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NARRATIVA

N ARA uti 

Utilidad de las desgracias y otros textos / Fernando Aramburu

1ª ed. Barcelona : Tusquets, 2020

A súa infancia nun arrabal de de San Sebastián, a súa memoria da dor nos anos

escuros no País Vasco, a súa experiencia como mestre en Alemaña, os seus rituais á

hora  de  escribir  e  de  atoparse cos  lectores,  algúns  paseos  e  viaxes,  as  leccións

extraídas  dunha atenta  lectura  de Albert  Camus :  este  volume reúne os  mellores

artigos literarios de Fernando Aramburu. Son pezas cargadas de humor, sensibilidade

e sabedoría, e poden lerse como apuntamentos narrativos, retrincos de memorias ou

como un tratado vital a partir dunhas cantas certezas que serven como compás moral.

Artigos

N AZU ter 

Tercer acto / Félix de Azúa

1ª ed. Barcelona : Penguin Random House, 2020

Esta novela é un implacable retrato xeracional que segue a un grupo de amigos na

súa peripecia vital pola Cataluña franquista, a disidencia francesa, a modernización de

España e o declive físico e mental de todos e cada un dos seus membros. Unha viaxe

resumida a través de imaxes fugaces e saturado de faladoiros parisienses, tabernas

barcelonesas,  viaxes  ampurdaneses,  coros  eslavos,  visitas  a  Jünger.  .  .  todo

sazonado coa mirada lúcida e o humor característico dun escritor imprescindible para

entender  a  toda  unha  xeración  de  intelectuais  e  literatos.  A  filosofía,  a  morte,  a

paternidade, a frivolidade e a tolemia son só algúns dos temas dunha novela que, en

certo sentido, pecha un ciclo na obra do seu autor.

Novela social e política

N BAR oce 

Un océano para llegar a ti / Sandra Barneda

1ª ed. Barcelona : Planeta, 2020

Tras a morte da súa nai, Gabriele volve ao pobo dos veráns da súa infancia. Alí espéraa

o seu pai,  co  que non fala  desde hai  anos.  Xuntos  dispóñense a  cumprir  o  último

desexo de Greta : que as tres persoas máis importantes da súa vida —o seu marido, a

súa única filla e a súa cuñada— esparexan as súas cinzas nun lugar onde foron felices.

Os  segredos  que  Greta  desvela  nas  cartas  que  deixa  á  súa  familia  terminarán  co

silencio entre pai e filla e propiciarán un encontro inesperado que fará que Gabriele

descubra que na vulnerabilidade se atopa a maxia da vida. 

Novela da vida cotiá



N BEA ins 
 

Las inseparables / Simone de Beauvoir ; epílogo de Sylvie Le Bon de Beauvoir

Barcelona : Lumen, 2020

Escrita en 1954, “As inseparables” narra a amizade apaixonada que une a  Sylvie e a

Andrée - alter ego da propia Simone de  Beauvoir e de Élisabeth  Lacoin (Zaza)- desde

que se coñecen con nove anos na escola.  Andrée é alegre, intelixente e atrevida, e

Sylvie,  unha  nena  formal  que  se  sente  atraída  pola  súa  personalidade  irresistible.

Xuntas aprenderán a librarse das convencións e as expectativas asfixiantes da súa

contorna, ignorantes do tráxico prezo que teñen a liberdade e a ambición intelectual e

existencial.  Unha  historia   catártica  para  a  autora,  cuxa  recuperación  -xunto  con

fotografías e cartas que serven de testemuño- constitúe un acontecemento literario.

Novela biográfica

N BEN gra 
 

La gran catástrofe amarilla : diario de un hombre tranquilo / J. J. Benítez

Barcelona : Planeta, 2020

Horas antes de partir cara á súa segunda volta ao mundo, J. J. Benítez recibe unha

carta procedente de EE. UU. A carta é aberta, pero non lida. Juanjo embarca no Costa

Deliziosa  e,  en  plena  navegación,  xorde  a  pandemia  do  coronavirus.  O  que  se

presentaba como unha viaxe de pracer convértese nun caos. O escritor leva un caderno

de  bitácora  no  que  rexistra  as  incidencias  de  cada  día.  Vertixinosa  mestura  de

aventuras, conversacións, temores e esperanzas. Ao regresar a España, Benítez le a

carta procedente de California e queda atónito. Nada é o que parece. 

Novela da vida cotiá

N BER ope 

La operadora / Gretchen Berg ; traducción de Ángela Esteller

1ª ed. Barcelona : Duomo, 2020

Ás operadoras da central en Wooster, Ohio, encántalles escoitar as conversacións dos

seus veciños e poñerse a rexoubar despues. Vivian Dalton é unha delas, aínda que xa

está un pouco farta de oír trucos de maquillaxe e receitas de cociña. O que quere é algo

gordo, algo excitante, como a existencia de espías na cidade ou unha infidelidade. E o

seu  desexo  por  fin  cúmprese.  Betty  Miller,  unha  das  mulleres  máis  ricas  do  pobo,

comenta cunha amiga descoñecida un secreto. Algo verdadeiramente zumarento que

ten que ver co marido de Vivian! E o peor dos pobos pequenos é que un segredo leva a

outro. 

Novela da vida cotiá



 N CAM rey 

El rey campesino / Andrea Camilleri ; Traducción de Juan Carlos Gentile Vitale

Barcelona : Destino, 2020

Velaquí a historia de Michele Zosimo, un mozo campesiño siciliano que, a principios do

século XVIII,  converteuse no efémero rei de Girgenti,  a actual  cidade de Agrigento,

despois de desarmar ao exército piemontés estacionado na zona. Un retrato, ás veces

hilarante,  ás  veces  dramático,  de  carácter  excepcional:  desde  as  incribles

circunstancias que deron lugar ao seu nacemento ata o seu compromiso por defender

ás persoas contra o abuso de poder.

Novela histórica

N CEL apo 

Los apóstatas / Gonzalo Celorio

1ª ed. Barcelona : Tusquets, 2020

Os apóstatas, unha novela que no seu propio proceso de escritura vai descubrindo as

historias  secretas  e  atroces  dos  dous  protagonistas  :  os  seus  irmáns  Eduardo  e

Miguel,  personaxes que ven compelidos  a abrigar  unha vocación relixiosa na que

ambos fracasan, pero que, de diferentes modos, os marca para sempre. 

Novela social e política

N CHI ase 

El asesinato de Platón / Marcos Chicot

Barcelona : Planeta, 2020

Altea, filla de Perseo e unha das máis brillantes discípulas de Platón, non sabe que a

súa vida e a do bebé que espera están en perigo, nin que ten ao inimigo na súa propia

casa. Pola súa banda, o seu amigo e mestre Platón arrisca a vida para tentar facer

realidade o seu gran proxecto : unir a política e a filosofía, co fin de que gobernen a

razón,  a  xustiza  e  a  sabedoría,  en  lugar  da  retórica  baleira  dos  demagogos,  a

corrupción e a ignorancia. Como pano de fondo, o xurdimento dunha nova potencia e un

xeneral con aura de invencible poñen en xogo a supervivencia de Esparta e da propia

Atenas. Tensión, intriga, traizóns e un amor que desafía á súa época conflúen nunha

novela que recrea de modo impecable o tapiz da Grecia clásica e o pensamento do

maior filósofo da Antigüedade.

Novela histórica; Grecia; Civilización



N CIM med 

Me despertaré en Shibuya / Anna Cima ; traducción de Kepa Uharte

1ª ed. Madrid : Nórdica Libros, 2020

Cando  Jana,  de  dezasete  anos,  chega  á  súa  soñada  Tokio,  desexa  quedar  para

sempre. Pronto se convence das consecuencias imprevisibles do seu desexo : verase

encerrada  sete  anos  no  círculo  máxico  do  bullicioso  barrio  de  Shibuya.  Mentres  a

versión nova de Jana deambula pola cidade, vive situacións extraordinarias e busca o

seu camiño de volta a casa, a Jana de vinte e catro anos estuda en Praga. Aspira a

conseguir unha bolsa en Tokio e, xunto cun compañeiro de estudos, rompe a cabeza

coa tradución dun conto xaponés. Escrita cunha lingua amena, fresca e coloquial,  a

primeira novela da moza japonóloga Anna Cima trata da procura dun camiño cara a

unha cultura distinta, da ambigüidade do mundo real e da trampa dun soño cumprido. 

Novela da vida cotiá

N COE cam 

El camino del arquero / Paulo Coelho ; ilustraciones de Christoph Niemann 

Barcelona : Planeta, 2020

Tetsuya é o mellor  seteiro  do  país,  pero vive  retirado nun val  remoto  e traballa  de

humilde carpinteiro. Un día, outro seteiro que vén de lonxe desafíao. Tetsuya acepta o

reto e demóstralle ao estranxeiro que para vencer, tanto co arco como na vida, non

basta a habilidade técnica. Un mozo do pobo pídelle que lle transmita o seu saber. O

mestre  advírtelle  que  pode  ensinarlle  as  regras  necesarias,  pero  é  el  quen  deberá

traballar sobre si mesmo. É así como Tetsuya empeza a instruír ao seu novo discípulo

no misterioso camiño do seteiro, o percorrido de toda unha vida. 

Novela da vida cotiá

N COR con

El conquistador / José Luis Corral

Barcelona : Ediciones B, 2020

Ningún  soberano  gobernou  en  España  tanto  tempo  como  el,  ningún  gañou  tantas

batallas, ningún conquistou tantos reinos como Jaime I o Conquistador, rei de Aragón,

de  Valencia  e  de  Mallorca,  conde  de  Barcelona  e  de  Urgel,  señor  de  Montpellier.

Historia  de  conquistas,  rivalidades  e  paixóns  que  resulta  imprescindible  para

comprender a configuración da España contemporánea e rebater,  co rigor  do relato

histórico  impecablemente  documentado,  o  mito  independentista  da  mal  chamada

«Coroa catalano-aragonesa». 

Novela histórica; Novela biográfica; Jaime I, Rei de Aragón



N FER vid 

La vida mentirosa de los adultos / Elena Ferrante ; traducción de Celia Filipetto

Barcelona : Lumen 2020

Novela sobre o descubrimento da mentira, o amor e o sexo, narrada pola inesquecible

voz  de  Giovanna,  unha  moza  empeñada  en  coñecer  á  súa  tía  Vittoria,

incomprensiblemente  borrada  das  conversacións  e  álbums  de  fotografías.  Con  iso

desencadeará  sen  sabelo  o  esborrallamento  da  súa  familia  intelectual  e  burguesa,

perfecta só en aparencia. 

Novela da vida cotiá

N GIM sin 

Sin muertos / Alicia Giménez Bartlett

1ª ed. Barcelona : Destino, 2020

A inspectora de policía Petra Delicado decide tomarse unha semana libre dun mes de

marzo para lembrar o seu pasado a fin de tomar as rendas do presente, e para iso

instálase na hostería dun convento de monxas galego. Alí repasará a súa vida, desde a

nena aplicada á que expulsan dun colexio de monxas, pasando pola moza universitaria

antifranquista que ao casar abandona a carreira, ata que decide romper con todo e ser

unha das primeiras mulleres en ingresar no corpo de Policía.

Novela da vida cotiá

N GRO sta 
 

Stalingrado / Vasili Grossman ; traducción de Andréi Kozinets 

Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2020

Vasili   Grossman quixo  deixar  constancia  de  todo o  que vivira  durante  a  Segunda

Guerra  Mundial,  a  morte  da  súa  nai  e  do  seu  fillastro  e  a  súa  experiencia  como

correspondente de guerra, nun ambicioso ciclo novelístico en dous partes: “Por unha

causa xusta” e “Vida e destino”. Das dúas, “Vida e destino” é un clásico lido por miles de

lectores en todo o mundo. Puido  Grossman escribir dúas novelas tan desiguais a pesar

de concibilas como un todo e redactalas unha tras outra? Esta edición responde á

pregunta.  Ademais  de  devolver  á  novela  o  título  de  “Stalingrado”,  por  primeira  vez

reconstrúea cos máis de cen fragmentos, que a censura soviética obligou a suprimir. 

Novela histórica; Segunda Guerra Mundial; Batalla de Stalingrado 



N GUT lib 
 

La librería del señor Livingstone / Mónica Gutiérrez Artero

Barcelona : Ediciones B, 2020

A arqueóloga Agnes decide mudarse a Londres en busca dunha oportunidade. Nun dos

seus paseos polo barrio do Amorne entra nunha librería moi especial: Moonlight Book.

Edward Livingstone está a buscar  unha axudante e ambos comprenden que non é

casualidade  que  sexa  precisamente  ela  quen  chamou  á  súa  porta.  Agnes  vai

descubrindo o carácter do seu novo xefe, as excentricidades da súa clientela habitual e

o encanto desta pequena librería.  Ata que un día,  un dos libros máis prezados dos

andeis de Moonlight Books desaparece e o inspector de policía John Lockwood entra en

escena para facerse cargo da investigación e revolucionar a tranquila vida de Agnes.

Novela da vida cotiá

N HAC mot 
 

Los motivos de Aurora / Erich Hackl ; traducción de José Ovejero

2ª ed. Gijón : Hoja de Lata, 2020

O 9 de xuño de 1933, Aurora Rodríguez comprendeu que tiña que matar á súa filla.

Colleu unha pistola e disparoulle catro tiros mentres durmía. Acababa así a vida de

Hildegart Rodríguez, feminista, pioneira da educación sexual e a planificación familiar

en España, a mans da súa nai. Aurora, unha singular dama da burguesía galega, quixo

procrear  á  nena  destinada  a  emancipar  á  muller  española  e  someteuna  desde  o

primeiro día a un estrito programa educativo. Aos dous anos a pequena xa lía, aos trece

matriculábase en Dereito e aos catorce daba mitins por todo o país. Nesta novela, Erich

Hackl recrea un dos casos máis famosos que sacudiron a Segunda República. 

Novela social e política; Novela biográfica; Hildegart

N HAR gat 
 

La gata y el general / Nino Haratischwili ; traducción de Carlos Fortea

Barcelona : Alfaguara, 2020

Chechenia, 1995 : Nura soña con fuxir da súa aldea, onde os clans marcan a lei e a

guerra  ameaza  con  esmagar  todos  os  seus  soños  de  liberdade,  que  para  ela

concéntranse na súa posesión máis  prezada,  un  cubo de Rubik.  Mentres tanto,  en

Moscova, o mozo ruso Aleksandr Orlov abandona ao amor da súa vida para irse á

fronte. Vinte anos despois, este mozo idealista e lector converteuse nun oligarca ao que

en Berlín coñecen como o xeneral, e os recordos daqueles anos de guerra perségueno.

Emprende entón unha viaxe en busca da Gata, unha misteriosa nova actriz á que viu

por última vez cun cubo de Rubik na man. 

Novela da vida cotiá



N IMA muj 
 

La mujer de la falda violeta / Natsuko Imamura ; traducción de J.F.González Sánchez

Barcelona : Duomo, 2020

A muller da saia violeta é dunha idade indeterminada, vive soa, non se relaciona con

ninguén, ten traballos temporais e é o entretemento da veciñanza. Probablemente sexa

por esa saia violeta que nunca se quita e por seguir sempre as mesmas rutinas. Esta

muller ten un talento especial : é capaz de pasar entre xentíos sen tocar a ninguén e

son moitos os que tentaron toparse con ela de forma «accidental» sen conseguilo. Con

todo,  é  o  obxecto  da  curiosidade  doutra  persoa.  Porque  alguén  a  observa,

constantemente.  Alguén  que  coñece  todos  os  seus  movementos.  Quen  é?  Como

sobrevive? Que pretende? E por que desaparece de súpeto? 

Novela da vida cotiá

N KOR tie 
 

Hijas de una nueva era, II / Carmen Korn ; traducción de María José Díez Pérez

1ª ed. Barcelona : Planeta, 2020

1949. A guerra terminou. Hamburgo queda reducida a entullos e moitos encóntranse

sen un fogar ao que regresar. Como Henny, quen non puido esquecer a mirada de suá

amiga  Kathe  nese  tranvía.  Lina,  pola  súa  banda,  abriu  unha  librería,  Ida  está

decepcionada pola súa relación con Tian, a pesar de todo o vivido. Os anos pasan, os

fillos das protagonistasá crecen e eles tambien teñen historias que contar. Arrincan por

fin  os  anos  do milagro  económico  e  as  revolucións  sociais  que  marcaron  os  anos

cincuenta  e  sesenta  :  a  construción  do  muro  de  Berlín,  a  chegada  da  pílula  e  da

televisión, o comezo dos movementos estudantís e a música dos Beatles.

Novela histórica

N LEM esp 
 

El espejo de nuestras penas / Pierre Lemaitre ; traducción de J. Antonio Soriano Marco

Barcelona : Salamandra, 2020

Pierre Lemaitre pecha a súa triloxía consagrada ao período de entreguerras con "El

espejo de nuestras penas", unha novela épica sobre as grandezas e as miserias dunha

sociedade  esmagada  polos  vaivéns  dunha  historia  cuxos  ecos  ecoan  aínda  hoxe.

Primavera de 1940. Louise Belmont, de trinta anos, corre espida e recuberta de sangue

polo bulevar de Montparnasse. Para entender a macabra situación que acaba de vivir,

deberá mergullarse na tolemia dun momento histórico sen parangón: mentres as tropas

alemás avanzan de forma implacábel  cara París  e o exército francés está en plena

desbandada, centos de miles de persoas aterradas foxen en busca dun lugar seguro. 

Novela da vida cotiá; Novela histórica; Guerra Mundial



N LEY som 
 

Sombras chinescas / Simon Leys ; traducción de José Ramón Monreal

Barcelona : Acantilado, 2020

En 1972,  cando Bélxica abriu a súa embaixada en Pequín,  Simon Leys foi enviado

como agregado cultural para percorrer durante seis meses o país e elaborar informes

detallados dos seus tesouros artísticos.  Incapaz de limitarse á tarefa de observar a

"China morta",  Leys  rexistrou elocuentes  escenas da vida  cotiá,  datos  económicos,

obras  das  librerías,  contidos  dos  programas  escolares,  banquetes  diplomáticos,

propostas políticas... o resultado foi este libro. 

Política e Goberno; China

N LLA pri 

Primavera extremeña : apuntes del natural / Julio Llamazares 

Barcelona : Alfaguara, 2020

En  marzo  de  2020,  días  antes  de  que  toda  España  quedase  confinada,  o  autor

instalouse coa súa familia nunha casa situada na serra dos Lagares, en Estremadura.

Alí estiveron, recluídos durante tres meses nun lugar que lles regalou a primavera máis

bela que viviron nunca.  Durante ese tempo,  a natureza,  preservada da intervención

humana, encheuse de luz, de cores brillantes e de animais en liberdade, mentres a

traxedia da pandemia estendíase implacable. E é que a vida, a pesar de todo, consegue

abrirse paso entre as gretas da realidade, por angostas que sexan. 

