas  rúas  desde  unha  mirada

modernista.

Arquitectura pública, Galicia, Ferrol

FL 94 BUR fer 

Ferrol hacia el patrimonio de la humanidad : la ilustración y el modernismo / Juan J.
Burgoa 

Ferrol : Central Librera, 2020 

Ferrol, antiga vila medieval do señorío de Andrade, porto naval e vila de reguengo a

partir  do século XVIII,  foi  nomeada cidade o 13 de outubro de 1858.  A cidade,  o

arsenal e as construccións defensivas da súa ría conforman un conxunto histórico que

aspira a ser Patrimonio da Humanidade.

Patrimonio histórico artístico, Historia, Ferrol

FL 94 DOB sen 

Sentir Ferrol : imágenes y palabras / Sara Dobarro. 

[Galicia : s. n., 2002] (Galaxia) 

O presente libro inclúe un seleccionado recopilatorio dos artigos publicados ata os

nosos días no  Diario de Ferrol. Neles, a autora repasa o tempo presente, de forma

literaria  e  gráfica,  os  grandes  temas  e  os  históricos  e  modernos  escenarios  que

conforman a fisonomía tradicional e a candente actualidade dunha cidade pola que

Sara Dobarro profesa un especial  amor e pola que quixo entregarse da man dun

determinado proxecto ideolóxico.

Ferrol, Miscelánea



AUTOAXUDA, VIAXES E MULLER

AX 159.9 COR mag 

La  magia  en  ti :  consigue  todo  lo  que  te  propongas  /  Cristina  Corral

1ª ed. Madrid : La Esfera de los Libros, 2020 

Fas todo o que podes para agradar aos demais? Este é o teu momento para deixar de

ser unha persoa PERFECTA e pasar a ser unha persoa ÚNICA. En “La magia en ti”,

Cristina Corral, descóbreche paso a paso as claves para: crer no teu potencial, crer

nas túas capacidades e apropiarche da vida que desexes vivir. 

Autorrealización, Crecemento persoal

MULL 141.72 BEA mul

Mulleres e poder / Mary Beard ; tradución de María Alonso Seisdedos : un manifesto

Hércules de Ediciones, D. L. 2019 A Coruña 

A coñecida erudita británica do mundo clásico presenta un manifesto revolucionario

para o noso tempo, que amosa o xeito en que a historia tratou as mulleres poderosas.

Os exemplos van desde Medusa e Atenea ata Merkel e Hillary Clinton. Beard examina

os fundamentos culturais da misoxinia,  mentres reflexiona sobre a voz pública das

mulleres, sobre os nosos presupostos culturais acerca da relación das mulleres co

poder e sobre as mulleres poderosas que se resisten a ser encadradas en esquemas

masculinos. 

Feminismo, Mulleres, Actividade política

MULL 329 BAR sec 

La Sección Femenina :  1934-1977 :  historia  de una tutela  emocional  /  Begoña

Barrera. Madrid : Alianza, 2019 

O recordo da Sección Feminina está ligado de forma  indisociable á memoria do

Franquismo.  Desde  a  posguerra,  varias  xeracións  de  mulleres  creceron  á  súa

sombra e foron educadas conforme os seus principios ideolóxicos. Begoña Barreira

estuda, nunha completa cronoloxía da organización que cobre desde 1934 a 1977, os

medios que a Sección Feminina empregou no seu labor de formación e propaganda.

Falanxe española tradicionalista, Franquismo, Sección femenina



VX 821 FAW via 

Viaje a la ciudad perdida de Z / Percy H. Fawcett ; edición, notas e ilustracións de
Brian Fawcett ; prólogo de Juan Francisco Cerezo Torres ; tradución de Mónica
Rubio Fernández.

A Coruña : Ediciones del Viento, D. L. 2019. 

O coronel británico Percy Harrison Fawcett desapareceu en territorio descoñecido e

inexplorado de Brasil  en 1925.  Durante dez anos vagara polas selvas remotas,

percorrendo  ríos  de  morte  en  busca  de  cidades  perdidas.  Amigo  de  H.  Rider

Haggard (o autor das minas do rei Salomón) e de Arthur Conan Doyle, que escribiu

a novela “O mundo perdido” tras ler os seus diarios, estaba convencido –por un

manuscrito atopado na Biblioteca Nacional de Brasil- de que sabía a localización

dun lugar escondido, a cidade perdida de “ Z”, e desexando desvelar os segredos

da Amazonia, penetrouse no interior, sen que se volvese a saber del. 

Brasil, Perú, Bolivia, Descripción e viaxes

VX 913 GEO 

Georgia, Armenia / [texto, Jesús García]. 

Madrid : Gaesa, D. L. 2018. 

Xeorxia é un país que reúne unha gran beleza paisaxística e escénica polos seus

vales, desfiladeiros, ríos, montañas e pobos perdidos dos que colgan igrexas ou

mosteiros, algúns deles Patrimonio da Humanidade. Pola súa banda, Armenia, no

outro  lado  do  bíblico  Monte  Ararat,  foi  encrucillada  no  Roteiro  da  Seda.  Os

armenios son un dos pobos máis antigos do mundo,  a paisaxe é aquí  tambien

impresionante  e  a  capital  Ereván  alberga  o  cosmopolitismo  dun  país  cheo  de

sensacións e hospitalidade. 

Georgia, Armenia, Guía turística

VX 913 MAL 

Malasia, Singapur y Brunei / [texto, Luis Mazarrasa]

Madrid : Gaesa, D. L. 2020 

Malasia, Singapur e  Brunéi, tres países bastante diferentes entre si, están situados

nunha das zonas máis atractivas do Globo para os viaxeiros: o Sueste Asiático. Os

tres presentan unha fascinante mestura de aboríxenes, chineses e indios, e xuntos

constitúen un dos pobos mais xentil e hospitalario cara ao viaxeiro. 

Malasia, Singapur, Brunéi, Guía turística



VX 913 TAN 

Tanzania  y  Zanzíbar  /  texto  e  fotografías,  Luis  Mazarrasa  Mowinckel

1ª ed. Madrid : Gaesa, D. L. 2020 

Tanzania é o país de África Oriental, xunto con Quenia, que máis atractivos ofrece,

tanto  aos  viaxeiros  individuais  como  aos  numerosos  grupos  organizados  que

visitan o país guiados polos operadores turísticos. A antiga Tanganica é hoxe un

dos grandes destinos do planeta onde observar a fauna africana en todo o seu

esplendor  nos  seus  numerosos  parques  e  reservas  nacionais.  Despois  dun

esgotador percorrido pola sabana, nada mellor que repousar uns días na máxica

illa  de  Zanzíbar,  dona  dunha cultura  propia:  a  suahili,  mestura  da  idiosincrasia

africana e a árabe e persa, e agraciada con extensas praias de fina area branca.

Tanzania, Zanzíbar, Guía turística

VX 913 (E) PUE 

Los pueblos más bonitos de los Pirineos / Manuel Monreal,  Jesús García Marín

Madrid : Gaesa, 2020 

A cordilleira dos Pireneos é un dos escenarios montañosos máis impresionantes de

Europa. Percorre tres países: España, Andorra e Francia. Nesta guía recóllense os

pobos máis bonitos das dúas vertentes dos Pireneos, as aldeas máis ancoradas no

pasado, coa súa arquitectura tradicional e mundo rural, as excursións escollidas e

unha selección dos mellores restaurantes e hoteis. Ingredientes todos ideais para

perderse e gozar dunhas paraxes únicas pola súa flora, fauna e paisaxes.

Pirineos aragoneses, Pirineos cataláns, Guía turística

VX 913 (G) GUI 

Guía do Caminho Português de Santiago / Antón Pombo

Santiago de Compostela : Através, 2018 

Esta guía recolle o Camiño Central portugués con 25 etapas, o Camiño da Costa

con 7  etapas e a variante de Braga con máis  4  etapas cos  respetivos  mapas.

Espazos para durmir e comer, postos de turismo, transportes e os servizos que o

peregrino peón ou de bicicleta vai precisar. Cerca de 200 fotografías. Informacións

culturais,  históricas  e artísticas  que permitirán  o  camiñante  de Portugal  e  o  da

Galiza coñecer mellor aquilo que liga ambas as marxes do Miño. 

Camino de Santiago, Galicia, Portugal



BIOGRAFÍAS

B CAM hab 

Háblame  de  ti :  carta  a  Matilda  /  Andrea  Camilleri  ;  tradución  de  Carlos  Mayor

Barcelona : Salamandra, 2019 

Andrea Camilleri, o querido mestre da novela negra falecido en xullo de 2019, escribe

unha carta á súa bisnieta Matilda. Nela repasa os episodios máis representativos da

súa traxectoria persoal e profesional xunto cos feitos históricos máis notables do último

século.  Un  libro  breve  pero  intenso,  acompañado  de  divertidas  e  inolvidables

anécdotas, que emociona e colma de esperanza.

Biografía, Andrea Camilleri

B LEN seb 

Lenin : una biografía / Victor Sebestyen ; tradución de Joan Eloi Roca

Barcelona : Ático de los Libros, 2020 

Máis de cen anos despois do estalido da Revolución rusa, Lenin segue inspirando

unha gran fascinación, tanto dentro como fóra de Rusia, e pasou á historia como un

político frío e autoritario que creou un novo modelo de Estado que imitarían case a

metade dos países do mundo. "Lenin" ofrece un vívido retrato humano da Revolución

rusa, un dos acontecementos máis cruciais da historia moderna, a través da vida da

súa figura máis destacada. 

Biografía, Historia, Revolución rusa, Lenin

B SMI año 

El año del mono / Patti Smith ; tradución do inglés de Ana Mata Buil

1ª ed. Barcelona : Lumen, 2020 

Son  as  dúas  da  madrugada  da  Noitevella  de  2015  cando  Patti  Smith  chega  ao

Dream Motel,  xunto á praia de Santa Cruz, tras dar un concerto na lendaria sala

Fillmore de San Francisco. Acaba de cumprir setenta anos. Na primeira mañá do ano

sae a  dar  un paseo e toma a súa primeira polaroid  do rótulo  do  hotel,  coa que

mantén unha lúcida conversación.  A charla inspíralle uns versos e pensa no seu

amigo Sandy Pearlman, o famoso produtor musical, que leva dous días en coma. Así

comeza unha viaxe pola Costa Oeste, no que Patti Smith nos permite deambular ao

seu lado. 