Novela da vida cotiá

N MAN ant 
 

Antica madre / Valerio Massimo Manfredi ; traducción de José Ramón Monreal

Barcelona : Grijalbo, 2020

Numidia, ano 62 d. C. O centurión de guerra Furio Voreno encabeza a escolta dunha

caravana en cuxos carros viaxan animais salvaxes e seres humanos capturados para

loitar nas areas da Roma imperial. Entre os cativos hai unha nova chamada Varea. É

orgullosa e salvaxe como un felino,  pode comunicarse  cos animais.  Os retratos da

moza que realizou o pintor durante a viaxe espertan o interese do emperador por Varea,

que ao ser rexeitado pola moza envíaa á area. Mentres tanto, Roma prepárase para

unha das maiores expedicións da súa historia : o emperador Nerón, a suxerencia do

seu conselleiro o filósofo Séneca, planea remontar o Nilo en busca das súas fontes. 

Novela histórica; Roma



N MAN enl  

En la corte del lobo / Hilary Mantel ; traducción de José Manuel Álvarez Flórez

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

Inglaterra,  en  1520,  está  a  un  paso  do  desastre.  O  rei  Enrique  VIII  non  consegue

procrear un herdeiro e quere divorciarse da súa muller, Catalina de Aragón, para casar

con Ana  Bolena, pero o cardeal  Wolsey non obtén máis que negativas do papa. Neste

clima de  desconfianza chega á corte Thomas  Cromwell, un home cunha traxectoria

orixinal:  fillo  dun ferreiro,  xenio  político,   sobornador  e  fanfarrón e cunha mortífera

habilidade de manipulación. Implacable na consecución dos seus propios intereses, é

tan esixente cos demais como o é consigo mesmo. O seu programa de reformas ten

que abrirse camiño entre un parlamento que só vela polos intereses dos seus membros

e un rei que  fluctúa entre as paixóns románticas e as pulsións asasinas.

Novela histórica

N MAR ama 
 

El amanecer podrido / Luis Martín-Santos, Juan Benet 

1ª ed. Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2020

Este  volume  consta  dun  grupo  de  relatos  cheos  de  vidas  raras  e  de  experiencias

extremas baixo os turbios amenceres que dominaban o país da posguerra. Os seus

pequenos  argumentos  tratan  do  medo  á  morte,  dun  erotismo  moi   carnoso,  da

fascinación  polo  microcosmos  animal,  da  inmersión  na  natureza,  de  voces

sobrenaturais,  de tristes peripecias humanas. A atmosfera é xorda e  paralizante, a

escritura irónica. O libro complétase con cartas e variados documentos que reflicten

unha fidelidade mutua que soubo recrearse na discrepancia e mantívose intacta ata a

morte de Luís  Martí n-Santos en 1964, a pesar das vicisitudes persoais dun e outro.

Relatos curtos; Correspondencia

N MAR ata 
 

Las ataduras / Carmen Martín Gaite ; prólogo de Ana María Moix

Madrid : Siruela, , 2020

Os  protagonistas  destes  sete  relatos  coinciden  no  sometemento  que  teñen  á  súa

realidade social,  familiar  ou económica.  É algo que os ata e que non senten como

propio pero do que non poden deixar de participar. Sete magníficos retratos da vida

cotiá e dos conflitos de identidade do ser humano e dunha época. 

Relatos da vida cotiá



N MED mar 

Las maravillas / Elena Medel

1ª ed. Barcelona : Anagrama, 2020

Nesta novela hai dúas mulleres : María, que a finais da década dos sesenta deixa a súa

vida nunha cidade do sur para traballar en Madrid, e Alicia, que nace máis de trinta anos

despois e repite o seu camiño por motivos diferentes. Sabemos o que as separa, pero,

que  as  une?  “Las  maravillas”  é  unha  novela  sobre  coidados,  responsabilidades  e

expectativas; sobre a precariedade que non responde á crise senón á clase, e sobre

quenes  contarán  as  historias  que  nos  permitan  coñecer  as  nosas  orixes  e  o  noso

pasado. “Las maravillas” percorre as últimas décadas da historia de España : desde o

final da ditadura ata o estalido feminista, contado desde a periferia dunha gran cidade e

nas voces de quenes non poden manifestarse porque teñen que traballar. 

Novela da vida cotiá

N MEN mar 
 

Los mares de la canela / Pilar Méndez Jiménez

1ª ed. Madrid : La esfera de los libros, 2020

A finais do século XIX, a moza Elba e o seu irmán vense obrigados a fuxir da súa

aldea galega e realizar  unha larguísima travesía cara a Filipinas.  Alí  o seu destino

quedará  inexorablemente  enlazado  co  dun  rico  negociante  chinés  que  fixo  a  súa

fortuna co comercio da canela. Galicia,  Filipinas e a illa de Kulangsu, tres mundos

unidos pola determinación dunha muller disposta a conquistar a súa propia vida. No

seu  longo  periplo  coñecerá  a  cerrazón  dunha  sociedade  rural,  pero  tamén  a

xenerosidade dunha silenciosa cadea de mulleres que estende a súa solidariedade a

través dos océanos entre Europa e Asia.

Novela histórica

N MER for 
 

La forastera / Olga Merino

Barcelona : Alfaguara, 2020

Angie vive retirada nunha aldea recóndita do sur. Para os veciños é a tola que se deixa

ver en compañía dos seus cans. A súa existencia transcorre no vello caserón familiar,

nun cruzamento continuado de dous tempos : o presente e o pasado. Tan só ten ás

súas pantasmas e o recordo do amor vivido cun artista inglés no Londres esquecido de

Margaret Thatcher. O achado do corpo aforcado do terrateniente máis poderoso da

comarca leva a Angie a desenterrar vellos segredos familiares e a descubrir o fío fatal

de morte,  incomprensión e silencio que une a todos na comarca.  Angie sabe que,

cando o perdiches todo, non hai nada que poidan arrebatarche. 

Novela da vida cotiá; Novela social e política



 N MES amo

Un amor / Sara Mesa

1ª ed.Barcelona : Anagrama, 2020

A historia dun amor ocorre en La Escapa, un pequeno núcleo rural onde Nat, unha

nova e inexperta tradutora, acaba de mudarse. O seu caseiro, que lle regala un can

como xesto de benvida, non tardará en mostrar a súa verdadeira cara, e os conflitos

ao redor da casa alugada converteranse nunha verdadeira obsesión para ela. O resto

dos habitantes da zona acollerán a Nat con aparente normalidade, mentres de fondo

latexan a incomprensión e a estrañeza mutuas. La Escapa terminará adquirindo unha

personalidade propia,  oprimente e confusa,  que enfrontará a Nat  non só cos seus

veciños, senón tamén consigo mesma e os seus propios fracasos. 

Novela da vida cotiá

N OCL zap 
 

El  zapatero  y  su  hija :  una  memoria  familiar  de  gente  común  en  tiempos
extraordinarios / Connor O Clery ; traducción de Silvia Furió.

1ª ed. Barcelona : Crítica, 2020

A Unión Soviética, 1962. O zapateiro Stanislav Suvorov foi condenado a cinco anos de

cárcere.  O  seu  crime?  Vender  o  seu  automóbil  con  fins  de  lucro,  contravindo  as

estritas leis de especulación do Kremlin. Ao saír de prisión, a vergoña social leva a

Stanislav  ao  exilio  voluntario  en  Siberia,  trasladando  á  súa  familia  dunha  vida

continental relativamente cómoda en Grozny, a capital de Chechenia, á fría e afastada

Krasnoyarsk. Para algúns, é a capital  do gulag ;  para outros, é a oportunidade de

comezar de novo. 

Novela social e política

N ODO gue 
 

La guerra de Inge :  una mujer  alemana,  secretos de familia  y supervivencia en la
Alemania de Hitler / Svenja O'Donnell ; traducción de David Paradela

1ª ed. Barcelona : Crítica, 2020

Inge, a avoa da autora, nunca falou sobre o seu pasado. Todo o que a súa familia

sabía era que crecera nunha cidade que xa non existe en ningún mapa : Königsberg

en Prusia Oriental, unha nota ao pé da historia, un lugar do que case ninguén oíu falar

hoxe. Pero cando Svenja visita esta cidade báltica e impulsivamente chama á súa

avoa, algo se desbloquea nela e, finalmente, empeza a contar a súa historia. 

Novela histórica



N ORR dul 
 

Dulce introducción al caos / Marta Orriols ; traducción de Noemí Sobregués

Barcelona : Lumen, 2020

Penetrándose  nas  emocións  máis  íntimas,  Marta  Orriols  convídanos  a  explorar  as

contradicións que xorden ante a posibilidade de ser pais  e a fuxir  do pensamento

simple para observar os límites da vontade, o instinto e a liberdade, nunha historia

repleta de matices e arestas que confirma o seu gran talento narrativo, que a fixo

merecedora de varios premios literarios. 

Novela da vida cotiá

N PAD com 
 

Como polvo en el viento / Leonardo Padura

2ª ed. Barcelona : Tusquets, 2020

Adela, moza neoiorquina de ascendencia cubana, recibe unha chamada da súa nai.

Levan enfadadas máis dun ano porque Adela non só se trasladou a Miami, senón que

vive con Marcos, un mozo habaneiro recentemente chegado a Estados Unidos ao que

a nai rexeita pola súa orixe. Marcos cóntalle a Adela historias da súa infancia na illa e

móstralle  unha  foto  da  última  comida  cos  seus  amigos.  Adela  descobre  entre  os

rostros a alguén familiar. E un abismo ábrese baixo os seus pés. “Como polvo en el

viento”  é  a  historia  dun grupo de  amigos  que  sobreviviu  a  un  destino  de exilio  e

dispersión,  en  Barcelona,  no  extremo noroeste  de  Estados Unidos,  en  Madrid,  en

Porto Rico, en Buenos Aires... Que fixo a vida con eles, que se quixeron tanto? 

Novela da vida cotiá

N POM des 
 

El destino de un gato común / Álvaro Pombo

1ª ed. Barcelona : Destino, 2020

O coronel Ybarra é un exmilitar xubilado a piques de cumprir os oitenta. Os anos de

disciplina no exército quedaron atrás e agora espéralle unha época de plácida vellez.

Pero cando o seu neto Nicolás, un reflexivo neno de dez anos distanciado dos seus

pais, vai vivir con el, a súa vida toma un leito inédito e outórgalle a oportunidade de

resarcirse da fría relación que tivo co seu fillo Manuel na súa infancia. A presenza dun

gato común europeo fará que se estableza entre eles unha relación triangular rexida

pola harmonía, grazas á «intelixencia inconsciente» do felino e á inocencia do neno. 

Novela da vida cotiá



N POS ley 
 

La leyenda de la peregrina / Carmen Posadas

Barcelona : Espasa, D. L. 2020

A Peregrina é, sen dúbida, a perla máis famosa de todos os tempos. Procedente das

augas do mar Caribe, foi entregada a Felipe II e desde entón converteuse nunha das

xoias principais da monarquía hispánica. Pasou por herdanza polo xoieiro de varias

raíñas ata que, despois da Guerra da Independencia, foi levada a Francia. 

Novela histórica

N REI pro 
 

Una promesa de juventud / María Reig

Barcelona : Suma de letras, 2020

Suíza, 1939. St. Ursula acolle ás alumnas estranxeiras para o novo curso. Charlotte,

unha das veteranas, será a encargada de integrar a Sara Suárez. Co paso dos días,

as mozas forxan unha amizade que se verá interrompida pola guerra. 

Oxford, década de 1970. Caroline Eccleston prepara a súa tese sobre os internados

suízos na Segunda Guerra Mundial. O achado do peche inesperado dun deles acende

a curiosidade de Carol, que non dubida en viaxar a Zúrich para atopar respostas. 

"Una  promesa  de  juventud"  é  a  recreación  dun  tempo  de  sombra  que  cicela  a

personalidade dunhas adolescentes que tentan sobrevivir nun mundo cheo de demos. 

Novela histórica; Guerra Mundial 

N RIN bib 
 

La biblioteca de los sueños imposibles / Lin Rina ; traducción de Ana Guelbenzu

Barcelona : Roca Editorial, 2020

En 1890 a maioría de mozas serían felices coa vida da moza de 19 anos de idade

Animant Crumb : unha nai dedicada a vestila coa mellor roupa e a buscarlle un marido

perfecto. Pero a Ani todo iso non lle importa nada, ela ama os libros. A vida de Ani dá

un xiro  cando recibe  a  proposta  inesperada  dunha viaxe a  Londres  para  traballar

nunha  antiga  biblioteca.  Alí,  coñece  a  Thomas  Reed,  un  home tan  estraño  como

intrigante que espertará en Ani sentimentos que ata o de agora só coñecía polos libros.

Pronto descubrirá que a súa historia de amor pode converterse en realidade.

Novela romántica



N SAB hij 
 

Hijos del carbón / Noemí Sabugal. : [Un viaje por las cuencas mineras]

Barcelona : Alfaguara, 2020

Nesta obra, mestura de autobiografía, memoria, ensaio e reportaxe, Noemí Sabugal

narra os seus recordos de infancia ligados ás minas de carbón e embárcase nunha

viaxe  polas  principais  contornas  mineiras  de  España.  En  cada  unha  das  etapas

conversa con traballadores dos pozos, con políticos, con veciños ou con comerciantes,

todos eles afectados por unha transición enerxética que conleva o fin dunha cultura e

dunha forma de comprender o mundo. As implicacións económicas e sociais do peche

das minas terán a súa correlato nas vidas de todos os "fillos do carbón", que agora

buscan un futuro novo e unha nova enerxía coa que poder poñerse de novo en pé. 

Novela autobiográfica

N SAF rom 
 

Rompamos el hielo / David Safier ; traducción por María José Díez Pérez

Barcelona : Seix Barral, 2020

Urga leva 33.  000 anos conxelada nun iceberg á beira dun pequeno mamut,  pero

agora, por culpa do cambio climático, se desxea e tras botar unha ollada ao presente

case preferiría conxelarse de novo. Aínda así, esta muller da Idade de Pedra é sobre

todo unha loitadora, e antes de darse por vencida quere pescudar se é posible ser feliz

nun mundo tan estraño. 

Novela de humor

N SAN cam 

Las campanas de Santiago : [un relato de la reconquista : cuando España se enfrentó
al azote de Dios] / Isabel San Sebastián

1ª ed. Barcelona : [Plaza & Janes], 2020

Compostela,  ano 997 do noso Señor.  Almanzor,  «o  Azoute de Deus»,  disponse a

destruír a cidade do apóstolo Santiago, faro da Cristiandade hispana e destino dun

camiño de peregrinación secular. No medio da confusión, Tiago, un humilde ferreiro,

sepárase da súa muller, Mencía, embarazada dunha criatura. Ela consegue fuxir. El é

capturado  e  forzado  a  cargar  as  campás  da  basílica  ata  Córdoba  nunha  viaxe

infestada de perigos. Comeza así unha aventura trepidante que obrigará a Mencía a

loitar por sobrevivir mentres Tiago tenta desesperadamente regresar ao seu lado.

Novela histórica



N SAN mas 
 

¿Más vale sola? / Chloe Santana

1ª ed. Barcelona : Suma de Letras, 2020

Macarena é unha avogada cunha prometedora carreira no bufete onde traballa. Está a

esperar a que o seu mentor se xubile para ocupar o seu posto. Con todo, o seu futuro

prometedor non será tal cando irrompa en escena Antonio, un avogado que acaban de

contratar, casado e pai de familia con quen Macarena mantén unha relación. Antonio

non está disposto a deixar á súa muller e Macarena, cansada de ser a outra, decide

deixalo. Doutra banda, a súa nai e o seu padrasto pídenlle que se faga cargo de Flor, a

súa irmán, xa que ambos se van de misión humanitaria a África e a mellor amiga de

Macarena tamén lle pide que acolla na súa casa á súa nai, así que Macarena da noite

para a mañá termina compartindo piso cunha nena malcriada e unha ama de casa

experta en cociña de toda a vida.  

Novela romántica

N SPR con 
 

El consentimiento / Vanessa Springora ; traducción de Noemí Sobregués

1ª ed. Barcelona : Lumen, 2020

Con trece anos, Vanessa Springora coñece a Gabriel Matzneff, un escritor trinta e seis

anos maior que ela, tras o que se esconde un depredador. Despois dun meticuloso

cortexo, a adolescente entrégase a el en corpo e alma, cegada polo amor e ignorante

de que as súas relacións con menores levan anos nutrindo a súa produción literaria.

Máis de trinta anos despois dos feitos, Springora narra de forma lúcida e fulgurante

esta historia de amor e perversión, e a ambigüidade do seu propio consentimento. 

Novela da vida cotiá

N TAM tum 
 

Tu mirada ilumina el mundo / Susanna Tamaro ; traducción 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. 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.  Un texto luminoso sobre a alma,  a superación da

morte e o profundo significado da nosa existencia. 

Novela biográfica; Autores italianos



N VUI gue 

La guerra de los pobres / Éric Vuillard ; traducción de Javier Albiñana

Barcelona : Tusquets, 2020

Ano 1524 : os campesiños sublévanse no sur de Alemaña. O levantamento esténdese,

gana rapidamente adeptos en Suíza e Alsacia. No medio do caos destaca a figura dun

teólogo, un mozo que loita xunto aos insurxentes. Chámase Thomas Müntzer. A súa

vida  é  terrible  e  novelesca.  A  pesar  do  seu  tráxico  final,  similar  ao  dos  seus

seguidores,  foi  unha vida  que merecía  vivirse,  e  merecía,  por  tanto,  que alguén a

contase. Ninguén mellor que o premio  Goncourt  Éric Vuillard para seguir  os pasos

dese predicador que simplemente quería xustiza. 

Novela biográfica; Novela histórica

N WES noc 
 

La noche interrumpida / Rebecca West ; traducción de Andrés Barba e C. M. Cáceres

Barcelona : Seix Barral, 2020

Coa marcha de  Piers e a venda dalgúns cadros valiosos,  Clare Aubrey parece tomar

por fin as rendas da súa familia.  Rose e Mary seguen formándose como pianistas,

Cordelia vese forzada a traballar como asistente dun  marchante de arte e Richard

Quin contempla a posibilidade de estudar en Oxford. “La noche interrumpida” continúa

a triloxía da familia Aubrey nos albores do s.  XX, cando a maioría de idade das mozas

tórnase aínda máis conmovedora a medida que se suceden os acontecementos que

desembocarán na Primeira Guerra Mundial e as súas dramáticas consecuencias.

Novela da vida cotiá

N WHI chi

Los chicos de la Nickel / Colson Whitehead ; traducción de Luis Murillo Fort

1ª ed., 1ª reimp. Barcelona : Literatura Random House, 2020

«Non son negro, son home.» Elwood Curtis tómase moi en serio as palabras de Martin

Luther King e, do mesmo xeito que el,  soña con facer deste mundo un lugar máis

xusto. Tras ser abandonado polos seus pais e criado pola súa querida pero estrita

avoa, este adolescente converteuse nun mozo prometedor que ve nos estudos a súa

única saída. Pero de pouco serve ser un bo estudante na Academia Nickel. Cando, por

mor  dun malentendido,  encérranlle  neste reformatorio,  Elwood non tarda en darse

conta diso. Baseada no estremecedor caso real dun reformatorio de Florida que estivo

en funcionamento durante máis dun século e esnaquizou a vida de miles de nenos.

Novela social e política



NOVELA POLICIACA

NP BAR noc 
 

La noche de plata / Elia Barceló

Barcelona : Roca Editorial, 2020

Carola Rey Vermello, especialista en secuestros e homicidios infantís, e nai da nena

desaparecida vinte e sete anos atrás, volve a Viena co encargo amigable de desfacer

a biblioteca dun marchante  de arte  recentemente falecido.  Xunto co seu amigo,  o

inspector-xefe Wolt Almann, verase envolvida nunha trama que poñerá en evidencia

que ninguén  é  o  que parece  e  que  un  nunca acaba de coñecer  aos  demais,  nin

sequera  a  si  mesmo.  O  que  parecía  un  cold  case  complícase  cando  outra  nena

desaparece no mercado de Nadal de Viena, a esplendorosa cidade da música e a arte

que oculta tras as fachadas das súas belas casas os máis escuros segredos.

Novela de intriga e misterio

NP COB enf 
 

En fuga / Harlan Coben ; traducción de Jorge Rizo

1ª ed. Barcelona : RBA, 2020

Simon considérase un home feliz ata que a súa filla maior, Paige, se converteu en

drogadicta  e  se  afastou  da  súa  familia.  Ata  o  de  agora,  todos  os  intentos  por

recuperala foron infrutuosos. Con todo, o seu pai persiste na súa procura e pescuda

que algúns días ela toca a guitarra en Central Park. Ao reencontrarse ambos alí, Paige

sae  correndo  e  no  camiño  de  Simon  interponse  repentinamente  Aaron,  o  mozo

responsable de arrastrar  á moza ao seu descenso aos infernos.  Tres meses máis

tarde, alguén asasina a Aaron e Paige permanece en paradoiro descoñecido. 

Novela de intriga e misterio

NP DAN mue 
 

La  muerte  de  Erika  Knapp  /  Luca  D'  Andrea ;  traducción Xavier  González  Rovira

Barcelona : Alfaguara, 2020

Tony Carcano leva unha vida  illada e monótona,  na  que as únicas  emocións que

experimenta son as que describe nos seus propios libros, unhas novelas de amor que

desde hai tempo proporciónanlle exito e benestar. Con todo, Sibylle, unha veinteañera

imprudente e encantadora, irrompe na súa vida cunha antiga foto que o retrata nova e

riseira xunto ao cadáver dunha muller : Erika Knapp. Tony vese obrigado a retomar os

fíos dunha historia que durante moito tempo quixo deixar atrás. Xunto a Sibylle, terá

que volver penetrarse nas sombras do pequeno pobo tiroles de Kreuzwirt,  onde se

esconde un misterio feito de mentiras, violencia, tolemia e cobiza. 

Novela de intriga e misterio



NP GIN bru 
 

La bruma verde / Gonzalo Giner

1ª ed. Barcelona, : Planeta, , 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 GAR aqu 
 

Aquitania / Eva García Sáenz de Urturi

1ª ed. Barcelona : Planeta, 2020

O duque de Aquitania aparece morto en Compostela. O corpo queda de cor azul e coa

marca da «águia de sangue», unha ancestral tortura normanda. A súa filla Eleanor

decide vingarse e para iso casa co fillo do que cre o seu asasino : Luy VI o Gordo, rei

de  Francia.  Pero  o  propio  rei  morre  durante  a  voda  en  idénticas  circunstancias.

Eleanor  e  Luy  VII  tentarán  pescudar,  xunto  cos  gatos  aquitanos,  quen  quere  aos

inexpertos reis no trono. Décadas antes da morte do duque de Aquitania, un neno sen

nome é abandonado nun bosque polas súas cinco nais. Seica un monstro, ou talvez

un  santo,  o  pequeno  sobrevivente  acabará  converténdose  nun  dos  homes  máis

excepcionais do medievo europeo. 

Novela de intriga e misterio

NP GOM rey 

Rey blanco / Juan Gómez-Jurado

1ª ed. Barcelona : Ediciones B, 2020

“Espero que non te esqueceras de min. Xogamos?”

Cando Antonia Scott recibe esta mensaxe, sabe moi ben quen lla envía. Tamén sabe

que  ese  xogo  é  case  imposible  de  gañar.  Pero  a  Antonia  non  lle  gusta  perder.

Despois de todo este tempo fuxindo, a realidade acabou alcanzándoa. Antonia é cinto

negro  en  mentirse  a  si  mesma,  pero  agora  ten  claro  que  se  perde  esta  batalla,

perdeunas todas. -A raíña é a figura máis poderosa do taboleiro -di o Rey Blanco-.

Pero por poderosa que sexa unha peza de xadrez, nunca debe esquecer que hai

unha man que a move. -Iso xa o veremos-, responde Antonia. O final é só o principio.

Novela de intriga e misterio



NP GRI gua 
 

Los  guardianes /  John  Grisham  ;  traducción  de  Nieves  Calvino  Gutiérrez

1ª ed. Barcelona : Plaza & Janés, 2020 

En Seabrook, Florida, un avogado chamado Keith Russo foi asasinado a tiros unha

noite mentres traballaba no seu despacho. O culpable non deixou pistas. Non houbo

testemuñas. Pero a policía pronto sospeitou de Quincy Miller, un mozo negro que fora

cliente de Russo. Miller foi xulgado e condenado a cadea perpetua. Languideceu en

prisión durante anos, mantendo a súa inocencia. Desesperado, escribe unha carta ao

Ministerio dos Gardiáns, unha organización sen ánimo de lucro liderada por Cullen

Post. Post viaxa polo país loitando contra sentenzas inxustas e defendendo a clientes

esquecidos  polo  sistema.  Con todo,  neste  caso atopa obstáculos  inesperados.  Os

asasinos son persoas poderosas e non queren que Miller sexa exonerado. 

Novela de intriga e misterio

NP HER leo 
 

Leones muertos / Mick Herron ; traducción de Enrique de Hériz

1ª ed. Barcelona : Penguin Random House, 2020

Os axentes da Casa da Ciénaga, onde os mandos do servizo de intelixencia británico

envían aos espías caídos en desgraza, reciben o encargo de protexer a un oligarca

ruso de visita no país que o MI5 pretende alistar nas súas filas. Mentres dous axentes

son enviados ao traballo de vixilancia, Dickie Bow, un antigo espía da época da Guerra

Fría, é achado morto nos asentos traseiros dun autobús nos arredores de Oxford. E

aínda que todos  os  indicios  apuntan a  un fulminante ataque ao corazón,  Jackson

Lamb, o xefe da casa da Ciénaga, está convencido de que Dickie Bow foi asasinado. 

Novela de intriga e misterio

NP JAM nod 
 

No duermas más / P. D. James ; traducción de Raquel García Rojas

Madrid : Siruela, D. L. 2020

"Non durmas máis», as palabras que aterrorizaron a Macbeth ben poderían aplicarse

aos personaxes das seis historias aquí recollidas : profesores autoritarios que reciben

o seu merecido, matrimonios infelices e infancias desgraciadas que encontran o seu

desquite, o novo dono dunha mansión asasinado na madrugada do día de Nadal, un

octoxenario que planea un castigo desde a súa residencia... A vinganza ; ese escuro

móbil;  é  o  auténtico  motor  de  cada  unha  destas  tramas,  nas  que  as  penitencias

impostas aos culpables parecen estar ditadas polas forzas invisibles da xustiza.

Novela de intriga e misterio



NP KAT con 
 

Confianza ciega / John Katzenbach ; traducción de Laura Paredes

Barcelona : Ediciones B, 2020

Cando Maeve desaparece sen deixar rastro, a súa filla Sloane non se sorprende : se a

súa nai tiña que desaparecer, só podía ser en estrañas circunstancias. Con todo, esta

vez é distinto : ao cabo duns días da desaparición, Sloane recibe un paquete que esta

mesma mandou, con varios miles de dólares, a escritura da súa casa e unha arma.

Tamén  hai  unha  nota  coas  seguintes  palabras:  Véndeo  todo.  Queda  a  pistola.

Practica. Foxe. Agora. 

Novela de intriga e misterio

NP KER mat 
 

Materia oscura : la vida privada de sir Isaac Newton / Philip Kerr ; traducción de Carlos

Mayor

1ª ed. Barcelona : Salamandra, 2020

En 1696, Christopher Ellis, un impetuoso mozo afeccionado aos naipes e ás mulleres,

é enviado á Torre de Londres, pero non como prisioneiro. Grazas a un inesperado xiro

do destino,  Ellis  convértese no novo axudante de sir  Isaac Newton,  o  renombrado

científco que é ademais o encargado de perseguir aos falsificadores que ameazan con

derrubar a economía inglesa. Coa aguda perspicacia de Newton e a habilidade de Ellis

coa espada, a peculiar parella de detectives prepárase para resolver o caso. 

Novela de intriga e misterio

NP LAS cri 
 

Los crímenes azules / Enrique Laso

Barcelona : Umbriel, 2017

Os cadáveres de dous mozos achados na beira dun lago de forma case simultánea.

Un  condado  cuxos  habitantes  gardan  escuros  segredos.  Un  prometedor  axente

especial da Unidade de Análise de Conduta do FBI asignado ao caso. Un crime sen

resolver similar acaecido case dúas décadas atrás.

Novela de intriga e misterio



NP LEN ase 

Un asesino en tu sombra / Ana Lena Rivera

Madrid : Maeva, 2020 

Gracia  San  Sebastián,  investigadora  de  fraudes  financeiras,  vese  envolvida  na

desaparición  de  Imelda,  unha  nova  psicóloga  á  que  atopan  morta  poucos  días

despois nas vías do tren. O marido, artificieiro da Garda Civil e principal sospeitoso,

pídelle axuda para descubrir ao asasino da súa muller. 

Novela de intriga e misterio

NP MAD glo 

Gloria bendita / Juan Madrid

Madrid : Alianza, 2020

María, unha exdeportista que malvive con traballos ocasionais, chamou a atención

do Emérito. Unha maquinaria oculta ponse en marcha para satisfacer os desexos

reais  baixo  a  batuta  do  comisario  Romero,  personaxe  complexo  ao  servizo  dos

poderosos, que manexa, xunto coa súa indescritible esposa, os fíos na sombra e

urde  negocios  moitas  veces  ilícitos  pero  sempre  lucrativos.  Mentres  tanto,  Juan

Delforo  documéntase  para  un  novo  libro,  unha  investigación  sobre  o  "perigo"

comunista  no  s.  XX,  e  achégase  a  personaxes  cuxas  "actividades  encubertas"

propiciaron accións que a historia oficial rexistra de maneira moi diferente. Ningún

feito parece estar a salvo da intervención de estruturas paralelas do Estado.

Novela de intriga e misterio

NP MAG tru 

Trufas para el comisario / Pierre Magnan ; traducción de Susana Prieto Mori

Madrid : Siruela, cop. 2019

Na pequena localidade de Banon, na Alta Provenza, os campesiños viven da cría de

cabras e, sobre todo, do lucrativo comercio da trufa. Quen lle ía a dicir ao comisario

Laviolette —disposto a degustar en forma de tortilla pouco callada o delicioso fungo da

rexión— que se atoparía cunha boa chea de cadáveres e que unha porca chamada

Roseline  sería  o  seu  mellor  aliada?  Ou  que  se  toparía  cunha  sepultura  dos

protestantes expulsados pola igrexa catrocentos anos atrás, e que, tras unha serie de

estrepitosos fracasos, a solución ao caso xurdiría ante el por azar, nunha comunidade

infestada de odios larvados e vellas supersticiones?

Novela de intriga e misterio



NP MCM pol 

Un policía del sur / John McMahon ; traducción de Eduardo Iriarte

1ª ed. Barcelona : RBA, 2020

Para o inspector P. T. Marsh, o último ano foi un pesadelo despois de perder á súa

muller e ao seu fillo nun accidente de tráfico. Refuxiado no alcol, unha noite agrede a

un neonazi que maltrata á súa parella. Ao día seguinte, este home aparece morto e o

policía non sabe se a culpa é súa. Mentres avanza unha investigación que podería

terlle a el como obxectivo, Marsh e a súa compañeira Remy Morgan afrontan outro

caso moi perturbador. A aparición do cadáver calcinado dun mozo negro nun campo

espertará vellos demos nunha cidade como Mason Falls, en Xeorxia, onde a cor da

pel sempre foi motivo de controversia, violencia e dor. O inspector deberá rexurdir

das súas cinzas.

Novela de intriga e misterio

NP MEN tod 

Todos nosotros / Javier Menéndez Flores

Barcelona : Planeta, 2020

Madrid,  1981.  Unha  parella  de  inspectores  de  policía  investiga  o  atropelo  mortal

dunha moza cuxa autopsia revela unhas terribles lesións previas ao accidente. Pouco

despois, dúas mozas de idades similares desaparecen. As tres foron vistas por última

vez en locais de copas. Comezará así unha absorbente intriga criminal, que abarca

dúas décadas, na que a acción e a psicoloxía dos personaxes entrelázanse. O Madrid

do final da Transición contrasta co dunha democracia xa asentada aínda que exposta

aos perigos do mundo globalizado.

Novela de intriga e misterio

NP MON muj 

La mujer sin nombre / Vanessa Montfort

1ª ed. Barcelona : Plaza y Janés, 2020

Cando á directora teatral Noelia Cid encárganlle estrear Sortilegio, a obra perdida do

reputado dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, decide informarse sobre ela a través

dos documentos que conservou a súa muller, María Lejárraga. Con todo, mediante a

súa investigación Noelia  non só se mergulla  na complexa relación amorosa entre

María e Gregorio, senón que vai atoparse cun misterio que leva máis dun século sen

resolver.

 Novela de intriga e misterio



NP NES san 

Sangre en la nieve / Jo Nesbo ; traducción de B. T. Gundersen y M. G. Campo

1ª ed, Barcelona : Reservoir Books, 2020

Matar por encargo, ese é o oficio de Olav. E faino ben, pois gaña o soldo traballando

para un dos grandes capos da droga en Oslo, Daniel Hoffmann. Con todo, a vida de

sicario ten certas contrapartidas : ninguén quere terche preto. Ata que todo cambia

inesperadamente. Afeccionado a filosofar sobre a morte e o amor, Olav resignouse a

unha vida sen paixóns cando de súpeto coñece á muller dos seus soños. Pero hai

dous problemas. O primeiro é que se trata de Corina Hoffmann, a esposa do seu xefe.

O segundo é que a nova misión de Olav é matala. O imposible está ao seu alcance…

Novela de intriga e misterio

NP OSM clu 

El club del crimen de los jueves / Richard Osman ; traducción de Claudia Conde

Barcelona : Espasa, 2020

Nun pacífico complexo privado para xubilados, catro improbables amigos reúnense

unha vez á semana para revisar antigos casos de asasinatos locais que quedaron sen

resolver. Cando un promotor inmobiliario da zona é achado morto cunha misteriosa

fotografía  xunto ao corpo,  O Club do Crime dos Xoves atópase no medio do seu

primeiro caso real.  Aínda que sexan octoxenarios,  os catro amigos gardan algúns

trucos na manga. 

Novela de intriga e misterio

NP POS mer 

El mercader de la muerte / Gervasio Posadas

Barcelona : Suma de letras, 2020

O xornalista José Ortega viaxa a Mónaco coa esperanza de realizar unha reportaxe

que lle permita recuperar o prestixio perdido tras anos como correspondente en Berlín.

En Montecarlo entrará en contacto con Basil Zaharoff, o millonario máis misterioso de

Europa nese momento, e pronto descubrirá que os segredos que garda o ancián son

cobizados por moitos que non se deterán ante nada para lograr o seu obxectivo. 

Novela de intriga e misterio



NP PRA tod 

Todo lo carga el diablo / Benjamín Prado

Barcelona : Alfaguara, 2020

En  1936,  tres  deportistas  españolas  acudiron  aos  Xogos  Olímpicos  de  Inverno

celebrados na Alemaña nazi. Cando o seu mundo desapareceu, os seus nomes foron

borrados, por causas ideolóxicas ou morais. Dunha delas non se volveu a saber nada.

Nin viva nin morta. E é a Juan Urbano a quen, moitos anos despois, o fillo desa muller

desaparecida  encarga resolver  o  caso.  A súa investigación desvela  unha intricada

historia  de  escándalos  médicos,  hospitais  psiquiátricos  convertidos  en  cárceres  e

biografías  manipuladas  que  percorre  a  España  da  Residencia  de  Señoritas  e  o

Instituto-Escola, a dos dramaturgos e humoristas do Paspallás. 

Novela de intriga e misterio

NP RAV tio 

Un tío con una bolsa en la cabeza / Alexis Ravelo

2ª ed. Madrid : Siruela, D. L. 2020

“Un tío con una bolsa en la cabeza” trata sobre Gabriel Sánchez Santana, alcalde

corrupto  do  non  menos  corrupto  municipio  de  San  Expósito,  a  quen  dous

descoñecidos deixaron coas mans atadas coa cabeza metida nunha bolsa de lixo tras

atracalo na súa propia casa. Sen posibilidade de liberarse ou pedir auxilio, condenado

á morte por asfixia,  Gabriel dedicará os seus últimos momentos a tentar pescudar

quenes son os asaltantes. Deste xeito, converterase no peculiar investigador do seu

propio  asasinato  aínda  antes  da  súa  consumación.  Este  texto  é  ademais  dunha

poderosa e singular novela negra, cuxos códigos manexa e deconstruye; unha lúcida

memoria da vida política e económica española nas últimas décadas.

Novela de intriga e misterio

NP ROB tod 

Todo lo que no ves / Nora Roberts ; traducción de Mª del Puerto Barruetabeña Diez

Barcelona : Suma de Letras, 2020

Os Bigelows parecen ser a familia perfecta : o pai é un cirurxián respectado ; a nai,

unha  ama de  casa  devota  ;  e  os  seus  fillos,  Zane  e  Britt,  os  adolescentes  máis

afortunados de Lakeview Terrace, unha pequena comunidade nas Blue Mountains de

Carolina  do  Norte.  Pero  as  aparencias  poden  enganar  e  a  casa  dos  soños  dos

Bigelow é realmente un inferno do que parece imposible escapar. 

Novela de intriga e misterio



NP TAH jar 

El jardin de las brujas / Clara Tahoces

1ª ed., 1ª reimp. Barcelona : Penguin Random House, 2020

Na familia de Clara existe unha lenda: unha maldición axexa a vida de todos os seus

membros. Cando decide indagar sobre a orixe descoñecida desta escura herdanza,

embárcase nunha procura que lle  levará  ata o  século  XVIII  e  a  historia  da  súa

antepasada, a IX Duquesa de Osuna.