Biografía, Patti Smith



MATERIAS

001 MCI act 

La actitud cientifica : una defensa de la ciencia frente a la negación, el fraude y la
pseudociencia / Lee Mcintyre ; tradución de Rodrigo Neira

1ª ed. Madrid : Cátedra, 2020 

A historia  da ciencia  está contaminada por  teorías que acabaron demostrándose

erróneas.  Pero a "actitude científica" demostra que mesmo unha teoría fracasada

pode axudar  a entender o que distingue á ciencia.  O autor  ofrece exemplos que

ilustran tanto o éxito como o fracaso da ciencia. Explica como a medicina pasou de

ser unha práctica baseada en intuicións a converterse nunha ciencia baseada en

probas. Analiza a fraude científica, examina as posicións negacionistas e escépticas

que rexeitan os descubrimentos e as conclusións científicas.

Ciencia, Investigación científica

004.4 GOR apl 

Aplicaciones básicas de ofimática / Antonio Górriz Hernández

Madrid : Síntesis, 2020 

Con esta publicación preténdese que o alumno poida proporcionar unha función de

apoio  administrativo  de forma máis  integral  mediante a tramitación  e procura  de

información a través de redes informáticas,  a utilización de diferentes aplicacións

informáticas para a elaboración de documentos e a realización de comunicacións

internas e externas por correo electrónico.

Oficina, Automatización, Micrsoft Office

004.7 RED seo 

SEO para dummies / Sergio Redondo. 

1ª ed. Barcelona : Centro Libros PAPF, 2020 

Os  buscadores  convertéronse  na  primeira  fonte  de  información  de  millóns  de

persoas que buscan produtos  e  servizos  cada día.  Por  iso,  hai  que saber  como

funcionan, de modo que podamos controlar aqueles factores que inflúen en que os

seus sitios web sexan máis visibles e así obter máis visitas de potenciais clientes.

Esta tarefa de comprender os algoritmos de procura e de adaptar as páxinas web

para obter maior visibilidade nos buscadores coñécese como SEO, polas súas siglas

inglesas Search Engine Optimization.

Posicionamento en buscadores, Buscadores de Internet



1 LEG 

El Legado filosófico y científico del siglo XX / Manuel Garrido, Luis M. de Valdés y
Luis Arenas (coord.) 

2ª ed. rev. e amp. Madrid : Cátedra, 2007

Este libro relata a odisea do pensamento filosófico e científico do século XX, coas

súas principais aventuras e conquistas. O destino da filosofía occidental no século

XX é o tema principal e máis cumpridamente aquí considerado. Todos os autores

fixeron expresamente o esforzo de dirixirse a un lector de cultura media que saiba

máis de letras que de ciencias. 

Filosofía, Século XX, Ciencias, Historia

13 REG vid 

La vida y su sentido : [abriendo caminos] / Gumersindo Rego Fernández

2ª ed. [S. l. ] : Caligrama, 2018 

Se hai respostas ás preguntas que o ser humano se formulou sobre o sentido da vida

e se hai solución aos grandes problemas que se lle expoñen ao home deben ser

captadas pola mente humana e deben ser xa propostas á humanidade. Por tanto,

tentamos identificar as tendencias evolutivas do Universo e da vida, desde a física á

metafísica,  pasando  pola  bioloxía,  a  psicoloxía  e  o  coñecemento.  As  propostas

deberían coincidir coas tendencias evolutivas por formar parte do mesmo sistema. As

estruturas  impresas  no cerebro humano deben indicar  o  rumbo para  seguir  pola

evolución e deben ser unha boa guía para atopar e dar sentido á nosa vida. 

Vida

17 ARE res 

Responsabilidad personal y colectiva / Hannah Arendt ; tradución de Roberto Ramos
Fontecoba. 

1ª ed. Barcelona : Páxina Indómita, 2020 

Inclúense neste volume dous breves ensaios de Hannah Arendt que adquiren unha

renovada vixencia á luz do retorno da tentación autoritaria. Tomando como punto de

partida o xuízo a Eichmann en Xerusalén e a controversia desatada pola cobertura

que diso fixo a propia Arendt na súa «reportaxe sobre a banalidade do mal», a autora

reflexiona aquí sobre os procesos que conducen á desintegración moral e política da

sociedade, sobre a responsabilidade persoal e a responsabilidade colectiva, sobre as

nefastas consecuencias da incapacidade de pensar por un mesmo. 

Política, Filosofía, Ensaio



305 TOD org 

Orgullo  :  la  lucha  por  la  igualdad  del  movimiento  LGTBI  /  Matthew  Todd  ;  con
contribucións de Travis Alabanza. . . [et al. ; tradutor, Mariano Tapias Aparicio]

Madrid : Oberon, 2020 

En xuño de 1969, a policía fixo unha redada no Stonewall Inn, un bar gai de Nova

York.  Nacía  entón  o  movemento  que  loitou  pola  igualdade  de  dereitos  para  a

comunidade LGTBI. “Orgullo” conta o que ocorreu aquela noite e os disturbios que se

produciron  nos  días  e  noites  seguintes,  así  como  o  consecuente  nacemento  do

activismo LGTBI e os cincuenta anos posteriores nos que tanto xente corrente como

activistas dedicaron as súas vidas para cambiar a posición que a sociedade tiña con

respecto  á  nosa  comunidade.  Recolle  tamén  os  momentos  clave  na  loita  pola

igualdade  da  comunidade  LGTBI,  desde  os  triunfos  dos  primeiros  activistas  á

aprobación de leis contra a discriminación.

Homosexualidade, Dereitos

32 ARM pol 

La política en 100 preguntas / Santiago Armesilla

Madrid : Nowtilus, 2020 

As  claves  e  conceptos  para  entender  a  política.  Aprenda  o  esencial  da  ciencia

política e a razón política, a organización social, o poder, a política na historia, os

elementos que conforman as sociedades políticas, os distintos tipos de sociedades e

comunidades políticas, as ideoloxías e problemas candentes da política. 

Política, Obra de divulgación

330 MAR qui 

La quinta revolución industrial  : cómo la comercialización del espacio se convertirá
en  la  mayor  expansión  industrial  del  siglo  XXI  /  Inma  Martínez  ;  traducido  por
Verónica Puertollano 

Barcelona : Deusto, 2019 

En 2019 cúmprese o 50 aniversario da chegada do home á Lúa. O espazo, ata que

compañías  como  SpaceX de  Elon  Musk  e  Blue  One de  Jeff  Bezos  atraeron  a

atención dos medios, pero nunca a do gran público. Grazas á súa recente relevancia,

o interese xeral ha aumentado en entender por que segue sendo financiado polo

goberno, por que os super poderes como China están agora á cabeza e en que tipo

de esforzos científicos están a involucrarse e colaborando as diferentes axencias

espaciais. Como unha arma secreta, polarizada e política de dominación mundial nos

seus inicios,  a carreira espacial  é hoxe un lugar  de negocios e está destinada a

converterse no maior horizonte para a expansión da industria do século XXI.

Innovacións tecnolóxicas, Aspectos sociais, Mercantilismo



342.7 VAL ley 

Ley orgánica de igualdad versión Martina : 3 / 2007, de 22 de marzo / Valera, Vicente

1ª ed. Madrid : Tecnos, 2020 

Nesta  edición  da  “Lei  Orgánica  de  Igualdade  versión  Martina”,  Vicente  Valera  e

Cinthia  Moure  ofrecen unha versión  fácil  de estudo sobre a devandita  norma de

carácter básico, que favorece o emprego da memoria visual, algo tradicionalmente

pouco empregado no mundo xurídico. Do mesmo xeito, acompaña á mesma, tanto

os  audios,  aos  cales  pode  accederse  desde  un  código  QR  situado  xunto  aos

respectivos artigos, como tamén 200 preguntas exclusivas, en formato TEST, con

catro respostas alternativas, das cales só una delas é correcta. 

Mulleres, Igualdade de Oportunidades, Lexislación, España

352 VAL lbr 

LBRL versión Martina  :  Ley 7 /  1985,  de 2 de abril,  reguladora de las bases del
régimen local : texto legal / Vicente Valera ; ilustrado por Cintha Moure

1ª ed. Madrid : Tecnos, 2020 

Nesta edición, Vicente Valera e Cinthia Moure ofrecen unha versión fácil de estudo

da “Lei  de Bases do Réxime Local”, versión que favorece o empleo da memoria

visual. Como ben é sabido, esta norma ten un papel destacadísimo na totalidade de

programas  oficiais  /  oposicións  de  ámbito  Local  e,  en  consecuencia,  sen  o  seu

dominio absoluto faise practicamente imposible superar os mesmos. 

Administración Local, Lexislación, España

355 LEI sol 

Soldados de Franco : reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización
militar / Francisco J. Leira Castiñeira

Madrid : Siglo XXI, 2020 

“Os soldados de Franco”  mostra  como o seu exército  se  formou por  obrigación,

mediante o recrutamento forzoso, en contra do difundido pola propaganda franquista

e  que  permaneceu  ata  os  nosos  días.  Eran  persoas  non  comprometidas

ideolóxicamente co ideario golpista;  eran homes que vivían nunha sociedade civil

rexida  polas  regras  sociais  construídas  desde  comezos  do  século  XX,  sen  que

existise unha confrontación cos seus compatriotas. A partir do 18 de xullo de 1936,

viron rotas aquelas normas sociais e substituídas polo terror, a vixilancia, o castigo e

a pobreza.  Desde aquel  momento,  a unha gran parte deses homes,  non quedou

outro camiño que vincularse a un dos dous bandos para evitar a morte.