Novela de intriga e misterio

FONDO GALEGO E LOCAL

GN ALO gra 
 

Granito / Álex Alonso

Vigo : Xerais, 2020

Conta o salto ao baleiro de dous seres que xa levaban o fracaso marcado nas súas

costas,  nunha  acción  completamente  improvisada,  sen  reflexión  nin  preparación

previas : a acción case suicida de dous policías que non tiñan nada que perder. Ao

mesmo tempo, a novela convértese nunha crónica sentimental, case documental, dos

anos noventa en Galicia. 

Novela de intriga e misterio

GN CAR xen 
 

A xente da Barreira / Ricardo Carballo Calero

1ª ed., 1ª imp. Vigo : Galaxia, 2019

Pode  ser  considerada  unha  novela  neorrealista,  aínda  que  os  personaxes  non

pertencen, como case sempre acontece na novela neorrealista, ás clases artesás, ás

clases  obreiras  ou  pequenoburguesas  dun  mundo  urbano  ou  vilego,  senón  a  un

mundo rural.  “A xente da Barreira”  é  un título axeitado porque o protagonista é a

propia  casa da Barreira co seu contorno,  a  xente da Barreira;  mesmo no sentido

romano da palabra: a familia que vive na casa da Barreira construída polo fundador da

dinastía e a súa clientela, os campesiños que traballan na Barreira, que se relacionan

cos señores, que mesturan o seu sangue e forman parte desa xente.

Novela da vida cotiá; Novela histórica



GN ORU sou 
 

O souto dos catro ventos / María Oruña

1ª de. Allariz : Aira, 2020

No evocador souto dos catro ventos do antigo mosteiro de Santo Estevo de Ribas de

Sil aparece morto un home vestido como un monxe bieito. Como é posible, se os

frades abandonaron aquel lugar no século XIX? Jon Bécquer, un detective que está a

descubrir as marabillas da Ribeira Sacra, tomará moi a peito descubrir que hai de

certo na lenda dos nove aneis de Santo Estevo e en descubrir  o enigma daquela

morte. Na súa pesquisa vai dar co legado de Marina Vallejo, unha moza que viviu os

derradeiros anos da vida monástica, na década do 1830, pelexando por conducir o

seu propio destino e esquivar a represión que sufrían as mulleres.

Novela de intriga e misterio

GN PEN tod 
 

Todas as vidas / Xosé Ramón Pena

1ª ed. Vigo : Xerais, 2020

Relatos de soñadores, perdedores, persoas frustradas ou de aspirantes á revolución.

Son un monllo de vidas que abanean entre o marabilloso e o absurdo, vidas intensas

que petan con forza á nosa beira. Un exlexionario fantasía con tempos felices sobre

os areais de Melilla;  un aspirante a estrela do boxeo combate sobre o ring dunha

Detroit  moi  doméstica;  a  raíña,  a  piques  de  ser  destronada,  escríbelle

compulsivamente ao seu confesor. 

Novela da vida cotiá

GN POR lar 

Lara e Sabela / Ignacio Vidal Portabales

1ª ed. Vigo : Xerais, 2020

Sabela, propietaria dunha galería de arte, desfruta facendo de modelo para Lara, unha

dás  súas  artistas.  Namorada  dela,  sabe  que  as  circunstancias  da  pintora,  viúva

recente, non facilitan a situación. Sabela traballa atendendo artistas da súa peculiar

galería e ofrécelle á súa amiga todo ou seu apoio. Xuntas lerán a inquietante misiva

póstuma de Valentín, ou home de Lara, e recibirán o encargo de acoller a Ariel. Aínda

que Lara trata de aprazar ou momento de enfrontarse á existencia incómoda de Ariel,

visitarán un avogado que lles facilitará o camiño para abordar ou problema. Mentres

tanto, consciente dá falta de cartos, na cabeza da pintora vai tomando forma a idea de

saír das dificultades económicas dun xeito creativo, ilegal e arriscado. 

Novela da vida cotiá



GN QUE cor 
 

Corazón de manteiga / Xavier Queipo

1ª ed. ; 1ª impr. Vigo : Editorial Galaxia, 2020

Mauro goza dunha nenez fantástica, vive logo unha mocidade de dúbidas e desterro

interior  para,  ao  cabo,  iniciar  a  madureza  cunha  espiral  de  tormentos  e

inseguridades.  Cunha  escritura  que  vai  mudando  desde  o  relato  naturalista  á

memoria  esnaquizada,  Xavier  Queipo  conta  nesta  novela  a  historia  dunha  vida

marcada pola diferenza. O seu protagonista, Mauro, xunta as forzas que lle quedan

para vindicar unha experiencia que ninguén cre e liberarse dunha dúbida terrible que

condiciona a súa existencia. Esta é a historia dun home engaiolado en si mesmo, dun

deses ícaros que aprenden a voar ata a extenuación das forzas e da ilusión. 

Novela da vida cotiá

GN RIV par 
 

O paraíso dos inocentes / Antón Riveiro Coello

1ª ed., 1ª imp. Vigo : Editorial Galaxia, 2020

Marzo de 2016, en plena guerra de Siria, a cidade de Alepo está dividida en dúas

partes  enfrontadas.  No lado rebelde,  a  activista Amira loita  por  informar  o mundo

desde dentro da guerra e visita un orfo rescatado baixo os cascallos ;  no lado do

réxime, Isam, un químico que traballa nunha fábrica de xabón, teme a notificación do

Goberno para engrosar as filas do exército. Ao mesmo tempo en Bruxelas, días antes

do atentado terrorista  de  Zaventem,  Alicia  topa indicios  desacougantes  que a fan

temer pola vida da súa parella. 

Novela social e política

GN TIZ inc 

Os incurábeis / Antonio Tizón

Vigo : Xerais, 2020

2001.  Unha prostituta aparece asasinada no barrio coruñés dos Castros.  A muller

morreu desangrada e coa marca dos cairos na gorxa. O inspector Sánchez non só

terá que resolver ese caso, senón tamén outros similares que se repiten días despois

no mesmo barrio da Coruña. Botando man da novela negra e da novela psicolóxica,

Antonio Tizón ofrécenos unha historia na que se formulan preguntas coma estas : que

facer coas persoas que padecen enfermidades mentais graves? Teñen cura ou son

incurábeis? Son persoas normais ou violentas, perigosas? Como tratalas? 

Novela de intriga e misterio



GN TOR señ 
 

Un señor elegante / Suso de Toro

Vigo : Xerais, 2020

A familia Baltar atesoura un sorprendente patrimonio cultural e humano. Atraído polo

insólito perfil dalgún dous seus membros, Suso de Toro realiza unha indagación para

reconstruír a historia dunha familia que, en distintos momentos, protexe a Rosalía de

Castro e Murguía e logo á familia Castelao ou a Dieste. Tras manexar materiais froito

dun  intensísimo  traballo  de  documentación,  o  escritor  ofrécenos  unha  novela

cegadora,  que aglutina unha síntese persoal  de novela río,  histórica,  psicolóxica e

novela de ideas.  Esta obra demostra que existiu  unha outra Galiza vital,  alegre e

afirmativa, moi distinta dá que nos contaron.

Novela histórica

GP VAL out 

Outono nos espellos / Xulio L. Valcárcel

A Coruña : Medulia, 2017

BOSQUE

…

...Temos cruzado a soleira aberto a porta 

oficiado os vellos ritos

Máis tarde as castañas tremerán nas mans 

coa calor dun paxaro cautivo

Poesía galega

G 008 OTE ens 
 

Ensayo histórico sobre la cultura gallega / Ramón Otero Pedrayo 

[Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 2020 (Gráfricas Lasa) 

O “Ensayo histórico sobre la cultura gallega” representou, á altura da súa primeira

edición en 1930, unha novidade no panorama historiográfico galego e, desde logo, un

punto culminante na traxectoria intelectual de Ramón Otero Pedrayo, ao consagrar o

seu  autor  como un  verdadeiro  intérprete  da  historia  de  Galicia  e  unha  figura  de

referencia no sistema cultural galego. O obxecto do é estudar a cultura galega como

un todo orgánico e harmonioso. A paixón que anima a prosa do ensaio de Otero

Pedrayo deriva dunha vontade de explicar a esencia da patria para que esta poida

ser redimida non por un individuo, senón polo pobo no seu conxunto, un “pobo en

camiño”. 

Cultura; Galicia



G 328 SAN est 
 

O estrangulamento tecnolóxico de Galiza : análise das políticas europeas para a 
innovación rexional durante a gran recesión / Diego Sande Veiga. vol. I

Santiago de Compostela : Laiovento, 2020

A innovación é un fénomeno necesario para que as sociedades prosperen, mais non

está exento de controversia. De feito, para o pensamento " crecentista ", a innovación

é necesaria  fundamentalmente como motor  para acadar  o crecemento económico.

Nun contexto  institucional  dominado pola  ideoloxía neoliberal,  os  territorios  menos

desenvolvidos  tecnoloxicamente  e  con  tecidos  industriais  máis  febles  precisan  da

firme  intervención  pública  para  fomentar  a  innovación  empresarial.  Nesta  obra

abórdase o problema da planificación e execución orzamentaria  das políticas para

fomentar  a  innovación  en  Galicia,  ofrecendo  unha  interpretación  desde  unha

perspectiva sistémica e posibles alternativas cara ao futuro. 

Política tecnolóxica; Investigación industrial; Galicia

G 338 BOS sub 
 

Súbditos ou cidadáns? : reflexións perante a involución democrática e a lóxica dos 
poderosos / Henrique del Bosque

1ª ed. Vigo : Xerais, 2020

Nocións como comunidade, liberdade, dereitos, cidadanía, pobo ou estado semellan

ecos do pasado e sucumben ao imperio do control cibernético e á acumulación de

poder do capital financeiro. Quen ten os datos ten o poder. Nós agasallámolos sen

control a través das nosas redes sociais. Sen dúbida, estamos fronte a novas formas

de  poder,  dentro  dunha  crise  do  modelo  de  civilización,  así  que  o  século  XXI

obríganos a pactos para configurar a vida en común. O autor vai diseccionando as

cuestións que nos levaron a construír os estados modernos e as razóns, que desde

hai xa varias décadas, levan á súa demolición. 

Aspectos sociais; Crises económicas

G 398 MAR gal 
 

Galicia secreta / Tomé Martínez

Córdoba : Almuzara, 2020

Tomei Martínez investigou durante dúas décadas cada recuncho da xeografía galega

en busca dos segredos paleontolóxicos e  arqueolóxicos  que se acazapan na súa

variada orografía e os enigmas antropolóxicos que definen o mundo tradicional da

Galicia  máxica.  Estas  investigacións  de  campo  desvélannos  un  pasado  inédito  e

sorprendente  do  que  se  dá  boa  conta  nas  páxinas  que  conforman  un  novo  e

revolucionario  paradigma  histórico  que  nos  axuda  a  comprender  a  complexidade

narrativa dun paganismo ancestral e o seu reflexo na cosmología daqueles pobos.

 Lendas; Galicia; Supersticións



G 675 OTE ind 
 

A industria galega dos curtumes : pegadas dun patrimonio cultural sobranceiro / 
Claudio Otero Eiriz

Santiago de Compostela : Laiovento, 2020

Neste  libro  trátase  o  patrimonio  industrial  galego  dos  curtumes  desde  catro

perspectivas diferenciadas, aínda que complementarias : as paisaxes industriais,  a

memoria do traballo,  os bens técnicos de produción e o patrimonio arquitectónico.

Unhas e outros testemuñan que a actividade de transformación de peles en coiros

deixou un patrimonio industrial extenso e singular, que merece ser incluído no acervo

do patrimonio cultural de Galicia. Ademais, achégase unha escolma dos curtidoiros

máis sobranceiros, símbolos da industria galega dos curtumes, e un glosario no que

se definen os principais termos empregados no sector.

Peles; Industria do coiro; Historia de Galicia

G 728 HOR 

O hórreo : Patrimonio arquitectónico / José Ramón Soraluce Blond et al.

1ª edición, reimpresión. A Coruña : Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións,
2020 (Santiago de Compostela : Tórculo Comunicación Gráfica) 

A visión actual do hórreo sitúao no campo do Patrimonio, desde a declaración de

todos os hórreos galegos con máis de cen anos de antigüidade como Ben de Interese

Cultural (BIC). Os traballos de investigación recollidos neste libro inciden na realidade

dos  hórreos  como  construcións  arquitectónicas  de  obrigada  conservación,

completando o panorama de textos existentes sobre a súa valoración etnográfica,

antropolóxica  ou  xeográfica.  A  actualización  dos  estudos  sobre  os  hórreos  faise

mediante catro enfoques diferentes, acometidos por investigadores do grupo GICAP

(Grupo de Investigación en Composición Arquitectónica e Patrimonio),  adscrito ao

Departamento de Composición da Escola Técnica Superior de Arquitectura, da UDC. 

Arquitectura popular; Patrimonio arquitectónico; Hórreo; Galicia

G 902 MAR gal 
 

Galicia incógnita / Pedro Marfany Vilarassau

2ª ed. A Coruña : Diputación Provincial de A coruña, 2020

Marfay foi un apaixonado da arqueoloxía e o montañismo. Profesional da industria

farmacéutica,  percorreu  os  montes  galegos  na  busca  de  historias  perdidas  para

darlles  voz  e  facernos  coñecedores  do  noso  pasado  e  o  noso  patrimonio

arqueolóxico, así como para chamar a atención da sociedade acerca da importancia

de conservar os nosos espazos naturais, nos que reside parte da nosa identidade.

Restos arqueolóxicos; Antropoloxía cultural e social; Culto ás pedras; A Coruña 



G 94 VEI gal 
 

Galicia contada aos non galeguistas / Manuel Veiga Taboada

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

Por  que  os  galegos  somos  conservadores?  E  por  que  se  di  de  nós  que  somos

ambiguos? Se somos un pobo atrasado, por que houbo familias tan emprendedoras?

Somos ou non celtas? Existiu ou non o Reino de Galicia? Por que a terra tivo tanta

importancia e por que os campesiños foron acusados de maliciosos e litigantes? Por

que somos un pobo emigrante e, ao mesmo tempo, unha fábrica de ministros? Cal foi

o  noso  papel  nas  guerras?  É  o  galego  máis  vulgar  que  outras  linguas?  E  que

importancia  tivo  aquel  xantar  entre Beiras e Fraga? Este libro intenta  contestar  a

todas estas preguntas. Porque fai falta ter, por fin, respostas que nos sirvan a todos.

Historia; Ensaios

FL B AND 
 

Andrés Comerma : o enxeñeiro adiantado ao seu tempo / Antonio Muñoz Comerma 

[Santiago de Compostela] : Real Academia Galega de Ciencias : Consello da Cultura
Galega, 2020

Este  ano  a  Real  Academia  Galega  de  Ciencias  (RAGC)  elixiu  a  Andrés  Avelino

Comerma  i  Batalla  como  «científico  do  ano»,  incorporándoo  así  ao  grupo  de

persoeiros  recoñecidos  pola  RAGC  por  mor  da  súa  contribución  sobranceira  ao

desenvolvemento, difusión e aplicación da ciencia e a tecnoloxía, dede/para Galicia,

ao servizo da sociedade. 

Construcción naval; Biografía

FL 027 FER 
 

Ferrol, os libros e as bibliotecas / Carmen Pérez Pais, Carmen Porta Losada (coord.) ;
introducción Carmen Porta Losada

1ª ed. Ferrol : Concello de Ferrol, 2020

Esta publicacación inclúe un estudo por períodos dos libros máis relevantes editados

na  cidade  dende  o  ano  1803  ao  2019  así  como  dos  centros  de  lectura  pública

existentes  en  Ferrol  entre  os  séculos  XIX  e  XXI.  Cínguese  exclusivamente  ás

publicacións  bibliográficas  (libros  e folletos)  e  non ás  publicacións  hemerográficas

(diarios e revistas).  O oitenta por cento das obras descritas nestas páxinas poden

consultarse na sección do Fondo Local da Biblioteca Municipal de Ferrrol.

Historia; Bibliotecas públicas; Biblioteca Municipal de Ferrol; Libros e lecturas



FL 305 ARE muj 
 
 

La mujer del porvenir / Concepción Arenal 

A Coruña : La Voz de Galicia, 2020

Escrito en 1869, “La mujer del porvenir” é un tratado onde Concepción Arenal analiza

a inferioridade na que vive a muller e a marxinalidade que sofre,  e á vez achega

medidas  e  solucións  para  acabar  coa  devandita  situación,  como  mellorar  a  súa

educación. A presente edición inclúe, ademais, o sobresaliente “A muller da súa casa”

(1883), no que Arenal volve ás ideas presentadas na muller do porvir para revisalas e

achegar unha perspectiva máis madura. Ambos os tratados axúdannos a entender a

situación  da  muller  fai  máis  dun  século  e  dannos  ferramentas  para  analizar  as

melloras conseguidas nos últimos tempos e establecer futuras reivindicacións.

Situación social; Mulleres; Século XIX

FL 811 FER fer 
 

El "ferrolano" : un estudio del habla local / Guillermo Fernández

11ª ed. Ferrol : Embora, 2020

Este libro recolle aquelas palabras e expresións que caracterizaron a nosa forma de

falar durante moito tempo, e déronnos un sinal cultural e lingüístico polo que fomos

recoñecidos en moitas partes de Galicia e España como "ferroláns".

Lingua galega; Lingua española; Ferrol

MULLER

MULL 141.72 CAS sil 
 

Si las mujeres mandasen  : relatos de la primera ola feminista / edición y prólogo de
María Casas Robla ; traducciones de Susana Prieto Mori y Pablo González-Nuevo

Madrid : Siruela, 2020

O relato das inxustizas, as desigualdades, o enclaustramiento físico e mental é o fío

violeta  que  une  os  relatos  desta  antoloxía.  Moitas  das  súas  autoras  non  se

consideraban  feministas,  poucas  entre  elas  foron  militantes  activas  nalgún  dos

movementos englobados baixo a primeira onda do feminismo, pero todas contribuíron

a que poidamos entender por que o feminismo se converteu nun movemento sólido ao

longo dos anos.

Feminismo



MULL 305 ALL muj 
 

Mujeres del alma mía : sobre el amor impaciente, la vida larga y las brujas buenas /
Isabel Allende

[Barcelona] : Plaza & Janés, 2020

Isabel Allende mergulla na súa memoria e ofrécenos un libro sobre a súa relación co

feminismo e o feito de ser muller, á vez que reivindica que a vida adulta hai que vivila,

con plena intensidade. Lembra a algunhas mulleres imprescindibles na súa vida e na

historia. Elas son as que tanto lle inspiran e tanto lle acompañaron ao longo da súa

vida :  as súas mulleres da alma. Finalmente, reflexiona tamén sobre o movemento

#MeToo -que apoia e celebra-, sobre as recentes revoltas sociais no seu país de orixe

e sobre a nova situación que globalmente estamos a vivir coa pandemia. 

Autobiografía; Feminismo

MULL 305 ROD nue 
 

La nueva masculinidad de siempre  :  capitalismo,  deseo y  falofobia /  Antonio J.
Rodríguez

1ªed. Barcelona : Anagrama, 2020

A experiencia masculina busca dar resposta aos desafíos que convenientemente a

discuten no noso tempo. Atravesando territorios como a política, o deporte, a cultura,

a moda ou a economía, buscanse explicacións e alternativas aos trazos que modelan

a subxectividade masculina, entre os que se atopan un estado de guerra permanente

ou a colonización do corpo das mulleres.