Guerra Civil, Recrutamento e alistamento, España, Historia



504 LUN era 

La era del plástico : una nueva amenaza para la conservación de la naturaleza /
Álvaro Luna

Córdoba : Guadalmazán, 2020 

O biólogo Álvaro Luna penétranos nunha viaxe polo noso plastificado planeta, un

mundo  que  nos  rodea  e  que  apenas  coñecemos.  A  contaminación  por  plástico

converteuse nun problema ambiental de dimensións globais. Este libro é o primeiro

en explicar científicamente que hai detrás de tan controvertido tema. O plástico é un

símbolo  da  nosa  civilización.  Con  todo,  o  seu  uso  indiscriminado  xerou  un  gran

impacto na natureza.  Actualmente,  toneladas de plástico  distribúense ao longo e

ancho do mundo. Ata onde chega o seu alcance segundo a ciencia? Podemos facer

algo para reverter este problema? 

Educación ambiental, Plásticos, Consumo, Contaminación

575 WIL gen 

Génesis : el origen de las sociedades / Edward O. Wilson ; ilustracións de Debby
Cotter Kaspari ; tradución en castelán de Pedro Pacheco González

1ª ed. Barcelona : Crítica, 2020 

En “Génesis”, o biólogo Edward O. Wilson examina a historia evolutiva e ofrécenos

unha descrición reveladora das profundas orixes da sociedade. Ao afirmar que as

crenzas  relixiosas  e  as  cuestións  filosóficas  pódense  reducir  a  compoñentes

puramente  xenéticos  e  evolutivos,  e  que  tanto  o  corpo  como a  mente  humanos

posúen unha base física que obedece ás leis da física e a química, demostra que o

único modo que temos para comprender o comportamento humano é estudar as

diversas historias evolutivas das especies non humanas. 

Evolución social, Evolución humana, Animais, Conducta

613 ROB com 

Come seguro comiendo de todo : una guía para comer sin riesgos y evitar los errores
más frecuentes que cometemos en la cocina / Beatriz Robles

Barcelona : Planeta, 2020 

No noso día a día son moitas as dúbidas que nos asaltan se queremos alimentarnos

de  forma  segura.  As  constantes  alertas  nos  medios  sobre  os  riscos  que  nos

atopamos ao comer borraron a delgada liña entre a información e a alarma. Por iso

urxen voces como a de Beatriz Robles. Con rigor, amenidade e un fino sentido do

humor, esta experta en seguridade alimentaria ensínanos que debemos facer para

afastar os perigos da nosa cociña. 

Alimentación, Consellos prácticos, Manipulación, Conservación



637 ROS gra 

El gran libro del queso / Ramon Roset

1ªed. : outubro de 2019. Barcelona : RBA, 2019 

O queixo é un dos alimentos máis  antigos do mundo.  Protagonizou multitude de

lendas, historias, anécdotas e curiosidades. Este libro reúne todo o que necesitas

saber sobre o queixo, desde a súa elaboración ata a súa degustación. Atoparás unha

selección de máis de 200 queixos de todo o mundo, dos máis tradicionais ás últimas

novidades  e  poderás  coñecer  todos  os  seus  segredos,  características  e

particularidades. Descobre a cultura dos grandes queixos do mundo. Atrévete con

sabores, aromas e sensacións que xamais imaxinases. 

Queixos, Variedade

641 BLA dul 

Dulces y saludables : alternativas para una vida sin azúcares añadidos / Mercedes
Blasco

1ª ed. arcelona : RBA, 2020 

Por que nos gusta tanto o doce? Sabías que o azucre é adictivo e que ten efectos

negativos no teu organismo? Existen alternativas doces e saudables? Claro que si!

Este manual desmonta falsos mitos, como a idoneidade do azucre moreno ou do

mel, e ofrece ideas e consellos para educar o teu padal e empezar unha nova vida

lonxe dos endulzantes prexudiciais para a saúde. 

Postres, Receitas, Vida sa

641 COC 

La cocina del mar / [coordinación do proxecto, Elena Abril]

Barcelona : Planeta, 2020 

A  cociña  de  peixe  e  marisco,  nos  seus  múltiples  e  diferentes  posibilidades  que

ofrece, é cada vez máis unha das estrelas nos grandes restaurantes do noso país. A

interminable  despensa  mariña  é  unha  das  esencias  da  boa  alimentación,  un

elemento  insubstituíble  para  garantir  unha dieta  perfecta  desde o  punto  de vista

nutricional e saudable, e por tradición e talento España é un auténtico paraíso da

cociña do mar.  Neste libro  ponse de relevo esta excepcional  riqueza que o mar

presenta  desde  o  punto  de  vista  gastronómico,  a  mans  de  prestixiosos  chefs

especialistas na cociña mariña.

Cociña, Receitas



658 LOP cre 

Creativo freelance : aprende a valorarte y a disfrutar con tu negocio / Laura López
Fernández

Madrid : Anaya, 2020 

Este  libro  é  un  manual  práctico  para  emprendedores  da  industria  creativa  que

venden servizos profesionais como freelance e que necesitan un cambio para lograr

traballar  con  clientes  que  os  valoren  e  respecten.  Emprender  require  dun  gran

esforzo  non só  en canto  a  tempo ou  diñeiro,  senón  tamén en enerxía  mental  e

emocional. Por iso, ademais de profundar nas etapas que propón a autora para crear

unha estratexia de márketing e vendas coa que atraer mellores clientes, este volume

tamén fai fincapé nas dificultades que poden aparecer en cada unha delas e en como

afrontalas para evitar ao máximo os bloqueos que xorden ao aplicar este método.

Emprendedores, Marketing

684 LOP sil 

La silla de la discordia : Mies, Breuer y Stam / Pablo López Martín 

Madrid : Ediciones Asimétricas, D. L. 2020 

Poucas cadeiras na historia do deseño carrexarían tanta polémica pola súa autoría

como a cadeiras voadas de tubo de aceiro nas súas diferentes versións. En 1927 as

figuras  máis  recoñecidas  da  arquitectura  europea  déronse  cita  na  colonia

experimental  da  Weissenhoff,  onde  en  movemento  moderno  tivo  a  ocasión  de

mostrar  ao  mundo a  súa proposta  para  a  vivenda  do futuro.  Entre  as  pezas  de

mobiliario expostas houbo unha que destacou sobre as demais: a cadeira voada sen

apoios posteriores cuxa autoría foi reclamada ao unísono por tres figuras clave da

arquitectura que estaba por chegar: Mies van der Rohe, Mart Stam e Marcel Breuer. 

Mobles, Deseño, Século XX

687 GAR jea 
 

Jean-Paul Gaultier / texto de Daniel García López

Madrid : La Fábrica, 2018 

Do lapis de Jean- Paul Gaultier saíron saias para home, pezas unisex transparentes

e vestidos corte sirena inspirados nunha camiseta de mariñeiro, ademais do soado

corpiño que Madonna levou en 1990 na súa xira Blonde Ambition, e co que o nome

do  deseñador  pasou  a  ser  universalmente  coñecido.  Jean-  Paul  Gaultier  segue

sendo un dos nomes da moda reconocibles polo público xeral. No seu punto álxido, a

mediados dos noventa, a súa popularidade era maior que a de ningún deseñador na

historia, unha fama e un estilo propio que soubo en boa parte conservar ata hoxe. 

Deseñadores de moda



687 GAR pac

Paco Rabanne / texto de Daniel García 

Madrid : La Fábrica, 2020 

A historia da moda garda un lugar entre os grandes para Paco Rabanne, deseñador

español criado en París que condensou a arte, a arquitectura e as esperanzas de

toda unha época en coleccións feitas con materiais e técnicas que tomou prestadas

da  industria  e  a  construción.  Eran  os  anos  sesenta,  e  todo  convidaba  á

experimentación. Os seus vestidos futuristas e os seus orixinais accesorios fixéronse

imprescindibles, e o metal e a arquitectura eran as súas fontes de inspiración. As

súas radicais propostas procuráronlle tantos adeptos como detractores, pero, aínda

hoxe, a súa influencia é incontestable nas coleccións dos grandes modistos actuais. 

Deseñadores de moda

741 MAT tec 

Técnicas de dibujo : dominio del bolígrafo, lápiz de grafito y herramientas digitales /
Marcos Mateu-Mestre ; [tradución, Iris Cepero Martínez]

Madrid : Anaya Multimedia, D. L. 2020 

Este narrador visual explica con reflexivos detalles catro camiños para debuxar: co

bolígrafo, o lapis de grafito, o modo dixital e a escala de grises; ademais de suxerir

técnicas  específicas  de  edición  dixital  aplicables  a  todos  os  medios.  Xunto  aos

importantes  ensinos  técnicos,  áchase  a  impresionante  obra  creativa  de  Mateu-

Mestre, que por si mesma constitúe unha fonte de educación e motivación, capaz de

descubrirnos cantas historias pódense contar con apenas un bolígrafo, un lapis, ou

unha tableta dixital. 

Debuxo, Técnica

82.09 ZWE enc 

Encuentros con libros / Stefan Zweig ; edición e epílogo de Knut Beck ; tradución do
alemán Roberto Bravo de la Varga

Barcelona : Acantilado, 2020 

"Desde que existe o libro ninguén está xa completamente só, sen outra perspectiva

que a que lle ofrece o seu propio punto de vista, pois ten ao alcance da súa man o

presente e o pasado, o pensar e o sentir de toda a humanidade". Stefan Zweig. Os

textos aquí reunidos dan boa proba da sagacidade, a erudición e a elegancia ás que

Zweig tennos afeitos, pero sobre todo son un testemuño do seu amor pola literatura

como invitación ao diálogo, unha paixón tan intensa e franca que non é estraño que

saiba contaxiala aos seus lectores como poucos mestres.

Literatura, Historia e crítica



908 NEK jap 

Japón con jamón / Nekojitablog

Barcelona : Norma, D. L. 2019 

Yuko e Ernesto, máis coñecidos como Nekojitablog, cativaron ás súas máis de dous

millóns  de  seguidores  coa  súa  amena  e  divertida  forma  de  explorar  todos  os

aspectos  da  cultura  xaponesa,  con  temas  tan  dispares  como  consellos  para

socializar  en  Xapón  ou  alugar  un  piso  se  es  estranxeiro,  consellos  de  viaxe,

dispositivos  estrafalarios,  receitas…  Este  é  o  seu  primeiro  libro,  unha  amena

aproximación á cultura xaponesa, tanto a máis tradicional como a actual. 

Xapón, Descripción e viaxes

930.85 FIG eur 

Los europeos : tres vidas y el nacimiento de la cultura cosmopolita / Orlando Figes ;
tradución de María Serrano

1ª ed. Barcelona : Taurus, 2020 

O século XIX europeo foi a primeira era da globalización cultural, unha época en que

as comunicacións masivas e as viaxes en tren de alta velocidade reuniron a Europa,

superando as barreiras do nacionalismo e facilitando o xurdimento dun verdadeiro

canon europeo de obras artísticas, musicais e literarias. Chegado 1900, líanse os

mesmos  libros,  reproducíanse  as  mesmas  obras  artísticas,  representábanse  as

mesmas óperas e interpretábase a mesma música nos fogares e escoitábase nas

salas de concertos ao longo de todo o continente. Partindo dunha gran cantidade de

documentos, cartas e outros materiais de arquivo, o aclamado historiador Orlando

Figes examina como foi posible esta unificación. 

Europa, Cultura

94(460) ESP dvd 

España dividida : la Guerra Civil en color / Francesc Escribano e Luis Carrizo

Valladolid : Divisa Home Video, D. L. 2020 

É  unha  ambiciosa  produción  documental  que  nos  mostra  un  episodio  crucial  da

historia do noso país como nunca antes se vira. Grazas ás máis modernas técnicas

de coloreado das imaxes que sobreviviron á batalla e ao paso do tempo, esta serie

de tres episodios ofrece unha perspectiva nova e distinta da guerra. 

España, Historia, Guerra Civil, Documental



94(960) FER eso 

Eso no estaba en mi libro de historia del imperio español / P. Fernández Barbadillo

[Córdoba] : Almuzara, 2020 

Os españois foron os primeiros en cruzar o Atlántico, os primeiros en «descubrir»

América, os primeiros en circunnavegar o globo, os primeiros en crear unha moeda

aceptada  nos  cinco  continentes,  os  primeiros  en  organizar  unha  campaña  de

vacinación de ámbito mundial, os primeiros en levantar Catedrais e Universidades no

novo mundo,  os primeiros en excluír  da escravitude a poboacións conquistadas…

Descubra  a  través  das  páxinas  de  leste  libro  acontecementos,  personaxes  e

curiosidades cos cales o lector pode comprender a inmensidade e fortaleza dese

Imperio cuxa bandeira, a Cruz de Borgoña, ondeou en barcos, cidades e castelos

situados en todos os rumbos da rosa dos ventos. 

España, Historia, Curiosidades

CÓMIC EUROPEO E ESPAÑOL

COMIC COR min [azul]

Mi novio Caballo / Xiomara Correa

1ª ed. [Barcelona] : Reservoir Books, 2018 

Esta é a historia do amor que xorde entre unha moza e un cabalo. Preséntanos un

amor sincero e pouco distinto ao de calquera parella convencional (ou da mesma

especie). O “Meu noivo Cabalo” é unha fábula moderna onde os sentimentos máis

naturais  faranche  pasar  un  bo  intre...  aínda  que  as  fábulas  teñen  ás  veces

tinguiduras tráxicas.

Cómic galego, Cómic de humor

COMIC DOR dio [azul] 

El dios vagabundo / Fabrizio Dori. 

Barcelona : Ecc, [2020] 

Eustis  o  vagabundo  ten  uns  estraños  poderes  de  adiviñación,  xa  que  outrora

pertenceu á corte de Dioniso, o deus do viño. Pero os deuses maldixérono e agora

está  condenado a  compartir  a  cotidianidad dos humanos nun mundo tristemente

desprovisto de maxia. Ata o día en que Hécate, raíña dos espectros, encoméndalle

unha misión: e helo aquí, disposto a atopar o seu mundo perdido en compañía dunha

estraña pantasma e dun pequeno profesor medio miope... Fabrizio Dori propón unha

fascinante inmersión no mundo antigo, ofrecendo unha mirada diferente da mitoloxía

e a arte para dar forma a unha odisea dunha extraordinaria beleza. 

Cómic europeo, Cómic da vida cotiá, Cómic de aventuras



COMIC FER lim [azul] 

Limitado y especial / por Rubén Fdez. 

1ª ed. Madrid : Caramba, 2019 

As  incribles  andanzas  dun  home  branco  con  fortes  opinións  sobre  os  remakes

protagonizados por mulleres, e os merecidos e satisfactorias puñadas que recibe!

Esta é a frase promocional que se nos ocorreu para vender o último libro de Federik

Freak. Pero o último de verdade! O fin dunha era! Unha fascinante viaxe ao interior

da mente dun idiota, escrito e debuxado por Rubén Fdez.

Cómic español e hispanoamericano, Cómic de humor

COMIC GIA nop [azul] 

¡No pasarán! : edición integral / Vittorio Giardino 

3ª ed. Barcelona : Norma, 2018 

Outono  de  1938.  España  atópase  en  plena  Guerra  Civil  cando  Max  Fridman,

excombatiente das Brigadas Internacionais, vese obrigado a regresar a Barcelona en

busca dun antigo compañeiro de armas que desapareceu. O seu periplo levaralle ata

a batalla do Ebro, e obrigaralle a arriscar a súa propia vida para coñecer a verdade

sobre o destino do seu amigo. Nesta magnífica obra, Vittorio Giardino preséntanos

un retrato documentado e apaixonado da Guerra Civil  Española da man dun dos

seus personaxes máis emblemáticos. 

Cómic europeo, Cómic de aventuras

COMIC IBA mil [azul] 

Mil quinientos cincuenta y tres / [guión y dibujo] Galvario Ibaceta

[Barcelona] : Cascaborra, D. L. 2018 

A mediados de decembro de 1553, o gobernador de Chile, Pedro de Valdivia, sae de

Concepción,  cidade  fundada  por  el  mesmo,  rumbo  á  Araucanía  nunha  viaxe  de

exploración  co  obxectivo  de  reducir  os  focos  de  resistencia  mapuche,  que  se

manteñen hostís aos conquistadores españois. Informado desta expedición, Lautaro,

líder militar da hostes mapuches, e ex paxe do propio Valdivia, prepara aos seus

homes para o inminente enfrontamento.  Coñecedor  das capacidades bélicas dos

españois,  tratará  de  sacar  partido  ao  seu  coñecemento  do  terreo  e  ao  factor

sorpresa. 

Cómic español e hispanoamericano, Cómic histórico, Chile



COMIC MON eno
[azul] 

En órbita con Thomas Pesquet / Marion Montaigne

1ª ed. Barcelona : Norma Editorial, 2019 

Montaigne  comezou  a  interesarse  pola  astronáutica  por  mor  de  ler  a  reportaxe

Elixidos para a gloria, de Tom Wolfe. Pero, máis que pola épica ou a vida cotiá dos

cosmonautas,  as  súas  inquietudes viraron cara  a  cuestións  prácticas  da vida  no

espazo:  como ouriñan os astronautas en gravidade cero? Onde reciclan os seus

residuos? Que fan coa transpiración? Thomas Pesquet dá resposta a todos eses

interrogantes  nunha  novela  gráfica  detallada  e  divertida  que  orbita  ao  redor  da

biografía  do  propio  astronauta  francés,  que  se  preparou  durante  sete  anos  para

pasar  unha  tempada  na  Estación  Espacial  Internacional.  A  viaxe  comeza  en

Normandía e acaba nos confíns da estratosfera. 

Cómic europeo, Cómic biográfico, Astronauta, Cómic de humor

COMIC MUÑ bil [azul] 

Billie Holiday / Muñoz & Sampayo ; [traducción del francés de Diego de los Santos]

1ª ed. Barcelona : Salamandra, 2015 

Cen  anos  despois  do  seu  nacemento,  a  inimitable  voz  de  Billie  Holiday  segue

enfeitizando aos amantes da boa música. As súas calidades vocais, o seu dominio

do swing e a intensidade das súas interpretacións, froito das feridas que a vida lle

inflixiu  desde unha idade temperá,  convertérona nunha gran estrela  do jazz,  e  a

pesar  da  súa prematura desaparición,  a  súa arte  permaneceu indeleble  na  nosa

memoria. Pero “Billie Holiday” non é unha biografía ao uso. Cando se cumpren trinta

anos da morte da cantante, un xornalista recibe o encargo de escribir unha artigo

sobre este aniversario.  Desde o seu absoluto descoñecemento irá  descubrindo a

vida, apaixonante e turbulenta dunha das voces máis influentes do jazz. 

Cómic europeo, Cómic biográfico

COMIC PER ocu [azul]

Ocultos / Laura Pérez

1ª ed. Bilbao : Astiberri, 2019 

Hai  outros  mundos  no  mundo  no  que  vivimos.  A  realidade  está  chea  de  forzas

ignotas e de leis cuxa natureza é descoñecida. “Ocultos” reúne historias, sensacións,

momentos e reflexións acerca desoutras realidades, ocultas aos nosos ollos, pero

presentes nas nosas vidas. Misterios cunha linguaxe que mestura a ilustración e o

cómic,  creando  realidades  en  si  mesmas,  con  diferentes  recursos  gráficos,

adaptados  ao  que  cada  historia  necesita,  xerando  un  universo  de  mensaxes  e

imaxes que se transforman. 

Cómic español e hispanoamericano, Cómic da vida cotiá



COMIC VAL ave (6)
[azul] 

Los años oscuros / Santiago Valenzuela. 

Alicante : Ponent, D. L. 2006. 