Feminismo; Masculinidad; Rol sexual 

MULL 37 GUA mae 
 

Las maestras republicanas en el exilio : como una luz que se prende / Carmen de la
Guardia Herrero

Madrid : Los Libros de la Catarata, 2020

As mestras da República foron mulleres transgresoras que loitaron por apropiarse

do seu destino nunha época histórica de dramáticas rupturas: o estalido da Gran

Guerra, a gripe de 1918, o crack do 29, o ascenso dos totalitarismos, a Guerra Civil

española... Como a maioría de mulleres modernas, estas mestras loitaron de forma

radical  pola  efectividade  das  novas  leis  republicanas.  Para  elas,  o  acceso  á

cidadanía civil  e política supuxo un cambio persoal  profundo:  ter  a liberdade de

decidir  e  de  executar  esas  decisións  non  só  no  privado,  senón  tamén  no�
profesional e o político  foi unha experiencia transformadora.�

España; Educación; Mulleres exiliadas



VIAXES

VX 821 CAM nif 

Ni Fuh ni Fah [y otras historias del ancho mundo] / Julio Camba 

1ª de. Logroño : Pepitas de calabaza, 2020

O gran mestre do artigo regálanos divertidísimas anécdotas do seu deambular  por

terras estranxeiras, froito desa teima súa de observar o amplo mundo, trufadas con

lúcidas  reflexións  que  deixarían  sen  fala  ao  máis  elocuente  dos  filósofos  e  que

constitúen a proba fidedigna do que el mesmo adoitaba predicar : «Os homes non son

nin bos nin malos : son absurdos». 

Novela de viaxes

VX 821 LAW ata 

Atardeceres  Etruscos /  D.  H.  Lawrence  ;  prólogo  y  tradución  de  Emili  Olcina

2ª ed.  Barcelona : Laertes, 2020 

Aplicando  ao  libro  de  viaxes  a  súa  destreza  de  novelista  e  ensaísta,  a  través  de

descricións, anécdotas, e, ante o que vai vendo, de interpretacións deslumbradoras

nas  que  se  entrelazan  historia  e  instinto,  arte  e  emoción,  relixión  e  sexo,  D.  H.

Lawrence dá a coñecer aos etruscos, e, a traves deles, abre a imaxinación a novos

modos de entender a vida e de percibir e experimentar con máis riqueza a contorna

mediante o emprego simultáneo do intelecto, o sentimento e os sentidos.

Descrición e viaxes 

VX 821 MAR via 

Viaje al sur / Juan Marsé ; fotografías de Albert Ripoll Guspi 

Barcelona : Lumen, 2020

En 1962 Juan Marsé percorreu as provincias de Sevilla, Cádiz e Málaga acompañado

por Antonio Pérez e por Albert Ripoll Guspi. A súa intención era escribir unha crónica

desa viaxe, pero por problemas financeiros e pola presión da censura, non chegou a

ver a luz ata sesenta anos despois da súa creación. Dacabalo entre a narrativa de

viaxes, a denuncia política e o fotorreportaxe moderno, “Viaje al sur” é un retrato social

e moral  dunha España que estaba a saír  da  posguerra e dispoñíase a  vivir  unha

decisiva transformación.

Descrición e viaxes



VX 913 PAI 
 

Países Bajos / edición escrita y documentada por Nicola Williams et al. 

1ª ed. Barcelona : Geoplaneta, 2019

Nos Países  Baixos  a  tradición  mesturase coa innovación:  obras mestras da arte,

muíños de vento, campos de  tulipanes e cafés iluminados con velas coexisten con

arquitectura visionaria, deseño de vangarda e vida nocturna  efervescente. Gozar da

boa vida en Ámsterdam, marabillarse ante as dunas e a pintura de Van  Gogh no

Parque Nacional de  Hoge  Veluwe, percorrer en bicicleta  Frisia e  paladear unha

forte  beerenburg nunha  destilería centenaria son algúns dos posibles momentos

estelares. Do mesmo xeito que a actitude  neerlandesa ante a vida, unha fusión da

sinxeleza tradicional do campo co desexo de deseñar e innovar. 

Guías turísticas; Ámsterdam

VX 913 MEJ 

Los mejores viajes en barco por todo el mundo : 60 viajes en barco inolvidables y

cómo disfrutarlos 

Barcelona : Geoplaneta, 2020 

A bordo dun barco, as viaxes vólvense aventuras : ir do punto A ao momento B é outra

cousa cando un atrévese a atravesar un lago, un mar, un oceano ou un río. Subir a

unha embarcación significa deixar atrás as certezas e os horarios ríxidos para deixarse

levar ata certo punto pola incerteza. Na auga, un está a mercé da nai natureza, e

decidir  onde ir  e que clase de día ter xa non dependerá só dun mesmo ;  hai que

adaptarse ás condicións e deixar que o clima ofreza o inesperado.  

Viaxes por mar 

VX 913 JAP 

Japón / edición escrita y documentada por Rebecca Milner. . . [et al. ] 

Barcelona : Geoplaneta, 2020 

Xapón é realmente atemporal,  un lugar onde as tradicións antigas mestúranse coa

vida moderna de forma sorprendentemente natural. O viaxeiro poderá experimentar a

modernidade  en  grandes  cidades,  como  Tokio,  que  vive  no  futuro  empuxando

constantemente os límites do posible, pero tambien poderá conectar con experiencias

totalmente  tradicionais,  como  aloxarse  nun  ryokan,  visitar  anellos  balnearios  ou

meditar cos monxes budistas. Pero as marabillas de Xapón van máis aló, pois ofrece

unha natureza diversa que alberga tanto altas montañas como praias paradisíacas, e

unha gastronomía exquisita e delicada. 

Xapón, Guías turísticas 



VX 913 EUR 

Una Europa de bajas emisiones : 80 rutas inspiradoras y sostenibles para viajar sin

volar / [Oliver Berry. . . et al. ] 

Barcelona : geoPlaneta, 2020 

Lonely Planet, ofrece ao lector 80 propostas de roteiros por toda a xeografía europea

utilizando estes medios de transporte máis sostibles ao mesmo tempo que nos permite

reflexionar  sobre  viaxar  por  Europa  compensando  as  emisións  das  nosas  viaxes.

Exploremos sen présas e contemplemos como a paisaxe cambia gradualmente desde

unha bicicleta, un ferri ou o portelo dun tren. 

Europa, Guías turísticas 

POESÍA, BIOGRAFÍA E ENSAIO

P GLU vid 

Una vida de pueblo / Louise Glück ; traducción de Adalber Salas Hernández 

Madrid : Pre-textos, 2020 

Louise Glück condensa nunha vida de pobo o día a día rural en Estados Unidos, cos

seus animais  e habitantes,  cuxa mocidade exuberante e subsecuente decadencia

parecen facer eco da natureza que os rodea. Con ollo sutil  e irónico,  con dicción

afiada,  móstranos o lado oculto deste devir  aparentemente sinxelo,  exhibindo sen

tremendismo as paixóns que transcorren fondas no seu interior. 

Poesía

P SAS adi

Adiós al frío / Elvira Sastre 

Madrid : Visor Libros, 2020 

Escribe sobre a razón dos queixumes, sobre as pegadas da vida que necesitamos

entender  para  tomar  conciencia  do  que  somos  e  do  que  xa  non  somos.  É  a

necesidade de dicir, de dicirse, de contalo, de permanecer nunha voz. Pero tamén o

desexo de escoitar a neve ou o mar, a maneira de habitar en dúas beiras, de meditar

a dor e o amor, as feridas que non ven e aquilo que nos fai felices sen que saibamos

nomealo. Unha poesía feita de insistencia, unha poeta que quere chegar ata os ósos .

Poesía española



B BEA kir

Convertirse en Beauvoir : una vida : [una biografía] / Kate Kirkpatrick ; traducción de

Fernando Borrajo 

Barcelona : Paidós, 2020 

Unha nova e reveladora biografía baseada en cartas e diarios inéditos que relata a

fascinante  vida  de Simone  de  Beauvoir,  unha das  intelectuais  máis  influentes  do

século  XX.  Simone  de  Beauvoir  é  unha  icona  da  liberación  feminina  e  as  súas

relacións  pouco  convencionais  inspiraron  á  vez  que  escandalizaron  aos  seus

contemporáneos. 

Biografía, Simone de Beauvoir

B BOW ega

Bowie por Bowie : entrevistas y encuentros con David Bowie / Sean Egan ; traducción

de Martín Abadía ; edición española a cargo de Esteban Bertola 

Barcelona : Libros Cúpula, 2020 

"Bowie por Bowie" reúne as mellores entrevistas que ofreceu David Bowie ao longo

do seu case cincuenta anos de carreira. Con máis de trinta reportaxes nos que Bowie

se abre en profundidade, este volume é o máis próximo a unha autobiografía relatada

en tempo real dunha lenda do rock e o pop. 

Biografía, David Bowie

B FEL mar

Felipe II : hombre, rey, mito / Enrique Martínez Ruiz 

Madrid : La Esfera de los Libros, 2020 

Enrique Martínez Ruiz,  un dos máis  recoñecidos especialistas no período,  aborda

nesta extraordinaria biografía, ricamente ilustrada, as tres principais facetas vitais de

Felipe II. A primeira, a do home que ha de formarse con vistas ás responsabilidades

que lle esperaban como cabeza dun gran imperio que se asentaría nas catro partes

do  mundo  entón  coñecidas.  A  segunda,  a  do  rei  que  debe  exercer  un  goberno

permanente  sobre  todos  os  territorios  en  multitude  de  ámbitos.  E  a  terceira,  a

derivada das dous anteriores, e que eleva a súa figura á categoría de mito. Esta obra,

destinada  a  converterse  nunha  das  principais  referencias  historiográficas,  non  só

céntrase na vida e obra do monarca, senón tamén no seu tempo, o seu corte, as artes

e as letras, a guerra e a paz, a diplomacia e a vida cotiá do Século de Ouro español. 

España, Historia, Biografía



B FUS ior 

Cartas desde el gulag : Julian Fuster Ribó, un español en la Unión Soviética de Stalin

/ Liuza Iordache Cârstea 

Madrid : Alianza, 2020 

Entre  1940  e  1956  pasaron  polos  campos  de  concentración  soviéticos  345

republicanos españois, entre os que había «nenos da guerra», militantes comunistas,

mestres,  pilotos,  mariños  e  outros  republicanos  detidos  no  Berlín  "liberado"  polo

Exército Vermello. . . "Cartas desde o Gulag" desvélanos un feito pouco coñecido en

España. A documentación consultada pola autora durante longos anos convérteo nun

libro imprescindible para comprender un dos períodos máis escuros da Historia do

século  XX  e  como  o  sufriron  algúns  españois,  entre  eles  Julián  Fuster  Ribó,  o

"español Fuster" de "Arquipélago Gulag". 

Comunismo, Rusia, Exiliados españois

B OBA

Una tierra prometida / Barack Obama ; traducción de Andrés Barba. . . [et al. ] 

Barcelona : Debate, 2020 

Un relato cativador e persoal da historia segundo vaise forxando, do presidente que

nos inspirou a crer no poder da democracia. Neste extraordinario primeiro volume das

súas  esperadas  memorias  presidenciais,  Barack  Obama  narra  a  historia  da  súa

sorprendente evolución de ser un mozo en busca da súa identidade para converterse

en líder do mundo occidental.

Biografía, Barack Obama, Política e goberno

E CAR ero

Eros dulce y amargo  /  Anne Carson ;  traducción de Inmaculada C. Pérez Parra ;

[prólogo de Andreu Jaume] 

Barcelona : Lumen, 2020 

Como  nos  namoramos?  Como  xorde  o  desexo  erótico?  Por  que  amor  e  odio

converxen nel? Coa graza e a brillantez que definen a súa poesía,  Anne Carson

desentraña as orixes do desexo e as súas contradicións explorando a figura de Eros

desde Safo de Lesbos -quen o describiu  como «doce e amargo»-  ou Platón,  ata

Madame Bovary, Ana Karenina ou nosa Rexenta.

Literatura grega clásica



E RIV zon

Zona a defender / Manuel Rivas 

Barcelona : Alfaguara, 2020 

Nun mundo centrado no rendemento económico e industrial, este libro propón unha

perspectiva esperanzada e literaria sobre a necesidade de impulsar un cambio de

significado  de  palabras  como  «sociedade»,  «natureza»,  «poder»,  «individuo»,

«cultura» ou « creación», e de atopar un espazo de reflexión sobre o que nos falta. En

cada páxna brilla o compromiso social e ecolóxico do autor, a súa sensibilidade, a súa

ironía e a beleza da súa prosa. 

Ciencias políticas e sociais

E SMI con

Contemplaciones :  seis  ensayos /  Zadie  Smith  ;  traducción de Eugenia  Vázquez

Nacarino 

Barcelona : Salamandra, 2020 

Escritas  durante  os  primeiros  meses  de  confinamento,  estas  Contemplacións  de

Zadie Smith son un agudo exercicio de observación de realidades, sensacións, ideas

e preguntas que afloraron nunha situación sen precedentes. Que supón someterse a

unha nova realidade? E resistirse? Como valorar o sufrimento, sempre relativo? Que

lugar ocupan os outros cando estamos sós ou obrigados a convivir?  

Ensaio

OIN FOL eve

The evening and the morning : the prequel to The Pillars of the Earth / Ken Follett 

Londres : Macmillan, 2020 

The Evening and the Morning é unha epopea histórica que terminará onde comeza

The  Pillars  of  the  Earth.  UNHA  ÉPOCA  DE  CONFLITO

É 997 EC, o final da Idade Media, e Inglaterra enfróntase aos ataques dos galeses no

oeste e os viquingos no leste. A vida é dura, e quen ten o poder exércena con dureza,

dobregando a xustiza segundo a súa vontade, a miúdo en conflito co rei.  Co seu

control  sobre  o  país  fráxil  e  sen  un  estado  de  dereito  claro,  reinan  o  caos  e  o

derramamiento de sangue. 

Literatura inglesa, Novela de intriga e misterio



MATERIAS

001 LEV pro 

101 problemas para científicos de sillón / Joel Levy

Madrid : Oberon, 2020 

Esta fascinante incursión no mundo da ciencia aborda algúns dos desconcertantes

problemas que deixaron perplexos ata aos científicos máis sisudos. Presenta 101

casos imaxinativos, e ofrece as razóns científicas ou teorías que explican por que se

producen. 

Divulgación científica

001 SAN pai 

El  país  de los sueños perdidos  :  historia  de la  ciencia en España /  José Manuel

Sánchez Ron

Barcelona : Taurus, 2020 

A máis ambiciosa historia da ciencia en España, imprescindible para comprender o

noso presente científico e planificar o futuro. Nesta obra monumental, o profesor e

membro  da  Real  Academia  Española  José  Manuel  Sánchez  Ron  analiza,  e

interpreta, a historia da ciencia que se fixo en España desde o século VII,  cando

Isidoro de Sevilla escribiu as súas Etimoloxías, ata a promulgación da denominada

"Lei da Ciencia" en 1986. 

Ciencia,  Investigación científica

004.7 GON ins 

Instagram y todos sus secretos / Phil González

Madrid : PhotoClub, 2020 

Phil  González,  fundador  da  maior  comunidade  de  fans  de  Instagram  no  mundo

comparte  os  seus  dez  craves  para  conseguir  o  éxito  en  Instagram,  tanto  a  nivel

persoal como profesional. O autor revélanos o último sobre os segredos do algoritmo

desta rede social, os seus mellores trucos para ter máis «me gusta» ou seguidores e

como sacarlle o máximo partido a todas as súas ferramentas.  

Redes sociales en Internet, Fotografía dixital



004.7 LAZ red

Redes sociales y menores : guía práctica / María Lázaro Ávila

Madrid : Social Business, 2020 

Cada vez máis diminúe a idade á que nenos e nenas empezan a utilizar as redes

sociais, á vez que o teléfono móbil revoluciona as pautas sociais dos adolescentes,

crece  a  incerteza ante  os  riscos  e  aumenta  a  sobreexposición  dunha  identidade

dixital  aínda en cernes.  Este  libro  inclúe  a  visión  de especialistas  en pedagoxía,

psicoloxía,  dereito,  pediatría,  ciberseguridad  e  diversas  áreas,  coa  vocación  de

exercer de guía a pais, nais, docentes e titores.  

Redes sociais en Internet 

1 ESC hit 

Hitos del sentido : notas sobre la Grecia arcaica y clásica / Antonio Escohotado

Barcelona : Espasa, 2020 

A diferenza do chamado a confirmar, o chamado a investigar sabe por onde empeza

aínda que non onde terminará. Neste caso, a pescuda sobre Grecia levou a repensar

a relación entre filosofía e relixión, porque o cristianismo puido ser unha ética e ata

unha ontoloxía impecable; pero converteuse no primeiro culto ecuménico coactivo.

mundo grego precisa ata que punto o cristianismo partiu dos seus logros e valores,

sen prexuízo de alienalos a continuación. 

Filosofía grega 

141 MUR des 

Descubrir el existencialismo / Iris Murdoch ; traducción de Ernesto Baltar

Madrid : Siruela, 2020  

O  auxe  do  existencialismo  na  cultura  europea  dos  anos  posteriores  á  Segunda

Guerra Mundial pode explicarse, en gran medida, polas intuicións que esta escola de

pensamento ofrecía  á hora  de enfrontar  vitalmente as terribles consecuencias do

auxe dos fascismos e do conflito armado máis devastador coñecido ata a data. 

Política, Filosofía, Ensaio



AX 159.9 PUN fue 

Fuertes, libres y nómadas : propuestas para vivir en tiempos extraordinarios / Elsa
Punset

Barcelona : Imago Mundi, 2020 

Desde  hai  uns  meses,  todo  está  a  cambiar:  o  noso  modo  de  traballar,  de

relacionarnos cos demais e de tratar o mundo que nos rodea. Probablemente non

volveremos ter, no resto da nosa existencia, unha oportunidade tan clara e urxente

para transformar as nosas vidas e, con ela, o mundo no que vivimos. 

Autoaxuda

159.9 PET map

Mapas de sentidos : la arquitectura de la creencia / Jordan B. Peterson ; traducción

de Juanjo Estrella 

Barcelona : Ariel, 2020 

Froito de moitos anos de reflexión e traballo, Jordan B. Peterson sentou as bases

teóricas das súas ideas nestes Mapas. Un ensaio ambicioso, arriscado e moi persoal

que, pola vella dos pensadores clásicos, aborda cunha orixinalidade sen prexuízos

cuestiones básicas da experiencia humana. 