Cantas zonas en sombra rodean a atribulada vida do capitán! Onde terminan as súas

improbables  aventuras?  Nun  oasis,  unha  terraza  da  vida  con  vistas  ao  Mar  da

Tranquilidade?  Ou  nunha  cuneta  anónima  do  camiño,  unha  fosa  común  da

desmemoria  histórica?.  Apenas  conseguimos  albiscar  formas  vagas  por  entre  a

bruma do futuro, non entrevemos o final da historia. Pero, polo menos, supoñemos,

se que debeu de existir un principio. Este. 

Cómic español e hispanoamericano, Cómic da vida cotiá, Cómic de humor, Cómic
fantástico, Cómic de aventuras

COMIC VAR wol [azul] 

Wolfram : espías, nazis e maquis / debuxos e guión, Alberto Varela Ferreiro

1ª ed. Vigo : Xerais, 2020 

1939,  a Guerra Civil  española remata pero un conflito  moito  máis  grande está a

piques de estoupar en Europa e no mundo, no que as novas tácticas e as novas

armas van facer do volframio un mineral esencial e escaso no planeta. W. C. Morgan

é destinado á sucursal de The Anglo South American Bank Ltd. en Galicia.  Pero

baixo a identidade dun banqueiro agóchase un axente de intelixencia británico coa

misión de controlar os movementos nazis na zona, contactar coa guerrilla e iniciar

unha guerra comercial que dificulte todo o posible a subministración de volframio á

Alemaña do Terceiro Reich. Na viaxe coñece a Molly Morrison, unha intrépida axente

norteamericana coa que vivirá moitas aventuras.

Cómic galego, Cómic histórico, Cómic bélico

CÓMIC AMERICANO

COMIC LEM des (4)
[vermello] 

Descender:  mecánica  orbital /  Jeff  Lemire  ;  Dustin  Nguyen  ;  tradución,  Santiago
García

Bilbao : Astiberri, 2017

Tim-21, Telsa e Quon conseguen escapar de Luna Máquina e comezan a procura do

antigo robot que pode ter a clave dos Cosechadores. Mentres tanto, Andy e o seu

heteroxéneo equipo, que se achegan perigosamente a Tim, vense sacudidos polas

revelaciones de Taladro.

Cómic americano, Cómic de ciencia ficción



COMIC LEM des (5)
[vermello] 

Descender:  la  rebelión  de  los  robots /  Jeff  Lemire  ;  Dustin  Nguyen  ;  tradución,
Santiago García

Bilbao : Astiberri, 2018

Unha década atrás,  xigantescos robots  apareceron na órbita  do  grupo dos  nove

planetas  centrais  que  forman  o  Consello  Galáctico  Unido  e  deixaron  a  toda  a

humanidade devastada antes de desaparecer. O pequeno robot Tim-21 pode ter a

clave  do  que  queren  eses  invasores  e  o  porqué  da  súa  chegada.  Neste  novo

episodio,  precipítanse  os  acontecementos  que  se  encadearan  ata  agora.  A

resistencia robótica levántase e a galaxia entra nunha guerra aberta. 

Cómic americano, Cómic de ciencia ficción

COMIC LEM des (6)
[vermello] 

Descender:  máquina de guerra / Jeff Lemire ; Dustin Nguyen ; tradución, Santiago
García

Bilbao : Astiberri, 2019

Chega o esperado desenlace da saga con “Descender”. Neste tomo final, as diversas

faccións  que  estiveron  perseguindo  a  TIM-21  por  fin  concéntranse  ao  redor  do

planeta oceánico Mata,  mentres os robots emprenden a súa revolución galáctica.

Pero nada pode preparar ao novo androide Tim para o que vai pasar. Jeff Lemire e

Dustin  Nguyen poñen así  fin  á  saga cun ritmo frenético e responden a todas as

preguntas que os lectores foron expóndose ao longo dos cinco volumes anteriores.

Emotivos e esperados reencontros, novos universos, historias do pasado e leccións

sobre a convivencia para facer de “Descender” o fin dunha era.

Cómic americano, Cómic de ciencia ficción

COMIC LEM roy (1)
[vermello] 

Royal City: Familia Directa / [creado, escrito e ilustrado por Jeff Lemire ; traducción,
Santiago García]

1ª ed. Bilbao : Astiberri, 2019 

Cando Patrick Pike, unha estrela da literatura vese obrigado a regresar a Royal City,

a próspera cidade industrial onde se criou, rápidamente é arrastrado polos dramas

dos seus dous irmáns adultos,  unha nai dominante e un pai abatido. Todos eles

están obsesionados coas diferentes versións de Tommy, o fillo menor da familia,

quen morreu afogado nun lago. “Royal City” convértese así nun profundo estudo do

ser humano, trazando as vidas,  amores e perdas dunha familia  con problemas e

unha cidade a piques de desaparecer.

Cómic americano, Cómic da vida cotiá



COMIC LEM roy (2)
[vermello] 

Royal City:  Sonic Youth / [creado, escrito e ilustrado por Jeff Lemire ; traducción,
Santiago García]

1ª ed. Bilbao : Astiberri, 2019 

A  Tommy,  o  irmán  pequeno  dos  Pike,  cada  vez  dóelle  máis  a  cabeza.  Case  é

incapaz de levantarse da cama ou acender as luces. Para combatelo, escribe unha e

outra vez a lista dos seus discos favoritos da historia.  Aínda así,  nada consegue

mitigalo.  Nesta segunda entrega de “Royal  City”,  Lemire  retrocede no tempo ata

1993 para seguir os pasos duns aínda adolescentes irmáns Pike. É este ano cando

os misterios ao redor da morte de Tommy aínda non foron borrados e cando todos os

pecados que agora perseguen á familia Pike aínda non se cometeron. Este tomo

profunda aínda máis na xénese da soidade dos personaxes, atrapados nunha cidade

que sente tan soa e atrapada como eles.

Cómic americano, Cómic da vida cotiá


	El tren de los niños / Viola Ardone ; tradución do italiano por María Borri
	1ª ed. Barcelona : Seix Barral, 2020
	Nápoles, 1946. O Partido Comunista Italiano consegue trasladar setenta mil nenos para quedar temporalmente con familias do norte e experimentar unha vida diferente afastada da miseria que os rodea. O pequeno Amerigo vese obrigado a abandonar o seu barrio e sube a un tren con outros nenos do sur. Dende a ollada dun rapaz da rúa, Amerigo mergúllase nunha fascinante Italia que resucita na posguerra. A forza desta rede de solidariedade en tempos difíciles fixo que esta novela tamén se convertese nun fenómeno internacional en vinte e cinco países.
	Novela da vida cotiá; Postguerra
	No estoy aquí / Anna Ballbona ; tradución de Concha Cardeñoso Sáenz de Miera
	Barcelona : Anagrama, 2020
	Mila creceu a finais dos setenta nun barrio apartado e mal urbanizado, encaixado entre unha autoestrada, un cemiterio e un polígono industrial. Os seus pais, payeses que cambiaron o tractor pola cadea de montaxe, non a levaban de vacacións nin a cear fóra, pero si a ver a un curandeiro que un día díxolle que tiña un «don» que se iría manifestando. Agora que espera un bebé, Mila tenta desentrañar a súa estrañeza, a súa perplexidade cara ás propias orixes. Enfiando recordos, mide ese mundo herdado, rememora as súas tentativas de apertura a Barcelona e a París e pregúntase que perviviu de todo iso nela e que transmitirá á súa filla.
	Novela da vida cotiá
	Una vida sin fin / Frédéric Beigbeder ; tradución de Joan Riambau
	Barcelona : Anagrama, 2020
	Cómo se llega a millonario / Miguel Bendamio Montero ; Xosé M. Núñez Seixas, estudo introdutorio.
	Ed. facs. Santiago de Compostela : Consello da Cultura galega, 2020
	O autor, un aresán residente en Cuba dende finais da década de 1880, comerciante de éxito, xornalista amador comprometido coa democracia, co rexionalismo e coa loita anticaciquil, foi tamén un dos iniciadores da Alianza Aresana fundada na Habana no ano 1904, da que foi directivo. Na obra, Bendamio recrea o ascenso social dun emigrante de Ares, un fillo de artesáns con certa instrución que parte para Cuba a finais do século XIX, trasládase a México e remata como potentado do petróleo nos Estados Unidos.
	Novela biográfca; Emigración
	Una vez en Europa / John Berger ; tradución do inglés de Pilar Vázquez
	Barcelona : Alfaguara, 2015
	As cinco historias de amor incluídas nunha vez en Europa son unha alegación contra a destrución da vida rural. John Bergern reflicte nelas o seu modo de entender a realidade. Como el mesmo recoñece, «talvez a miña aversión polo poder político, sexa cal for a súa forma, demostra que son un mal marxista. Intuitivamente sempre estou á beira daqueles que viven dominados por ese poder». Como antes de Puerca terra, destaca aquí ese «realismo limpo» de John Berger, obsesionado pola claridade dunha expresión que xorde ante nós como unha poderosa chamada de atención sobre o divorcio entre o home e a terra.
	Novela da vida cotiá
	Nueva York / Julio Camba
	Madrid : Reino de Cordelia, 2020
	El cuerpo : Cegador 2 / Mircea Cartarescu ; tradución do rumano a cargo de Marian Ochoa de Eribe
	Madrid : Impedimenta, 2020
	Bucarest a mediados dos anos 60. Romanía está dominada polo Partido. Mircea acaba de cumprir oito anos e na súa mente fusiónanse o presente e o pasado : o lúbrico Vasile, o raparigo que creceu sen sombra ; a nena Maria, á que lle crecen unhas ás de bolboreta ; as alfombras cúbicas tecidas pola nai de Mircea, que ocultan segredos de Estado ; a mística aparición, na Alameda do Circo, do Home Serpe ; Mircea e o seu irmán Victor, aniñados cada un coa cabeza aos pés do outro ; os homes estatua que poboan as entrañas dunha Amsterdam con ceos cor rubí.
	Las mujeres de Winchester / Tracy Chevalier ; tradución Catalina Ginard Féron.
	Barcelona : Duomo, 2020
	A moza Violet Speedwell parece destinada a unha existencia como muller solteira. A Gran Guerra arrebatoulle ao seu prometido, como a outras mulleres que, cos soldados, viron partir a súa posibilidade de contraer matrimonio. Só ten unha saída : aforrar o suficiente para deixar a casa familiar e establecerse pola súa conta. Pronto chega a Winchester, onde atopa traballo como mecanógrafa e o amparo dun grupo de mulleres : a comunidade de bordadoras da catedral. Xunto a elas aprende que aínda que a vida é efémera, os tecidos que crea coas súas propias mans perduran e que, ás veces, un só fío é suficiente para cambiar a trama dunha vida.
	El corazón de Inglaterra / Jonathan Coe ; tradución de Mauricio Bach
	Barcelona : Anagrama, 2020
	Rexeitado por todas as editoriais londinienses, Benjamin Trotter vese obrigado a publicar a súa novela na do seu amigo Phil e, aos seus cincuenta anos, vive un lance amoroso cunha ex compañeira de colexio que inclúe unha tronchante escena de cama; Colin, o seu ancián pai, non entende por que a industria británica se foi ao carallo ; á súa sobriña Sophie, profesora universitaria, un comentario inocente a unha estudante transxénero cústalle un expediente ; Doug mantén un romance cunha deputada tory e periódicas citas cun colaborador de David Cameron que lle filtra informacións delirantes sobre o referendo do Brexit... Todos eles móvense nunha Inglaterra partida pola metade, corroída polo racismo, o resentimento de clase e o medo ao futuro.
	Novela social e polítca
	Tal como eramos / Fiona Collins ; tradución de Gema Moral Bartolomé
	Barcelona : Ediciones B, 2020
	Tierra americana / Jeanine Cummins ; tradución de María Laura Paz Abasolo
	Barcelona : Ediciones B, 2020
	Las tinieblas y el alba / Ken Follett ; tradución de Anuvela
	1ª ed. Barcelona : Plaza & Janés, 2020
	Ano 997. Inglaterra enfróntase aos ataques dos galeses polo oeste e dos viquingos polo leste. Nestes tempos turbulentos, tres vidas entrecrúzanse : o construtor de barcos Edgar comprende que o seu futuro será moi diferente ao que imaxinara cando o seu fogar é arrasado polos viquingos ; Ragna, acompaña ao seu marido a unha nova terra alén do mar só para descubrir que os costumes alí son perigosamente distintos ; e Aldred, un monxe idealista, soña con transformar a súa humilde abadía nun centro de saber admirado en toda Europa. Os tres veranse abocados a un enfrontamento co desapiadado bispo Wynstan, decidido a aumentar o seu poder a calquera prezo.
	Novela histórica
	Lamento lo ocurrido / Richard Ford ; tradución de Damià Alou
	Barcelona : Anagrama, 2019.
	Hibernia / Adrian Goldsworthy ; tradución de Pedro Santamaria. Subtít. da cub. : en los confines del Imperio romano
	Madrid : Pàmies, 2019
	Cuentos de brujas de escritoras victorianas (1839-1920) / selección de Peter Haining ; traducción, Daniel de la Rubia Ortí
	1ª ed. Barcelona : Alba Editorial, 2019
	Historias de Nueva York / O. Henry ; tradución de José Manuel Álvarez Flórez.
	1ª ed. Madrid : Nórdica Libros, 2019
	O 11 de setembro de 1862, hai agora 150 anos, nacía un dos escritores de relatos máis importantes da Literatura Universal : William Sidney Porter. En 1901 tomou dúas decisións fundamentais para o seu desenvolvemento como escritor : trasladouse a Nova York e cambiou o seu nome polo de Ou. Henry para borrar o seu pasado. Cada relato é unha pequena obra mestra : Ou. Henry soubo captar o espírito da época na que viviu. Estes contos son unha radiografía da formación de Nova York, que en 1900 xa contaba con catro millóns de habitantes, cada un dos cales constituía para el «unha historia digna de ser contada.
	Contos da vida cotiá
	La herencia : novela / Vigdis Hjorth ; tradución de Kristi Baggethun y Asunción Lorenzo.
	3ª ed. Madrid : Mármara Ediciones : Nórdica Libros, 2020
	Catro irmáns, dúas casas de verán en Hvaler e un terrible secreto. A repartición da herdanza familiar converterase nun tema de desencontro. A aparente disputa entre os irmáns polas propiedades encerra algo moito máis profundo: as pantasmas do pasado regresan e o que parecía esquecido revive na familia. Galardoada cos máis prestixiosos premios literarios do seu país, “La herencia” converteuse desde a súa saída nun éxito de vendas en Noruega e xerou, xunto á serie un importante debate sobre a relación entre literatura e realidade.
	Novela da vida cotiá
	El largo camino a casa / Alan Hlad ; tradución de Montse Triviño
	Barcelona : Espasa, 2020
	En setembro de 1940, mentres as bombas alemás caen sobre Gran Bretaña, Susan e o seu avó Bertie achan consolo criando e adestrando pombas mensaxeiras que o Exército usará para transmitir información sobre os movementos dos nazis na Francia ocupada. A miles de quilómetros, en Estados Unidos, un piloto chamado Ollie decide unirse á RAF, a Real Forza Aérea británica, entrando así en contacto co Servizo Nacional de Pombas, onde coñece a Susan. Tras facerse inseparables, ambos serán seleccionados para formar parte dunha misión secreta que pode levar ao país á vitoria.
	Novela histórica; Guerra Mundial
	La mansión : tiempos de tormenta / Anne Jacobs ; tradución de Pierre Avit Ferrero y Ana Guelbenzu de San Eustaquio
	1ª ed. Barcelona : Plaza & Janés, 2020
	Franziska non pode crer que sexa certo : finalmente está de regreso na casa familiar dos Von Dranitz. Durante o caos da Segunda Guerra Mundial tivo que renunciar á maxestosa mansión no leste de Alemaña, pero o anhelo de retornar sempre a perseguiu. Xamais puido esquecer os tempos gloriosos previos á guerra, as súas ilusións e os seus desexos dunha vida á beira do seu gran amor, Walter Iversen. Foi unha época feliz ata que a guerra os separou e destruíu os seus soños.
	Novela romántica
	Relatos / María Kodama ; ilustracións de Alessandro Kokocinski
	1ª ed. . Barcelona : Lumen, 2020
	Un mozo samurái dividido entre a tradición e o desexo ; un lendario condotiero que, no seu leito de morte, rememora os instantes máis significativos da súa infancia ; unha nena en procura do Paraíso ; un apaixonado paleontólogo ás portas dun gran achado. Os relatos que reúne este libro exploran en profundidade a psique dos seus personaxes e reflexionan sobre temas universais como o arrepentimento, a culpa, o perdón, a perda da inocencia e a finitud da vida.
	Contos de aventuras; Contos da vida cotiá
	El mundo según Mark / Penelope Lively ; tradución de Alicia Frieyro
	1ªed. Madrid : Impedimenta, 2020