Socioloxia da cultura

159.9 ROJ opt

Optimismo y salud : lo que la ciencia sabe de los beneficios del pensamiento positivo
/ Luis Rojas Marcos 

Barcelona : Grijalbo, 2020 

Neste novo libro do recoñecido psiquiatra Luís Vermellas Marcos, aprenderemos que

sentir e pensar en positivo é un investimento sumamente rendible para desenvolver

ao  máximo  as  posibilidades  de  vivir  sans  e  felices.  Ademais  de  coñecer  os

ingredientes que distinguen o optimismo do pesimismo, explorar as forzas que forxan

o noso temperamento e identificar os velenos máis daniños, o autor describe eficaces

estratexias para fomentar o positivismo á vez que examina a influencia do optimismo

nas relacións con outras persoas, así como na saúde e o traballo. 

Optimismo , Aspectos psicolóxicos 



17  SAN tir

La tiranía del mérito : ¿Qué ha sido del bien común? / Michael J. Sandel ; traducción
de Albino Santos Mosquera 

Barcelona : Debate, 2020 

Michael J. Sandel, o profesor de filosofía máis famoso do mundo, aborda no seu novo

libro a pregunta máis importante da nosa epoca: que foi do ben común? 

Ciencias sociais , Filosofía 

17 SAD eti

Una ética para el siglo XXI / Javier Sádaba 

Madrid : Tecnos, 2020 

Como  afronta  o  filósofo  moral  o  mundo  acelerado  do  século  XXI  no  que  nos

atopamos? O presente ensaio pretende, modestamente, dar algunha resposta a esta

pregunta  fundamental.  #Ante  unha  realidade  especialmente  cambiante  e  incerta

debido, esencialmente, á revolución tecnolóxica e científica. 

Ética, Ensaios 

2-26 CAR bre 

Breve historia de la mitología japonesa : mitos, cuentos y leyendas  / Luis Antonio
Carretero Martínez 

Madrid : Nowtilus, 2020 

A mitoloxía xaponesa é unha fonte fascinante de historias que seguen captando a

atención de miles de persoas. A súa historia e cultura son tan ricas como cada un dos

seus relatos que a compoñen. 

Mitoloxía xaponesa



308 CAL esp 

La España austera : del fín del racionamiento a la muerte de Franco  / José Calvo
Poyato 

Madrid : Arzalia, 2020 

Desde a desaparición das cartillas de racionamento en 1952 ata a morte Franco en

1975 tivo lugar o chamado «milagre español». Se a comezos dos cincuenta a fame

non era só un mal recordo, a mediados dos setenta os niveis de benestar eran máis

que notables.  A España austera é un ameno achegamento á vida cotiá daqueles

anos: desde a vivenda, a alimentación, a hixiene, a vestimenta e a súa extenuante

aproveitamento,  ata  as  distintas  formas  de  lecer  e  descanso  (vacacións,  futbol,

televisión, cinema, estas e celebracións) pasando pola asfxiante moral, o ensino, o

humor ou o noivado e matrimonio dos españois.  

España, Historia, 1939-1975 (Ditadura franquista)

316 ALB fak 

Fake : la invasión de lo falso / Miguel Albero ; prólogo de Manuel Vilas 

1ª ed. Barcelona : Crítica, 2020 

Vivimos tempos onde o falso se expande como unha epidemia. Non invadiu só o

mundo da información e a política (fake news) ou dos obxectos (marcas, produtos,

diñeiro, materiais, etc.) . Tamén se estende ás persoas (impostores, falsos titulados,

falsas  personalidades  na  internet,  etc.)  .  O  falso  existiu  sempre  ;  a  súa  actual

invasión en todos os ámbitos débese, en parte, ás novas tecnoloxías, pero, sobre

todo, a que se non nos gusta a realidade, agora inventamos outra en lugar de tentar

cambiala. 

Verdade e mentira, Mentira , Psicoloxía 

316  ORD gui

Guía del Madrid de la Movida / Jesús Ordovás y Patricia Godes 

Madrid : Anaya Touring, 2020 

Jesús Ordovás e Patricia Godes elaboraron a primeira guía ilustrada sobre o Madrid

da Movida, unha época que eles viviron en primeira persoa, recuperando a memoria

dos espazos urbanos e dos lugares de encontro daquela xeración irrepetible: os seus

bares, as súas salas de concerto,  as emisoras de radio, as tendas de discos,  as

discográficas, as galerías de arte...  

Madrid, Cultura



316 WEI opr

Opresión y libertad : ensayos de crítica social y política / Simone Weil ; traducción de

Luis González Castro 

Barcelona : Página Indómita, 2020 

No  conxunto  dos  ensaios,  a  autora  ofrécenos  unha  análise  da  liberdade  e  da

opresión política e social, das súas causas permanentes, os seus mecanismos e as

súas formas contemporáneas, todo iso co fío común dunha preocupación esencial

pola inxustiza. 

Política, Filosofía, Desigualdade social

327 HER asi 

Así empieza todo : la guerra oculta del siglo XXI / Esteban Hernández 

Barcelona : Ariel, 2020 

Desde hace pocas décadas, el mundo se ha trastocado: valores morales, formas de

vida  cotidiana,  modos  de  producción,  de  comunicación  y  de  relacionarse  con  la

naturaleza,  estructuras sociales y  de poder  cambian a un ritmo acelerado,  y  ese

vértigo  de  incertidumbres  desata  inseguridades,  por  no  decir  melancolía  ante  lo

perdido.  Y,  por  si  fuera  poco,  llega  la  pandemia.

No es fácil dar cuenta de este momento crítico. Sin embargo, ese es el riesgo que

asume con lucidez Esteban Hernández en esta obra. 

Política internacional

330 NIÑ cap

Capitalismo (1679-2065) : una aproximación al sistema económico que ha producido

más prosperidad y desigualdad en el mundo / Santiago Niño-Becerra 

Barcelona : Ariel, 2020 

A chegada do coronavirus foi tan só o acelerador dun proceso inevitable na evolución

do Sistema Capitalista.  Así  o explica neste libro o soado profesor Santiago Niño-

Becerra. Coa claridade e contundencia que o caracterizan, sitúa a actual incerteza

económica na longa historia do Capitalismo. E tamén anuncia o que está por vir :

unha  nova  forma  de  Capitalismo  máis  deshumanizado.  Fai  dez  anos  o  sistema

implosionou e entrou nun crash tan grave e duradeiro como o de 1929. A crise non

terminou aínda, aínda que esta vez si se anuncia o seu final. 

Capitalismo



330 TEP mit 

El mito del capitalismo : los monopolios y la muerte de la competencia / Jonathan
Tepper con Denise Hearn ; traducción de Joan Soler 

Madrid : Roca Editorial, 2020 

A historia de como América do Norte pasou de ser un mercado aberto e competitivo a

ser  unha  economía  na que  unas cantas  empresas dominan  industrias  crave que

afectan á nosa vida cotiá. Os monopolios dixitais como Google ou Facebook actúan

como gardiáns do mundo dixital. Dános a impresión de que decidimos, pero para a

maioría das decisións críticas, cando se trata da internet de alta velocidade, seguros

médicos, atención sanitaria, redes sociais, procuras na internet ou mesmo bens de

consumo como a pasta de dentes, contamos só cunha ou dúas empresas. O mito do

capitalismo é a historia da concentración industrial, pero é algo que importa a todos,

pois os intereses non podían ser maiores. 

Capitalismo Estados Unidos 

331 VAR tel 

Teletrabajo : guía práctica / Ana Varela 

Madrid : Ra-Ma, 2020 

Esta guía tiene como objetivo ser una herramienta de utilidad para los trabajadores y

los  empresarios  que  voluntariamente,  o  por  las  necesidades  actuales,  vayan  a

realizar teletrabajo.  

Teletraballo

347 FER gui 

 

Guía  práctica  sobre  el  alquiler  de  viviendas y  locales  :  con ejemplos  prácticos  y

modelos de contrato / Cristina Fernández Gil 

Madrid : Tecnos, 2020 

Este libro, elaborado dunha maneira clara, completa e práctica ten como a finalidade

última que calquera persoa que teña que alugar un inmoble, que se ache sometido á

Lei de Arrendamentos Urbanos, saiba como debe redactarse un contrato e interpretar

as  súas  cláusulas  e  coñeza  os  seus  dereitos  e  obrigacións  nunha  materia  tan

transcendente como a que nos ocupa, ao estar referida á vivenda que lle serve de

residencia ou ao local en que exerce a súa actividade. Inclúe cadros, esquemas e

modelos.  

Arrendamento urbano , España, Guías 



355 GUT bat 

La batalla del Guadalcanal 

Madrid : Nowtilus, 2020 

Este novo título de José Manuel Gutiérrez da Cámara Señán presenta unha visión de

conxunto sobre a primeira vitoria estratexicamente importante dos aliados no teatro

do Pacífico. O almirante Yamamotofue derrotado en Midway e tívose que retirar con

catro portavións menos sen conseguir o seu obxectivo de ocupar o atolón. A partir

desta  importante  vitoria  os  americanos  decidiron  atacar  o  perímetro  defensivo

xaponés, pero, por onde? 

Guerra mundial, 1939-1945 Campañas Pacífico 

502 NEG cam 

Cambia el mundo : 10 pasos hacia una vida sostenible / María Negro 

Barcelona : Zenith, 2020 

María  Negro  cre  que  os  pequenos  xestos  xeran  grandes  cambios.  E  nesta  guía

ofrécenos consellos, exercicios e recursos para reflexionar sobre o poder individual

que  teñen  as  nosas  accións,  hábitos  e  decisións  diarias.  Axúdanos  a  liderar  un

cambio para que a nosa vida teña un impacto positivo no planeta a través do que

consumimos, a roupa que nos poñemos e mesmo do lixo que producimos. E o máis

importante: ensínanos o camiño para vivir en consonancia cos nosos valores dunha

forma sinxela e entretida, que pode transformarnos tanto a nós como a quen nos

rodea. 

Ecoloxía, Consumo responsable

504 JAH afa 

El afán sin límite cómo hemos llegado al cambio climático y qué hacer a partir de ahí /
Hope Jahren ; traducción de Ana Pedrero Verge 

Barcelona : Paidós, 2020 

Intelixente, conciso e escrito cun estilo brillante, o novo libro de Hope Jahren, autora

do éxito A memoria secreta das follas, exponnos a pregunta fundamental do noso

tempo: como provocamos a emerxencia climática e que podemos facer a partir de

agora? No afán sen límite,  Jahren desvélanos a relación directa entre os hábitos

humanos e a situación actual de perigo que vive o noso planeta. 

Quentamento global 



504 JON com 

Cómo librarse  del  plástico  :  eco-consejos  para  gente  ocupada  /  Caroline  Jones ;
[traductora, Ana Isabel Perez Ocaña] 

Madrid : Oberon, [2020] 

Desde que non se consumía ningún tipo de plástico ata producir o noso propio peso

en  plástico  todos  os  anos,  o  último  século  viu  como  o  uso  do  plástico  adquiriu

proporcións épicas. O devastador impacto que isto tivo sobre o noso planeta está

cada vez máis claro,  e a solución tamén: hai que librarse do plástico!  Pero como

conseguilo,  se está  tan  presente  no noso día  a  día?  Este libro  ofrece sinxelas  e

prácticas maneiras de comezar a librarse do plástico reducindo a cantidade que uses.

Plásticos, Consumo 

51 LIB 

El libro de las matemáticas 

Madrid : Akal, D. L. 2020 

Escrito  nunha  linguaxe  accesible,  O  libro  das  matemáticas  presenta  explicacións

claras  e  concisas  que  rozan  a  xerga  especializada,  diagramas  que  plasman

complexas teorías, citas memorables e enxeñosas ilustracións que xogan coas nosas

ideas acerca dos números. Tanto o alumno motivado como quen simplemente senta

curiosidade  polas  matemáticas  sentirán  intrigados  e  estimulados  por  moitas  das

ideas deste libro. 

Matemáticas 

524 UNI 

El universo : guía de viaje / Oliver Berry. . . et al. ; [traducción, Raquel García, Sergi
Ramírez] 

Barcelona : GeoPlaneta, 2020 

Deixa que Lonely Planet che léve máis lonxe que nunca! Aterra nos planetas do noso

sistema solar,  antes de continuar  a túa viaxe aos confíns do universo coñecido a

través  de  exoplanetas,  estrelas  recentemente  nadas,  restos  de  supernovas  ou

supercúmulos de galaxias, a medida que descobres as vistas máis asombrosas do

espazo. 

Astronomía, Universo , Guías 



572 KRA via 

El viaje de nuestros genes : una historia sobre nosotros y nuestros antepasados  /
Johannes Krause y Thomas Trappe ; traducción de Jorge Seca 

Barcelona : Debate, 2020  

Na viaxe dos nosos xenes, Johannes Krause pon ao dispor do lector unha análise

minuciosa  dos  últimos  avances  e,  co  seu  coautor,  o  xornalista  Thomas  Trappe,

vincúlaos aos debates políticos actuais ao redor da migración e os reasentamientos

masivos, demostrando que están lonxe de ser un fenómeno moderno e argumentando

que na sociedade global está a clave cara ao progreso, sobre todo para Europa. 

Evolución humana 

58 POR eso 

Eso no estaba en mi libro de botánica / Rosa Porcel 

[Córdoba] : Guadalmazán, 2020 

Este libro vai de plantas, pero non é un tratado de botánica. Xunto á súa autora, Rosa

Porcel,  imos facer un percorrido pola historia para coñecer como influíron na nosa

cultura, como se alimentan, como viven, como se relacionan e que mecanismos teñen

para defenderse ou adaptarse á contorna concluíndo coa reprodución e a orixe dunha

nova planta. 

Botánica  

613 FLE ali 

Alimentación consciente / Yolanda Fleta, Jaime Giménez ; prólogo de Mireia Hurtado 

Barcelona : Grijalbo, 2020 

Sen regras fixas nin atallos, coas técnicas e as ferramentas que che propoñemos, irás

construíndo unha relación máis amable e máis cariñosa coa comida e contigo mesmo,

sen presión e en equilibrio. 

Nutrición , Dietética 



616 BAR gra

La gran gripe : la pandemia más mortal de la historia / John M. Barry ; traducción de
Amelia Pérez de Villar 

Madrid : Capitán Swing, 2020 

A arma máis forte  contra  a pandemia  é a verdade.  Velaquí  o  relato definitivo da

epidemia de gripe de 1918. Maxistral na súa amplitude de perspectiva e profundidade

de  investigación,  A  gran  gripe  proporciónanos  un  modelo  preciso  e  esclarecedor

agora que nos enfrontamos a novas pandemias. 

Gripe española

630 ARA arb 

Los árboles te enseñarán a ver el bosque / Joaquín Araujo ; prólogo de Manuel Rivas;
ilustraciones de Xavier Macpherson 

Barcelona : Crítica, 2020 

O libro mana da vivencia dun « emboscado» e activista a favor da continuidade da

vida que puido divulgar durante cinco décadas case todos os aspectos cruciais sobre

a natureza, e que agora aborda boa parte do que é, dános e supón o bosque. Tamén

o que representou para a biosfera ou a historia da arte, especialmente a poesía e as

relixións.  Profunda  nas  tarefas  e  destrezas  das  árbores,  eses  alquimistas  que

converten a luz en vida, e nos últimos descubrimentos da neurobioloxía que puxeron

de relevo a capacidade de comunicación e de lembrar que teñen as árbores. 

Bosques, Protección

641 AME pon 

Pon orden en tu cocina : claves para organizar tu alimentación y tu cocina, y mejorar
tu calidad de vida / Ana Amengual 

Barcelona : Martínez Roca, D. L. 2019. 

Claves para organizar a túa alimentación e a túa cociña, e mellorar a túa calidade de

vida. Este libro é a guía perfecta para lograr un cambio definitivo na alimentación. O

obxectivo é que estas páxinas convértanse no noso dietista- nutricionista e que nos

acompañen desde o momento en que organizamos o menú semanal ata que facemos

a lista da compra e preparamos e consumimos os alimentos .

Cociña



641 FUN sop 

Sopas / Fundación Alícia ; fotografías de Becky Lawton 

Barcelona : Planeta, 2020 

Un libro imprescindible para todos os amantes dos pratos de culler. Desde comprar

ingredientes básicos e facer caldos sinxelos ata a elaboración de sopas superlativas

e espectaculares,  este libro  móstranos como as sopas poden transformar  a nosa

cociña e a nosa saúde. Da man da prestixiosa Fundación Alícia, todo un referente no

ámbito gastronómico e nutricional,  aprenderemos a preparar sopas de todo tipo a

partir de caldos básicos á vez que ampliaremos o noso repertorio de cociña. Receitas

de verduras, cogomelos, cereais, carnes, legumes, peixes e froitas, todo un universo

para os amantes  dos pratos de culler,  tan deliciosos como nutritivos.  Unha clase

maxistral para gozar e coidar a nosa saúde. 

Cociña

641 KHA coc 

Cocina india / Asma Khan 

Barcelona : Planeta, 2020 

A mellor cociña india doméstica da man da reputadísima chef Asma Kahn, propietaria

do restaurante londiniense Darjeeling Express. O galardoado restaurante Darjeeling

Express naceu entre ceas con amigos nas que se servían delicados pratos da cociña

india a partir de receitas familiares que se remontan a varias xeracións. Neste libro,

Asma cóntanos como alcanzou o éxito contando a súa historia, a dunha inmigrante

que  logrou  forxarse  un  novo  fogar  grazas  á  comida.  As  súas  receitas  renden

homenaxe á súa liñaxe familiar.

Cociña

641 MAL sim

Simplisimo : cocino en 30 minutos para toda la semana / J. F. Mallet 

Barcelona : Larousse, 2020 

Con este libro aínda é máis rápido, basta con media hora da fin de semana para

deixar  preparados  os  pratos  dos  cinco  días  seguintes.  Hai  suxerencias  para  20

semanas diferentes, que se poden combinar sen descanso. E hai receitas para todos

os gustos.

Cociña



641 MAR com 

Cómo cocinar más en menos tiempo / María Marín Alonso 

Madrid : Oberon, D. L. 2020 

Con este método poderás cociñar un só día e comer toda a semana, combinando un

mesmo ingrediente de diferentes formas e facendo pratos novos que comer san non

sexa aburrido e monótono. Desde unha pizza con base de espinacas, uns nachos de

garavanzos,  un  hummus de  brócoli  ou  uns  fingers  saudables  de  peixe.  Receitas

fáciles, sas e rápidas para peques e non tan peques, de forma que toda a familia

poida comer saudable e variado sen volvernos tolos na cociña e pasarnos horas e

horas cociñando. 

Cociña

658 BRO dis 

Diseñar el cambio : cómo el design thinking puede transformar las organizaciones e
inspirar la innovación / Tim Brown con Barry Katz ; traducción : Marta García Madera

Argentina : Empresa Activa ; Ediciones Urano S. A. U., 2020 

Hai 10 anos publicouse a primeira versión deste libro que nunca foi  traducido ao

castelán a pesar de converterse en todo un clásico da innovación, e a ser o principal

promotor do concepto do “ Design Thinking”.  Nesta nova versión, o autor suma á

teoría do seu libro, dez anos de experiencias prácticas de aplicación do deseño para

cambiar a todo tipo de empresa e organizacións en distintas partes do mundo. 