	Mark Lamming ten unha vida perfecta. Afamado escritor de biografías literarias, está casado con Diana, unha galerista de arte. Agora investiga a vida de Gilbert Strong, escritor, ensaísta e dramaturgo, e as súas pescudas o levan ata Dean Close, antigo fogar do autor. Carrie, a neta de Strong, reconverteu a casa nun centro de xardinería, e cando Mark empeza a visitala con máis frecuencia da necesaria, se da conta de que tal vez non sexa só o seu libro o que lle interese.
	Novela romántica
	Las 999 mujeres de Auschwitz : la extraordinaria historia de las jóvenes judías que llegaron en el primer tren a Auschwitz / Heather Dune Macadam ; tradución de Arturo Peral Santamaría ; [prólogo de Caroline Moorehead]
	1ª ed., 4ª reimp. Barcelona : Roca Editorial, 2020
	O 25 de marzo de 1942, centos de novas mulleres xudías e solteiras abandonaron os seus fogares para subir a un tren. A maioría destas mulleres e nenas nunca pasaran nin unha noite fóra de casa, pero ofrecéronse voluntariamente para traballar durante tres meses en época de guerra. Tres meses de traballo? Non podía ser algo tan malo. Ningún dos seus pais adiviñaría que o goberno acababa de vender ás súas fillas aos nazis para traballar como escravas. Ningún sabía que estaban destinadas a Auschwitz.
	Historia, Auchwitz, Relatos persoais
	Fin de temporada / Ignacio Martínez de Pisón
	1ª ed. Barcelona : Seix Barral, 2020
	Unha estrada xunto á fronteira de Portugal, xuño de 1977. Juan e Rosa, apenas adolescentes, teñen cita nunha clínica abortista clandestina, pero un accidente impediralles chegar ao seu destino. Case vinte anos despois, Rosa e o seu fillo Iván comezan o que será o proxecto da súa vida, a recuperación dun cámping na Costa Dourada, no outro extremo da península. Desde que Iván naceu viviron en diferentes lugares, sempre de forma provisional, sempre sós, fuxindo dun pasado que non tardará en alcanzalos. “Fin de temporada” é unha novela sobre a forza, ás veces envelenada, dos lazos de sangue ; sobre segredos familiares que fan que cada xeración se vexa abocada a repetir certos erros, e sobre como o saber transfórmanos noutras persoas.
	Novela da vida cotiá
	No pienso ir cuesta abajo / Terry McMillan ; traducido por Miguel Marqués Muñoz
	Madrid : Alianza, 2020
	A véspera do seu sesaxésimo oitavo aniversario, Loretha dáse conta de que ten un florecente imperio de produtos de beleza, un grupo de amizades de toda a vida e un marido que aínda fai manobras sorprendentes. É certo que carga con máis quilos dos que debería, pero non é unha desas mulleres que cre que o mellor xa pasou, e móstrase decidida a demostrar á súa nai, á súa irmá xemelga e ao resto do mundo que a opinión que teñen de envellecer é errónea.
	Novela da vida cotiá
	La buena suerte / Rosa Montero
	1ª ed., 3ª reimp. Barcelona : Alfaguara, 2020
	Que impulsa a un home para baixarse anticipadamente dun tren e ocultarse nun pobo de mala morte? Quere recomezar a súa vida ou pretende acabar con ela? Talvez estea fuxindo de alguén, ou de algo, ou mesmo de si mesmo, e o destino tróuxolle a Pozonegro, un antigo centro hulleiro que agora agoniza. Por diante da súa casa pasan trens que poden ser salvación ou condena, mentres os perseguidores estreitan o cerco. A perdición parece estar máis próxima cada día. Pero este home, Pablo, tamén coñece xente naquel lugar maldito, como a Raluca. Todos arrastran algún segredo. Xente que finxe ser quen non é, ou que oculta o que planea. É o gran xogo das falsidades.
	Novela da vida cotiá; Novela romántica
	Los combatientes / Cristina Morales ; prólogo de Elvira Navarro
	1ª de. Barcelona : Anagrama, 2020
	Isto vai dunha mocidade rabiosa que ﬂota entre os restos do naufraxio ; dun grupo de actores teatrais que se converten en actores políticos e deciden que a realidade só se pode retratar a través da ridiculización, e que esta, para ser crible e eﬁcaz, debe empezar por un mesmo e alcanzar aos nosos mestres literarios. Este é un libro –seica unha novela, seica unha obra de teatro– que conta a través da ﬁcción unha historia verdadeira, que fala de representación e realidade, de radicalismos impostados e transgresión auténtica, da arte como provocación e da provocación como arte, e faio retando aos lectores nun xogo nada inocente.
	Novela social e política
	Los nombres epicenos / Amelie Nothomb ; tradución de Sergi Pamies
	1ª ed. Barcelona : Anagrama, 2020
	Os nomes epicenos son aqueles que poden utilizarse tanto en masculino como en feminino. Nesta historia Claude desprega un gran empeño en casar con Dominique e deixala embarazada. Cando logra o seu obxetivo, a obsesión procreadora do pai tórnase en indiferenza absoluta cara á súa filla. Nothomb explora coa súa sagacidade habitual as complexas relacións paternofiliales e os resquemores do amor non correspondido. E faino construíndo unha sorte de perverso conto de fadas contemporáneo, unha fábula cruel, narrada con concisión, precisión e contundencia.
	Novela da vida cotiá
	Línea de fuego / Arturo Pérez – Reverte
	1ª ed. Barcelona : Alfaguara, 2020
	Xullo de 1938, 2. 890 homes e 14 mulleres loitan na tráxica batalla do Ebro. As unidades militares, lugares e personaxes que aparecen nesta novela son ficticios, aínda que os feitos ou os nomes reais dos que están inspirados non o son. A batalla do Ebro foi a máis dura e sanguenta de todas as que en España, e sobre ela hai abundante documentación, informes de guerra e testemuños persoais. Con todo isto, combinando rigor e invención, o autor construíu, non só unha novela sobre a Guerra Civil, senón unha formidable novela sobre homes e mulleres en calquera guerra : unha historia xusta e fascinante onde se recupera a memoria dos nosos pais e avós, que tamén é a nosa propia historia.
	Novela histórica, Guerra Civil, Batalla do Ebro
	La sonrisa del espejo / Octavio Pernas
	1ª ed. [S. l. ] : Titaniun, 2020
	Os complexos equilibrios no interior dunha familia, as dificultades comúns polas que pasan historias de amor que atravesan distintas xeracións, a gravidade das reflexións humanas cando se somete a exame o tempo vivido, cando se observa con mirada crítica o camiño percorrido e atópanse máis preguntas que respostas. Este libro contén algunhas desas historias sobre xente cotiá, con vidas cotiás, con alegrías e penas onde é necesaria certa reflexión para apreciar o brillo do heroico ou o reflexo do tráxico.
	Novela da vida cotiá
	La campana de cristal / Sylvia Plath ; tradución de Eugenia Vázquez Nacarino ; prólogo de Aixa de la Cruz
	Barcelona : Random House, 2019
	Crónica dun ano de vida de Esther Greenwood que viaxa a Nova York para introducirse no mundo da moda. O ano da súa depresión nerviosa e a terapia profesional seguinte, con ocasionais saltos no tempo.
	Novela social e política
	En el último azul / Carme Riera ; tradución do catalán da autora ; prólogo de Antonio Muñoz Molina.
	Edición especial 25º aniversario. Barcelona : Alfaguara, 2019
	Baseada en feitos reais acontecidos en Mallorca entre os anos 1687 e 1691. Un grupo de xudeus conversos mallorquinos, temendo ser detidos pola Inquisición, deciden embarcarse rumbo a terras de liberdade. O mal tempo frustra a súa fuxida, aprésanos e, varios son condenados á fogueira. A novela trata de recrear como viviron e morreron os criptoxudeus mallorquíns do século XVII, nun mundo no que se entrecruzan inquisidores, aristócratas, comerciantes, campesinos ou bandoleiros.
	Novela histórica
	La hermana sol : la historia de Electra / Lucinda Riley ; tradución de Eva Carballeira
	Barcelona : Plaza & Janés, 2020
	En aparencia, Electra d' Aplièse teno todo para ser feliz. É bela, rica, famosa e unha das modelos máis cotizadas do mundo. Pero debaixo desa perfecta fachada Electra non foi capaz de superar a morte do seu pai, o misterioso millonario Pa Salt, e recorre constantemente ao alcol e as drogas. Mentres loita por saír á boia, un día recibe unha carta dunha descoñecida que asegura ser a súa avoa… En 1939,  Cecily  Huntley-Morgan viaxa a Quenia desde Nova York nun intento de recompoñer o seu corazón roto. Pero a guerra achégase e  Cecily sente cada vez máis illada. Ata que un encontro cunha muller no bosque propicia unha promesa que cambiará a súa vida para sempre.
	Novela de aventuras
	Nueva esperanza / Nora Roberts ; tradución, Nieves Calvino Gutiérrez 1ª ed. Barcelona : Plaza y Janés, 2020
	A pesar de non ter nin vinte anos, o futuro da humanidade recae sobre os ombreiros de Fallon Swift. Ela sabe que non pode fallar : debe ser implacable e utilizar toda a súa forza e o seu poder, aínda que con iso semente a destrución ao redor, para que a súa xente sobreviva. Xunto a Duncan, un novo soldado e un líder nato, Fallon conseguiu salvar a incontables cambiantes, elfos e humanos. Con todo, agora debe axudarlles a sanar e a espertar a luz e a esperanza que aniña no seu interior. Porque, para cumprir co seu destino, a Elixida necesitará a todo un exercito ás súas costas.
	Novela de ciencia ficción
	Diálogos con Ferlosio / José Lazaro (edición)
	Madrid : Triacastela, 2019
	As corenta e catro conversacións e entrevistas con Rafael Sánchez Ferlosio que este volume recompila son documentos excepcionais para coñecer ao Ferlosio oral e espontáneo ao seu pesar, complementando a imaxe do escritor que puía a súa sintaxe con paciente vocación perfeccionista.
	Entrevistas
	La entrometida / Muriel Spark ; tradución de Lucrecia M. de Saenz
	1ª ed. Barcelona : Blackie Books, 2020
	Fleur Talbot debe sobrevivir no clasista e machista Londres de despois da Segunda Guerra Mundial. E ela non quere só sobrevivir : quere vivir e quere facelo á súa maneira. Ingresa na Asociación Autobiográfica, un club onde un esnob encárgalle reescribir os libros de memorias dun grupo de millonarios excéntricos. En paralelo a este traballo, consola á esposa do seu xefe amante, un tipo gris que, á súa vez, learase cun poeta. Todos pensan que é unha entrometida, pero nada máis lonxe da realidade. Ela só quere escribir a súa primeira novela. Cada vez élle máis difícil diferenciar ficción e realidade. Fálanlle de levar unha vida máis convencional, de casar, pero a ela non lle gustan nin as novelas nin as persoas vidas demasiado normais : «Un día escribirei a historia da miña vida, pero primeiro teño que vivir».
	Novela da vida cotiá
	Al Oeste del Edén : en un lugar de Estados Unidos / Jean Stein ; tradución de Amado Diéguez
	Barcelona : Anagrama, 2020
	Na cidade de Los Ángeles o sol brilla os trescentos sesenta e cinco días do ano ; nun dos seus outeiros o lendario cartel de Hollywood anuncia a fábrica de soños máis potente do mundo e noutras sucédense as mansións. Varias destas fastuosas residencias forman parte deste libro, que reconstrúe a desmesurada historia da cidade a través de cinco familias emblemáticas.