Deseño industrial 

658 LOP alq 

Alquimia : cómo los datos se están transformando en oro / Juan Manuel López Zafra,
Ricardo A. Queralt Sánchez de las Matas 

Barcelona : Ediciones Deusto, 2019 

Este libro penétrase no mundo dos datos para mostrar o cambio de paradigma no

que estamos inmersos.  A intelixencia artificial,  a robótica,  o machine learning e a

analítica  avanzada  son  distintas  caras  do  poliedro  que,  hoxe,  conforma  unha

economía e unha sociedade baseada nos datos. 

Xestión de empresas, Proceso de datos 



658 ROD mar 

Marketing digital y comercio electrónico / Inma Rodríguez-Ardura 

Madrid : Pirámide, 2020 

Este libro proporciona unha visión completa, rigorosa e aplicada sobre o apaixonante

e complexo campo do márketing dixital. Así mesmo, adopta un enfoque directivo e

integra marcos teóricos actuais e numerosos exemplos de casos reais, que mostran

como tomar decisións de éxito en márketing dixital. 

Comercio electrónico 

687 GAR hub 

Hubert de Givenchy / texto de Daniel García 

Madrid : La Fábrica, 2020 

No legado de Hubert de Givenchy conviven a tradición da alta costura, un enxeñoso

minimalismo e  a  delicadeza  decorativa  propia  dun  home elegante,  aristócrata  de

nacemento,  que xa aos 15 anos decidiu ser deseñador.  Givenchy non aspiraba a

pasar á historia da moda, pero o seu estilo aínda hoxe esperta admiración, apontoado

pola icónica imaxe de Audrey Hepburn en Almorzo con diamantes (1961) , con lentes

de  sol,  colar  de  perlas  e  un  fantástico  vestido  negro  deseñado  por  el.  Tras  ser

bendicido  polo  mismísimo  Balenciaga,  Givenchy  conquistou  o  mundo  da  man da

actriz,  coa  que  lle  unía  esa  relación  ideal  entre  unha  firma  e  unha  estrela  de

Hollywood, que no seu caso durou a vida enteira 

Deseñadores de moda 

7.03 YAN bel 

La belleza del objeto cotidiano / Soetsu Yanagi ; con la colaboración de The Japan
Folk Crafts Museum ; traducción de Álvaro Marcos. 

Barcelona : Gustavo Gili, 2020 

Ao espertar, o primeiro que percibimos é o tacto das nosas sabas, a luz coa que nos

envolve a lámpada que acendemos, a forma e cor da vaixela do almorzo... Desde ese

momento e ata terminar o día, cando pechamos de novo os ollos sobre o téxtil da

almofada,  o  noso  corpo  topouse  e  desenvolveuse  cunha  infinidade  de  cousas

modestas, comúns e ordinarias, que usamos constantemente sen prestarlles apenas

atención. Este libro, que recompila os ensaios breves do crítico xaponés, ensinaranos

a mirar  con novos ollos ao noso ao redor  e a admirar  o  incrible  valor  material  e

intanxible das creacións anónimas, sempre belas e honestas, que forman parte da

nosa vida cotiá. 

Artes decorativas 



7.036 TAR bre 

Breve  historia  del  romanticismo,  realismo,  impresionismo  y  modernismo  /  Carlos
Javier Taranilla de la Varga 

Madrid : Nowtilus, 2020 

Con este novo título descubrirá todos os movementos artísticos quese sucederon en

Europa e América ao longo do século XIX, unha das épocas máis interesantes da

Historia Contemporánea. 

Historia da arte 

746 LIL muñ 

Muñecos amigurumi con encanto / Marie-Lüs Lille 

Barcelona : Larousse, 2020 

Este libro reúne novos bonecos Amigurumi deseñados por Mari- Liis Lille, autora de

éxito  internacional.  Algúns  destes  novos bonecos de  gancho  están inspirados en

xente que coñece a autora 

Gancho, Bonecos 

77 CAP mue 

La muerte en ciernes : fotografías de Robert Capa, Gerda Taro y Chim / por Robert
Capa ; traducción original de Jay Allen ; diseño de André Kertész. 

Madrid : La Fábrica, 2020 

"Publicado en 1938, cuando la Guerra Civil española aún no había terminado, este

fotolibro recoge imágenes que resultan espectaculares aún hoy, tomadas en el lado

republicano y acompañadas de textos del propio Robert Capa, donde no esconde sus

simpatías por el bando perdedor. El libro es un facsímil de la edición original,  con

maqueta de André Kertesz y fotografías de Capa, Chim y Gerda Taro, fallecida en la

batalla  de  Brunete.  Las  imágenes,  emocionantes  y  cercanas,  recorren  tanto  la

frenética actividad del frente como el día a día en las ciudades, regido por los toques

de queda, la escasez y la incertidumbre. 

España Historia 1936-1939 (Guerra civil) Fotografías 



796 CAM cie 

Las 100 personas que cambiaron el fútbol  / [ textos, Diego Campoy, Guille Glez y
Juan  Arroita  ;  ilustraciones  de  interiores  y  cubierta,  Jorge  Lahuerta  Sanaú]  :  un
repaso  a  la  historia  del  fútbol  a  través  de  las  personas  que  han  contribuido  a
cambiarlo 

Madrid : Oberon, 2020 

Futbolistas, entrenadores, dirixentes, inventores. . . Persoas de tido tipo teñen o seu

espazo neste libro no que se contan algúns dos acontecementos máis importantes da

historia do fútbol a través dos seus principais protagonistas 

Fútbol, Historia 

796 CAN jue 

Juegos de motricidad para la tercera edad / José Mª Cancela Carral 

Madrid : Oberon, 2020 

O envellecemento é unha realidade presente e un problema futuro. A práctica regular

e sistemática do exercicio físico a través do xogo permite que o colectivo de persoas

maiores, aumente o seu nivel de socialización e integración, aspecto tan importante

nesta etapa final da vida, así como a mellora do seu nivel físico prolongando a súa

independencia.  O  xogo  é  unha  ferramenta  fundamental  no  desenvolvemento  de

actitudes e aptitudes no ser humano, xa que a vida pode ser considerada como un

xogo. 

Anciáns, Exercicio físico  

811.13 ESP mil 

1001  curiosidades,  palabras  y  expresiones  del  español /  Fundación  del  Español
Urgente ; [prólogo de Mario Tascón] 

Barcelona : Debate, 2020 

Curiosidades,  bulos,  novidades,  falsos  amigos  e  outras  cuestións  para  gozar  da

lingua española.  Que palabras  están a transformar  o noso mundo? Almóndiga e

cocreta  están  aceptadas?  Cales  son  os  cambios  da  lingua  que  resultaron  máis

polémicos? Hai palabras caníbales? A lingua é o patrimonio inmaterial máis grande

que teñen todos os falantes dun mesmo idioma. Nos 1001 asuntos que se tratan

neste libro, analízanse palabras que cruzaron océanos e atravesaron continentes de

punta a punta para enriquecer o español, a lingua que compartimos case seiscentos

millóns de persoas no mundo 

Lingua española , Curiosidades  



82.09 SUT pai 

Paisajes literarios : mapas que llevan al corazón de los lugares reales que componen,
inspiran y conforman las mejores obras de ficción del mundo / John Sutherland 

Barcelona : Blume, 2020 

Hai historias que non poderían suceder en calquera lugar. Como ocorre con toda a

gran  literatura,  a  ambientación,  o  escenario  e  a  paisaxe  son  tan  importantes  e

reconocibles  para  o  relato  como  os  propios  personaxes.  Este  libro  profunda  na

xeografía,  a  localización  e  o  terreo  das  nosas  obras  literarias  máis  queridas  e

examina a forma na que a contorna e os atributos ambientais inflúen na narración, no

carácter e na nosa resposta emocional como lectores.  

Fútbol, Historia 

902 SAN caz 

Cazatesoros y expolios de buques sumergidos / Víctor San Juan 

Madrid : Nowtilus, 2020 

Crónica dos máis espectaculares espolios de buques naufragados. A ambición polo

ouro mergullado : crónica dos soados saqueos e espolios de tesouros submarinos e

as peripecias dos cazatesouros máis famosos de finais do século XX e inicios do XXI,

coas súas glorias e miserias. Os casos máis espectaculares de ambición polo ouro

mergullado  comparados  cos  principais  modelos  de  recuperación  arqueolóxica  e

protección do patrimonio.  

Arqueoloxía submarina  

929 CHA her 

Las hermanas Soong : tres mujeres extraordinarias en el centro del poder en China /
Jung Chang ; traducción de Ramón González Férriz y Marta Valdivieso Rodríguez 

Barcelona : Taurus, 2020 

A  biografía,  ao  mesmo  tempo  íntima  e  epica,  de  tres  mulleres  fascinantes  que

contribuíron a moldear  a China do século XX.  Adoita  dicirse que "unha amaba o

diñeiro,  outra amaba o poder e a outra amaba ao seu país",  pero este devandito

popular non fai xustiza ás extraordinarias vidas das irmás Soong. Durante case todo o

século  XX,  mentres  China  lidaba  con  guerras,  revolucións  e  enormes

transformacións,  as  tres  desempeñaron  papeis  cruciais  e  deixaron  pegadas

indelebles na historia do seu país.  

China,Historia 



929 RAD hab 

Paisajes  literarios  :  mapas  que  llevan  al  corazón  de  los  lugares  reales  que
componen,  inspiran  y  conforman las  mejores  obras  de ficción  del  mundo /  John
Sutherland 

Barcelona : Taurus, 2020 

De orixes modestas, os Habsburgo gañaron o control do Imperio romano no século

XV e, en tan só unhas décadas, expandíronse rapidamente ata abarcar gran parte de

Europa, desde Hungría ata España, e crear un imperio no que nunca se poñía o sol,

de Perú a Filipinas. Concedendo unha importancia especial á rama española dos

Austrias, Martyn Rady narra maxistralmente a construción e a perda do seu mundo.

Os Habsburgo mantiveron a súa influencia durante novecentos anos, e dominaron

Europa Central ata a Primeira Guerra Mundial. 

Habsburgo, Casa de 

929 CER bor 

Los Borbones y sus locuras / César Cervera Moreno 

Madrid : La Esfera de los Libros, 2020 

Sabías  que  Felipe  V  quedou  calvo  tras  ratificar  o  Tratado  de  Utrech?  Que  as

prostitutas  madrileñas  apoiaron  en  bloque  aos  borbóns  durante  a  Guerra  de

Sucesión? Que Francisco de Asís, marido de Isabel II, era un carlista convencido por

ideoloxía e por despeito? Que Alfonso XIII  sacou tempo,  entre facer cabriolas co

coche  e  producir  películas  porno,  para  estar  nomeado  ao  Nobel  da  paz?  Cesar

Cervera trae ao lector unha divertida, curiosa e, sobre todo, histórica crónica sobre os

Borbóns españois, as súas extravagancias, as súas tolemias e tamén o seu tempo e

corte   

Borbón, Casa de  

930.85 CAR fin 

El fin siempre está cerca : los momentos apocalípticos de la historia desde la Edad
del Bronce hasta la era nuclear / Dan Carlin ; traducción de Francesc Pedrosa 

Barcelona : Debate, 2020 

Os tempos difíciles  fan  máis  duras  ás  persoas? Podemos manexar  o  poder  das

nosas armas ou estamos condenados a autodestruirnos? Estamos condenados a

desaparecer?  Ninguén  ten  respostas  para  semellantes  preguntas,  pero  só  Dan

Carlin, o creador do podcast Hardcore History, ten a capacidade de abordalas dunha

forma tan xenial. O fin sempre está preto é un relato fascinante e transgresor sobre o

auxe e a caída das civilizacións que nos obriga a revisar todo o que criamos saber

sobre a historia.

Catástrofes, Historia 



94(100) DUB atl 

Atlas histórico mundial / Georges Duby ; [traducción, Montserrat Foz Casals, Oriol
Sánchez i Vaqué] 

Barcelona : Larousse, 2020 

Unha obra clásica de Georges Duby, que presenta 300 mapas cos principais fitos do

proceso histórico da humanidade, desde as primeiras comunidades prehistóricas ata

os nosos días.   

Historia universal, Atlas 

94(4) CAS vio 

Una violencia indómita : el siglo XX europeo / Julián Casanova 

Barcelona : Crítica, 2020 

A nova obra de Julián Casanova, un dos historiadores españois máis importantes e

con maior proxección internacional, propón un novo enfoque das manifestacións de

violencia, recorrentes e ás veces continuas, que desde o terrorismo anarquista ás

guerras de sucesión en Iugoslavia marcaron a sangue e lume a historia do século XX

europeo. Nel sobresaen a violencia colonial, a limpeza étnica, o xenocidio, a guerra e

a violencia sexual, onde os verdugos, asasinos e violadores crearon os seus propios

rituais de tortura e morte, practicados de forma individual ou en grupo, vistos por

moitos máis, vítimas, testemuñas e aprendices de criminais. 

Violencia, Europa, Historia 

94(4) JON cru 

Los  cruzados  :  la  épica  historia  de  las  guerras  por  Tierra  Santa /  Dan  Jones  ;
traducción de Ana Herrera 

Barcelona : Ático de los libros, 2020 

Tras séculos de dominación islámica, a prédica de Urbano II marcou o comezo das

guerras  relixiosas  polos  Santos  Lugares  :  as  cruzadas.  O  fervor  desatado  en

Clermont  e  a  promesa  da  salvación  levou  a  miles  de  príncipes  e  monarcas  de

Occidente, pero tamén a piadosos cristiáns correntes e mesmo a familias enteiras a

tomar a cruz e participar nas sanguentas loitas contra os inimigos de Cristo que se

prolongarían durante dous séculos e abarcarían tres continentes. Nos cruzados, Dan

Jones, un dos historiadores que mellor coñece o período, ofrécenos o apaixonante

relato das guerras medievais cuxos efectos se deixan sentir aínda hoxe.   

Cruzadas , Historia 



94(460) ENE 

En el combate por la historia : la República, la Guerra Civil, el franquismo  / Angel
Viñas, ed. ; por Julio Aróstegui. . . [et al. ] 

Barcelona : Ediciones de Pasado y Presente, 2020

Viñas, Fontana, Preston, Mees, Casanova, González Quella, Aróstegui, Moradiellos e

ata  34  historiadores  de  recoñecido  prestixio  arman  un  "Contradiccionario"  da

República, a Guerra Civil e o franquismo. En breves capítulos, resumE o esencial de

conceptos como Fronte Popular, Represión, Sublevación Militar, Exilio. . . e glosan os

perfís dos protagonistas : Companys, Franco, Negrín, Serrano Suñer, Azaña. . . Unha

obra  de  referencia  baseada  no  traballo  científico  historiográfico.  Esencial  para

combater as manipulacións interesadas que hoxe día non cesan de aumentar.  

España, Historia ,1931-1939 (II República) 

94(460) ESP dvd 

España después de la guerra : el franquismo en color / dirección, Luis Carrizo 

Valladolid : Divisa Home Video, D. L. 2020 

O franquismo é un período crave na historia de España : 36 anos da ditadura de

Francisco Franco iniciada en 1939, tras a súa vitoria na Guerra Civil, e finalizada coa

súa  morte  en  1975.  Unha  época  dura  que  transformou  ao  país  :  da  miseria  da

posguerra e as penurias da autarquía económica ata a bonanza do desenvolvismo,

da represión contra os republicanos ata a loita polas liberdades dunha nova xeración

de españois.

España, Historia, 1939-1975 (Dictadura franquista) 

94(460) GAR ycu 

Y cuando digo España : todo lo que hay que saber / Fernando García de Cortázar ;
con la colaboración de Eduardo Torrilla 

Madrid : Arzalia, 2020 

Fernando García de Cortázar devólvenos o pracer de coñecer España a través do

seu gran legado, un interminable río de vidas maiúsculas, ideas, formas artísticas e

fantasías literarias, paisaxes e cidades que dá rostro á mellor das nosas historias. O

escritor bilbaíno ofrécenos aquí un apaixonante compendio da súa sabedoría sobre

España :  unha obra brillante e orixinal,  dedicada a lembrar,  con tanto rigor  como

talento literario, o que os españois fomos e creamos ao longo dos séculos. Poucas

veces un libro reúne e ordena tanta información de maneira tan amena e entusiasta.

E cando digo España. 

España, Historia , Anécdotas 



94(7) THO con 

La conquista de México / Hugh Thomas ; traducción de Víctor Alba y C. Boune 

[Barcelona] : Booket, 2015 

O prestixioso  historiador  Hugh  Thomas  describe  con minuciosidade  a  riqueza  da

civilización  azteca,  o  poderío  de  Moctezuma  e  a  audacia  de  Cortes,  nunha

emocionante narración que transmite desde a primeira páxina a fascinación do autor

por este memorable episodio 

México, Historia, 1517-1521 (Descobremiento e  conquista) 



CÓMIC ESPAÑOL E EUROPEO 

COMIC BEA pet [azul] 

Peter Hipnos / Josep Maria Beà ; [por el prólogo, Will Eisner] 

Barcelona : Trilita, 2019 

Peter  Hipnos  é  un  mozo  que  nos  seus  paseos  vese  transportado  a  mundos  de

pesadelo nos que habitan os seres máis estraños. Alí vive aventuras surrealistas nas

que todo o que poida imaxinar parece posible e real. Pero nelas nunca ten o control no

que  lle  sucede,  xa  que se  ve  inmerso en  problemas e  conflitos  nos  que  a  única

solución que queda é unha fuxida cara a adiante 

Cómic español e hispanoamericano, Cómic fantástico 

COMIC BRO alt [azul] 

Alter y Walter o La verdad invisible / de Pep Brocal 

Madrid : Entrecomics Comics, D. L. 2013 

Walter é un home gris, tan gris como a contorna que lle rodea. Ao longo dos anos

foise desposuíndo dos seus anhelos e varreu os seus soños e ilusións debaixo da

alfombra dun traballo  rutineiro,  unha muller  á  que apenas ve e un gato que pasa

olímpicamente del. Ata que un bo día xa non pode máis. E vaise. Non sabe onde, e

certamente aínda non sabe por que. Pero descubrirao nun motel de estrada que en

realidade é calquera cousa menos un motel de estrada.  

Cómic español e hispanoamericano, Cómic fantástico

COMIC DUR orl (1-4)
[azul] 

Orlando y el juego / Luis Durán 

Madrid : Diábolo, 2014- 

Marcel, é un turista que pasea polas distintas liñas de tempo decidido a dar corda a

cousas que deixaron de funcionar. Comité Seis, confiará a Orlando a misión de atopar

a Marcel en todas e cada unha das probabilidades do multiverso nas que, este feliz

viaxeiro,  causou  inxerencias  e  emendalas.  Pero  o  paso  de  Orlando  por  algúns

mundos  provocará,  sen  que  poida  evitalo,  unha  serie  de  sincronicidades  que

complicarán aínda máis a súa misión. 