	Novela social e política
	Los amnésicos : historia de una familia europea / Géraldine Schwarz ; tradución de Núria Viver Barri
	5ª ed. Barcelona : Tusquets Editores, 2020
	Na cidade alemá de Mannheim, de onde é orixinario o seu pai, Géraldine Schwarz descobre que o seu avó Karl comprou en 1938 unha empresa aos seus propietarios xudeus, os Löbmman, máis tarde asasinados en Auschwitz. Tras a guerra, confrontado cun herdeiro que reclama unha reparación, Karl Schwarz opta pola negación das súas responsabilidades. Así arrinca unha apaixonante investigación que cobre tres xeracións da historia recente de Europa e que nos obriga a reflexionar sobre os riscos da desmemoria e o auxe do neofascismo no noso continente.
	Novela biográfica; Guerra
	Todo Wilt / Tom Sharpe.
	1ª ed. en Compendium. Barcelona : Anagrama, 2020
	Este volume contén as cinco hilarantes aventuras do inefable Henry Wilt, o personaxe máis popular de Tom Sharpe, dotado dun inmenso talento para enredarse nas leas máis espantosas sen darse conta, e dunha habilidade non menos admirable para escapar deles revolvéndose coa inocente axilidade dunha serpe : Wilt, As tribulacións de Wilt, Ánimo, Wilt!, Wilt non se aclara e A herdanza de Wilt.
	Novela de humor
	Tu mirada ilumina el mundo / Susanna Tamaro ; tradución por Julia Osuna Aguilar
	1ª ed. Barcelona : Seix Barral, 2020
	Dúas almas inquedas, dous seres aparentemente imperfectos : a amizade entre Susanna Tamaro e o poeta Pierluigi Cappello construíuse sobre unha paixón común pola natureza e a poesía e converteuse no seu refuxio. “Os anos da nosa amizade foron para min anos de grande liberdade. A liberdade de ser como somos”, escribe Tamaro, sinalando así un dos grandes males do noso tempo : a incapacidade para aceptar o diferente. Preséntanos un libro sabio e conmovedor no que os recordos desta inesquecible relación, truncada pola enfermidade, entrelázanse cos da infancia e mocidade para compoñer un himno á vida e á aceptación persoal.
	Novela biográfica
	Territorio de luz / Yuko Tsushima ; tradución do xaponés a cargo de Tana Oshima
	Barcelona : Impedimenta, 2020
	É primavera e unha muller, abandonada polo seu marido, decide comezar unha nova vida xunto coa súa filla de dous anos, que non entende por que non pode seguir vendo ao seu pai. Perdida nunha Tokio inmensa, a muller aluga un piso cheo de xanelas onde vivirá durante os doce meses posteriores á ruptura, enfrontándose á maternidade en solitario e tratando de escapar da escuridade que a axexa a pesar de vivir rodeada de luz. O periplo vital dunha muller que, co paso das estacións, emprende a procura da felicidade perdida.
	Novela da vida cotiá
	Medio siglo con Borges / Mario Vargas Llosa
	1ª ed. Barcelona : Alfaguara, 2020
	Unha colección de artigos, conferencias, recensións e notas que testemuña máis de medio século de lecturas dun autor que para Vargas Llosa foi, desde a lectura dos seus primeiros contos e ensaios na Lima dos anos cincuenta, unha fonte inesgotable de pracer intelectual. Cada nova lectura enriquece e aumenta a súa admiración, revelando novos segredos e sutilezas dese mundo borgiano tan inusitado nos seus temas e tan diáfano e elegante na súa expresión.
	Ensaio
	Cien años después / Alberto Vázquez-Figueroa
	1ª ed. Madrid : Kolima, 2020
	Cen anos despois da epidemia de gripe española que matou a sesenta millóns de persoas, sufrimos unha pandemia que desembocou nunha crise global sen precedentes. O caos e a escaseza apropiáronse do planeta e diríase que non hai saída mentres os seres humanos viven presas do pánico. Esta é a historia dunha familia que se ve obrigada a vivir illada e ver como os seus lazos rompen. Tamén é un canto á esperanza porque a desesperación pode matar máis que calquera virus.
	Novela da vida cotiá
	Azul de medianoche / Simone Van Der Vlugt ; tradución de Catalina Ginard Féron
	1ª ed. Barcelona : Duomo, 2020
	Holanda, 1654. É o século de ouro neerlandés, o tempo de Spinoza, Vermeer e Rembrandt. Tras enviudar, Catrijn decide viaxar a Amsterdam e Delft para perseguir o seu gran soño : ser decoradora de cerámica. Nestas cidades atoparase outras mulleres que, como ela, loitan para forxar o seu propio destino.
	Novela histórica
	Orient-Express : el tren de Europa / Mauricio Wiesenthal
	1ª ed. Barcelona : Acantilado, 2020
	O Orient- Express foi durante décadas o símbolo dunha Europa diversa chea de personaxes variados, de cheiros, cores e sabores unida por este tren que, máis que un medio de transporte, foi unha extraordinaria forma de civilización e de entendemento entre os pobos. Wiesenthal, coa súa prosa envolvente e fragante, transpórtanos a países e estacións, narra as súas historias e lendas, e crea un relato vívido e evocador, dacabalo entre as memorias e o ensaio. «A literatura do tren ten que ser, por forza, impresionista e confusa. O tren dános un destino, unha distancia, un máis aló sen transcendencia nin xuízo final. E iso fai máis belas e voluptuosas as historias que, como as noites do tren ou as aventuras de amor, non teñen principio nin fin».
	Novela histórica
	Cuentos / Thomas Wolfe ; tradución de Amelia Pérez de Villar
	Madrid : Páginas de Espuma, 2020
	A narrativa breve de Thomas Wolfe, lida como se pode facer neste volume, seguida e ata o final, é incomparable e inclasificable, e os seus contos reunidos constitúen un corpus titánico que contén un universo único. Inabarcable –palabra que el utiliza tantas veces–, infinito, puro, virxe, salvaxe e extraordinariamente humano.
	Contos da vida cotiá
	Los solitarios / Álvaro Arbina
	Barcelona : Ediciones B, 2020
	Unha paisaxe nevada nun dos lugares máis remotos do mundo. Un bosque infinito de coníferas. Unha casa solitaria que parece caída do ceo. Nela, dez persoas de dez recunchos do mundo salvajemente asasinadas. Como acabaron aí? Dirixen o caso Emeli Urquiza, unha policía de orixe vasca cunha complicada historia persoal, e o seu axudante Francis Thurmond, un afroamericano alto e silencioso que debuxa a escena do crime. Xuntos terán que penetrarse nas vidas das vítimas para atopar a última verdade.
	Novela de intriga e misterio
	Un caso tenebroso / Honoré de Balzac ; tradución de José Ramón Monreal. 1ª ed. Barcelona : Navona, 2019.
	Un caso tenebroso, que se le como unha novela policiaca, é a memoria da conspiración de Fouché contra Bonaparte, e a historia do paso do Consulado ao Imperio vista desde un castelo da Champagne.
	Novela de intriga e misterio
	La mujer de blanco / Wilkie Collins ; tradución de Miguel Ángel Pérez Pérez 2ª ed. Madrid : Alianza, 2020
	Cando Walter Hartright, profesor de debuxo, se atopa de madrugada nun camiño cunha misteriosa muller vestida de branco, non pode imaxinarse que está a empezar a vivir unha aventura de consecuencias imprevisibles. O seu traslado a unha mansión da costa noroeste de Inglaterra para instruír a dúas irmás, serviralle para atopar o amor nunha delas e desencadear unha intriga que irán relatando varios dos seus protagonistas, entre os que destacan a enérxica Marian Halcombe e o extravagante e maquiavélico conde Fosco.
	Novela de intriga e misterio
	La mujer del bosque / John Connolly ; tradución de Vicente Campos 2ª ed. Barcelona : Tusquets, 2020
	É primavera e, nos bosques de Maine, as tormentas aceleran o desxeo. Ata que, de súpeto, cando unha árbore cae, xunto ás raíces queda ao descuberto o cadáver dunha nova. Os policías e forenses que investigan o que puido ocorrer non tardan en pescudar que a muller deu a luz pouco antes de morrer. Con todo, nos arredores non hai nin rastro do recentemente nado, que quizá agora conte uns tres ou catro anos. Para atopalo, o avogado Moxie Castin pide axuda ao detective Charlie Parker. Pero Parker non é o único que emprendeu esa procura.
	Novela de intriga e misterio
	Cuatro damas del misterio / Louisa May Alcott, Vernon Lee, Amelia B. Edwards, Margaret Oliphant ; traducción de Goran Gallarza. . . [et al. ]
	Madrid : Funambulista, 2019
	A maldición dunhas sementes atopadas nunha pirámide exipcia, os diabólicos acontecementos que teñen lugar nunha olería británica, a fantasmal presenza detrás da xanela dunha biblioteca e a extraordinaria aparición dunha nena nunha noite de tormenta nun pobo costeiro italiano son os temas principais dos catro contos recolleitos neste libro.
	Novela de intriga e misterio
	La cara oculta / Mari Jungstedt ; tradución, José Luis Martínez Redondo y Alicia Puerta Quinta
	Madrid : Maeva, [2020]
	O corpo sen vida de Henrik Dahlman, un artista casado e pai de familia, aparece espido e atado á cama na súa casa de verán de Ljugarn. As pistas apuntan a que o culpable quere confundir á policía sobre a súa identidade. Cando outro home casado aparece brutalmente asasinado, Anders Knutas e Karin Jacobsson son conscientes de que se enfrontan a un homicida cun plan preconcibido que, ademais, cambia continuamente de aspecto.
	Novela de intriga e misterio
	La puerta / Manel Loureiro
	1ª ed. Barcelona : Planeta, 2020
	O achado do cadáver dunha nova, asasinada mediante unha antiga forma ritual aos pés da mítica Porta de Alén, desconcerta aos seus investigadores. A axente Raquel Colina é unha recentemente chegada a ese recuncho perdido de Galicia para tratar de salvar ao seu fillo ao que o medicamento xa non pode curar. Sen outra alternativa, e chea de dúbidas, Raquel recorrera a unha menciñeira local, que prometía a súa sanación. Con todo, a misteriosa desaparición da curandeira e o descubrimento da vítima da Porta fan sospeitar a Raquel que ambos os casos poden estar relacionados.
	Novela de intriga e misterio
	El ángel de Múnich / Fabiano Massimi ; tradución de Xavier González Rovira 1ª ed., 1ª reimp. Madrid : Alfaguara, 2020
	Múnic, 1931. Falta pouco para que unhas históricas eleccións outorguen o poder aos nazis. Os comisarios Siegfried Sauer e Mutti Forster enfróntanse á aburrida quenda do sábado cando o director da policía criminal avísalles dun suceso. A súa sobriña, Geli Raubal, foi achada morta. Todo apunta a un suicidio, pero Sauer non está convencido. Algunhas testemuñas contradinse e desapareceu a pequena esvástica de ouro que a moza sempre levaba ao pescozo. As súas sospeitas son confirmadas cando o mesmo Hitler pídelle que atope ao culpable e van aparecendo notas asinadas cunha misteriosa H.
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