Cómic español e hispanoamericano, Cómic fantástico



COMIC GUE via [azul] 

El viaje / Agustina Guerrero  

3ª ed. Barcelona : Norma, 2018 

Tras  un  feliz  período  dedicado  á  maternidade,  chegou  para  A  Volátil  a  hora  de

recuperar a sede de aventuras e que mellor que viaxar a Xapón coa súa gran amiga

Loly. Por moito que se xuntou cun ás da improvisación, A Volátil é unha máquina da

planificación e teno todo pensado :  desde a estancia nun bo ryokan vestidas coa

correspondente yukata ás sesións de beleza nos baños termais.  Parece que nada

pode saír mal. 

Cómic español e hispanoamericano, Cómic de humor 

COMIC RIC [azul] 

Ricardo Carvalho Calero, Coraçom de terra /  [polos desenhos, Iván Suárez ; polos
roteiros, Xico Paradelo, Irene Veiga e Carlos Rafael Ramos ; polo prólogo, Xavier
Alcalá ; direçao de projeto, Manuel Cráneo e Valentim Fagim] 

A Coruña : Demo ; Santiago de Compostela : Através Editora, 2020  

O cómic é unha biografía ficcionada de Ricardo Carvalho Calero, apoiada nos seus

propios textos,  en diversos testemuños e obras sobre o autor,  ademáis de moitos

elementos inventados. 

Cómic galego, Cómic biográfico 

COMIC TOR peq [azul]

Una pequeña mentira / Mario Torrecillas, Artur Laperla 

Bilbao : Astiberri, 2019 

Enzo é un neno que xoga para un club de fútbol local e ten o talento suficiente para

converterse en profesional. Con todo, o seu pai estivo nunha espiral autodestructiva

desde  que  comezou  a  beber  e  divorciouse.  Mentres,  Enzo  séntese  impotente  e

ansioso, pero négase a renunciar a el. Pronto un observador do Arsenal inglés dáse

conta das habilidades do mozo. Enzo ve a oportunidade de reavivar a esperanza do

seu pai, pero a pesar de todos os seus esforzos, non é seleccionado. Entón decide

mentirlle e dille que o ficharon.

Cómic español e hispanoamericano , Cómic da vida cotiá 



COMIC VAL ave (9)
[azul] 

Babel / Santiago Valenzuela 

Torroella de Montgrí, Girona : Panini Comics, [2014] 

A cidade, protexida por murallas, frotas de guerra e sobre todo pola Corrente dos

Golfos que arrastra ao sumidoiro aos intrusos, tense por inexpugnable ; a Irmandade

Técnica fornece ao Tártaro de novos e mortíferos adiantos, acelerando a escalada

armamentística, e a mesma coalición que encabeza o noso heroe diríase inestable,

minada por intrigas políticas e ansias de poder.  

Cómic español e hispanoamericano, Cómic de aventuras

COMIC VAL ave (8)
[azul] 

La estrella de la mañana / Santiago Valenzuela 

Torroella de Montgrí, Girona : Panini Comics, [2012] 

O  autor  continúa  construíndo  o  seu  mundo  particular,  a  base  de  amalgamar

elementos da cultura popular e conceptos filosóficos. Un protagonista cada vez máis

lúcido,  e  á  vez  máis  desconcertado,  serviranos  de  guía  para  penetrarnos  nun

universo tan desconcertante como próximo. 

Cómic español e hispanoamericano, Cómic de aventuras

COMIC VAL ave (10)
[azul] 

La última curda / Santiago Valenzuela 

Girona : Evolution Cómics, 2018 

Alguén falta, alguén non está, e el, o ausente, era a columna que o sostiña todo, o

Atlante que cargaba sobre os seus ombreiros o nobelo apertado, infinito, das causas

e os efectos. Quen retomará o fío da historia, se este xace por terra, cortado e inerte,

e  ninguén  é  capaz  de  repetir  a  Palabra?  Os  tambores  seguen  ecoando  nos

barracóns da noite, negros clarines de guerra cuxos ecos van morrer nas praias de

afastados arquipélagos, convocando a todos para o acto final, aos vivos e os mortos

e a aqueles que nadan entre dúas augas. 

Cómic español e hispanoamericano, Cómic de aventuras



COMIC VAZ caz [azul] 
 

A caza / Alberto Vázquez 

A Coruña : Deputación da Coruña, imp. 2019 

Ambientado  nunha  contorna  selvática,  A  caza  penétrase  na  historia  dun  home

primitivo que persegue a un animal. Mediante unha narración chea de metáforas e

unha gráfica que oscila entre a abstracción e a figuración, trátanse temas universais

como o conflito entre home e natureza, a contaminación ou a emigración.

Cómic galego, Cómic  social e político 

COMIC ZEN sil [azul] 

El silencio de Malka / Jorge Zentner & Rubén Pellejero 

Bilbao : Astiberri, 2019 

A finais do século XIX, a familia de Malka foxe dos pogromos que causan estragos en

Rusia e embárcase para Arxentina. Pero os inmigrantes descobren que o seu novo

fogar non é a terra prometida e chocan coa hostilidade dos homes e a natureza

mentres loitan por cultivar a árida terra. Finalmente, a miseria empuxaraos a invocar

unha criatura mítica, o gólem. . . Inspirándose nunha historia que lle contou a súa

avoa, Jorge Zentner mostra a emigración a Sudamérica dos xudeus askenazíes, pero

é tamén unha parábola sobre a construción dunha nación moderna e o encontro

entre o misticismo e a relixión. 

Cómic europeo, Cómic fantástico

COMIC RIE int [azul] 

Intisar en el exilio  :  retrato de una mujer moderna yemení / [guión], Pedro Riera ;
[dibujos], Sagar 

Bilbao : Astiberri, 2019 

As vicisitudes da vida de Intisar  son o resultado dos testemuños de decenas de

mulleres que Pedro Riera coñeceu nas súas viaxes a Yemen e Jordania en 2016,

pero tamén nas que levou a cabo en 2011 durante as revoltas da primavera árabe en

Yemen.  O  seu  talento  narrativo  dota  a  este  personaxe  de  rol  de  auténtica

humanidade, expresando a loita diaria e as esperanzas das mulleres yemenitas que

están en parte liberadas do control masculino pola guerra civil e o exilio. 

Cómic europeo, Cómic social e político



COMIC BAL mal [azul] 

Mala estrella / Barbara Baldi ; [traducción, Gema Moraleda] 

Barcelona : Norma, 2019 

1850.  Condado de Nottinghamshire.  A lectura do testamento de Lady Sutherland

reserva as súas netas unha desagradable sorpresa. Divididas pola decisión tomada

pola súa ávoa antes de morrer, as xoves herdeiras tratarán de reconducir a súa vida

con desigual fortuna. 

Cómic europeo, Cómic da vida cotiá 

COMIC BRE mit [azul] 

Los mitos de Cthulhu / H. P. Lovecraft ; adaptados por Alberto Breccia y Norberto
Buscaglia 

Bilbao : Astiberri, 2020 

Os mitos de Cthulhu, de Lovecraft,  vistos polo ollo do prestixioso Alberto Breccia,

recupérase agora no que se considera unha obra mestra do cómic. A adaptación dos

mitos de Cthulhu, de Lovecraft, por Alberto Breccia e Norberto Buscaglia, publicada

por primeira vez en 1974, está considerada como unha das grandes obras mestras

da historieta. 

Cómic europeo, Cómic de terror 

COMIC MOR sag
[azul] 

La saga de Grimr / Jérémie Moreau 

Barcelona : Norma, 2020 

Non teño familia, nin liñaxe, non posúo terras nin propiedades. Non son ninguén para

eles. Pero vou demostrarlles quen son. Teño toda unha vida. Cada un dos meus

actos será como unha pedra destinada a construír a miña gran obra. Pois o que non

saben, é que hai un volcán na miña alma". 1783. Islandia, arrasada pola miseria,

languidece baixo o xugo do Reino de Dinamarca. Nun país no que todo vén marcado

pola liñaxe, o destino de Grimr, un orfo dotado dunha forza sobrehumana, será aínda

máis cruel. 

Cómic europeo, Cómic de aventuras 



COMIC REE cid [azul] 

El  Cid /  [guión]  Gary  Reed  ;  [dibujo]  Wayne  Reid  ;  [traducción,  Blanca  Briones
González] 

[Barcelona] : Cascaborra, D. L. 2018 

Tras a morte do rei Fernando, Rodrigo Díaz de Vivar vese envolvido nun mundo de

conspiracións e tramas palaciegas que acabará co seu desterro sen honra do Reino

de Castela. Cuns poucos homes e coa axuda do príncipe mouro Ao- Mutamin, o Cid

inicia unha aventura chea de épica que lles levará a conquistar,  como mostra de

lealdade a Alfonso, novo rei de Castela, territorios ata entón en poder do temible Ben

Yussuff, empeñado á súa vez en conquistar toda a península. O CID conta a historia

dun home que mediante valores universais como a amizade e a honra, forxou unha

lenda que perdura ata os nosos días.  

Cómic español e hispanoamericano,  Cómic histórico 

COMIC LEB eso [azul] 

Esos días que desaparecen /  Timothé Le Boucher ;  [Fernando Ballesteros por la
traducción] 

Madrid : Dib-Buks, 2019 

1783.  Islandia,  arrasada  pola  miseria,  languidece  baixo  o  xugo  do  Reino  de

Dinamarca. Nun país no que todo vén marcado pola liñaxe, o destino de Grimr, un

orfo dotado dunha forza sobrehumana, será aínda máis cruel. 

Cómic europeo, Cómic de aventuras 

COMIC KAH leo [azul] 

Leonardo Da Vinci : El renacimiento del mundo / [guión] Marwan Kahil, [dibujo] Ariel
Vittori ; [traducción, Diego de los Santos] 

Barcelona : Norma, 2019

Roma, verán de 1515. Leonardo da Vinci é convocado polo Papa para responder a

unhas acusacións formuladas contra el. Problemas cos poderosos, aprietos debidos

á súa beleza, proxectos inconclusos, ambicións frustradas. . . e probas de disección

de humanos, por entón prohibidas. 

Cómic europeo, Cómic biográfico 



CÓMIC AMERICANO

COMIC ALL gia (4-6)
[vermello] 

Giant  days /  creado y escrito por John Allison ;  ilustrado por Lissa Treiman,  Max
Sarin; color de Whitney Cogar ; [traducción, Inma S. Andreu]

[Valencia] : Fandogamia, 2017 

Giant Days céntrase na amizade que naceu entre Esther de Groot, Daisy Wooton e

Susan  Ptolemy  nas  tres  primeiras  semanas  de  universidade.  A  historia  pasa  en

Inglaterra,  e as tres son veciñas na residencia de estudantes.  Están en primeiro,

lonxe de casa e teñen todo o tempo por diante. 

Cómic americano, Cómic da vida cotiá

COMIC HAN bah
[vermello] 

Bahía  de San Búho  /  [Simon Hanselmann ;  diseño y  rotulación,  César  Sánchez,
Daniel Tudelilla ; traducción, César Sánchez y Alberto G. Marcos]

3ª ed. [Logroño] : Fulgencio Pimentel, 2020 

En Baía de San Bufo continúan as mundanas andanzas de Megg,  Mogg e Bufo.

Cínica, cruel e depresiva, pero tamén tenra e emocionante, é un fito do noso tempo.

Este segundo tomo confirma todas as esperanzas postas no seu autor e acaba de

consolidar as relacións entre os personaxes, moito máis complexas e verosímiles do

que podería parecer a primeira ollada. 

Cómic americano, Cómic alternativo e underground

COMIC HAN hai
[vermello] 

Hail  Satan!  /  by  Simon  Hanselmann  ;  [traducción,  rotulación  y  disseny,  César
Sánchez, Daniel Tudelilla, Alberto Gª Marcos]

1ª ed. [Logroño] : Fulgencio Pimentel, 2016 

Comedia tóxica de situación que deriva de forma maxistral cara ao drama íntimo e

onde as xa de seu tensas e complexas relacións entre os protagonistas alcanzan

insospeitados niveis de furia e dramatismo. Hanselmann volve espirse a través das

personalidades de Megg, Mogg, Bufo e Werewolf Jones, tan vulnerables e inmaduros

coma  sempre,  pero  tamén cubertos  de  cicatrices  e  rebosantes  de  sensibilidade.

Grazas á desarmante facilidade do debuxante para retratar a súa propia contorna e

as súas circunstancias, o berro de guerra deste libro convértese en consígnaa chea

de amor e medo á vida deste grupo de seres inesquecibles.

Cómic americano, Cómic alternativo e underground



COMIC HAN mal
[vermello] 

El mal camino /  [Simon Hanselmann ;  traducción, César Sánchez,  Alberto García
Marcos y Joana Carro]

1ª ed. Logroño : Fulgencio Pimentel, D. L. 2019

Bufo marchouse. No seu lugar só hai carestía, baixón sentimental, subsidios estatais,

entrevistas de traballo, chem sex, casas de empeño, malas colleitas, terapeutas en

crises, amores imposibles, familias desestructuradas e flashbacks adolescentes.

Cómic americano, Cómic alternativo e underground 

COMIC HAN mel
[vermello] 

Melancolía  / [Simon Hanselmann ; trad., diseño, rotulación, Joana carro, Alberto Gª
Marcos, C. Sánchez & Daniel Tudelilla]

1ª ed. [Logroño] : Fulgencio Pimentel, 2016 

Melancolía é a última entrega da serie de antihumor de Simon Hanselmann. Lidar coa

depresión sen máis aliados que o abuso de estupefacientes, a comida lixo,  unha

perentoria frustración sexual e un mando a distancia só pode converter a vida nunha

festa. Entre novos xiros argumentais, toda unha serie de memorables personaxes fai

a súa aparición mentres a parella protagonista se embarca nunha viaxe romántica e

desesperada á  capital  europea do vicio  legalizado,  Amsterdam.  Unha vez alí,  os

nosos heroes descobren que esqueceron na casa todos os seus antidepresivos. 

Cómic americano, Cómic alternativo e underground, Cómic de humor

COMIC HIL loc (1-2)
[vermello] 

Locke  & key  /  [guión],  Joe Hill ;  [dibujo],  Gabriel  Rodríguez  ;  [color,  Jay  Fotos  ;
realizacón y rotulación, Estudio Fénix]

Torroella de Montgrí (Girona) : Panini Cómics, 2015-2016

En Nova Inglaterra atópase a casa das chaves. A mansión oculta un misterio que ten

que ver cunha serie de chaves, que se esconden no interior da casa e abren todo tipo

de prodixios. A familia Locke pode facer servizo delas, pero alguén máis as busca, un

ser cheo de odio que non descansará ata que se abra a porta máis terrible (Vol. 1).

Os fillos da familia Locke xa se afixeron ás chaves máxicas que oculta o fogar da súa

familia.  Con  todo,  non  están  preparados  para  o  perigo  que  lles  axexa.  Lucas

Caravaggio, alias Zack Wells, continúa a súa incansable procura da chave da porta

negra.  E  a  medida que novas  chaves  e  antigos  espectros  vanse  incorporando  á

historia, os personaxes perden a súa inocencia e forxan a súa determinación (Vol. 2).

Cómic americano, Banda deseñada de intriga e misterio



COMIC KIN mrm
[vermello] 

Mr. Milagro / Tom King, guión ; Mike Gerads, dibujo y color

Barcelona : ECC, 2019 

Non hai prisión que poida deterlle nin trampa da que non poida escapar. El é Scott

Free, a celebridade mundial coñecida como Mr. Milagre, e é o mellor escapista do

mundo. Pero poderá levar a cabo o truco definitivo e escapar da morte? Algo saíu mal

coa perfecta vida que Scott e a súa esposa Big Barda construíran para eles na Terra.

Mentres  a  guerra  devasta  os  seus  mundos  natais  de  Apokolips  e  Nova Xénese,

Darkseid, o cruel pai adoptivo de Scott, parece atopar por fin a Ecuación da Antivida,

a arma que lle dará a vitoria total. Mentres as montañas de cadáveres en ambos os

bandos non deixan de crecer, só Mr. Milagre pode deter a matanza e restaurar a paz. 

Cómic americano, Cómic fantástico, Cómic de superheroes 

COMIC LEM gid (1-2)
[vermello] 

Gideon Falls / [guión, Jeff Lemire ; dibujo, Andrea Sorrentino ; color, Dave Stewart ;
traducción, Santiago García]

1ª ed. Bilbao : Astiberri, 2019

Existe  unha  lenda  que  fala  sobre  un  edificio  sobrenatural  que  apareceu  e

desapareceu ao longo da historia, sementando a morte e a tolemia ao seu paso. Esta

construción é o celeiro negro, eixo sobre o que vira a historia de Gideon Falls, unha

pequena poboación rural situada nun punto indefinido do mapa e do tempo. Unidas

por este misterio, as vidas dun mozo ermitán, obsesionado con atopar pistas no lixo,

e un cura católico en decadencia, que atopa o seu sitio neste pequeno pobo de fortes

conviccións relixiosas, ven entrelazadas. 

Cómic americano, Cómic de terror, Cómic de intriga e misterio

COMIC STA gua
[vermello 

El guantelete del infinito  : prólogo / guión, Jim Starlin, Ron Marz ; dibujo, Ron Lim ;
tinta, Tom Christopher y Keith Williams ; color, Tom Vincent y Nelson Yomtov

Torroella de Montgrí (Girona) : Panini, 2017 

Primeiro foi Thanos e o seu obxectivo de reunir as xemas no guantelete, e agora,

despois  dunha cómica aventura na que Ronsel  Prateado enfróntase nin máis  nin

menos que á máis pura burocracia (quizais o peor mal do universo) nunha historia

chea de humor, chegou a hora de viaxar de novo á alma, ao interior da xema onde os

personaxes  permaneceron  unha  década  de  letargo.  As  pezas  volven  estar  no

taboleiro, e mesmo Mefisto busca o xaque. 

Cómic americano, Cómic de superheroes



COMIC THO aar (1)
[vermello] 

 

Thor. 1, El carnicero de los dioses / guión Jason Aaron ; dibujo, Esad Ribic, Jackson
Guice, Nic Klein ; entintado, Tom Palmer ; color, Dean White, Ive Svorcina 

Torroella de Montgrí, Girona : Panini, 2017 

Ao longo dos séculos, os deuses do Universo Marvel estiveron desaparecendo, o que

condena ao caos aos seus adoradores. Agora, O poderoso Thor segue o rastro de

sangue  que  ameaza  con  consumir  o  seu  pasado,  presente  e  futuro.  A  única

esperanza que queda é desvelar o misterio ao redor do Carniceiro de Deuses! 

Cómic americano, Cómic de superheroes

COMIC THO aar (2)
[vermello] 

Thor. 2, El maldito / guión, Jason Aaron ; dibujo, Ron Garney. . . [et al. ] ; color, Ive
Svorcina, Lee Loughridge, Giulia Brusco ; [El poderoso Thor es una creación de Stan
Lee y Jack Kirby ; traducción, Gonzalo Quesada]

Torroella de Montgrí, Girona : Panini, 2019

Despois de que Malekith,  o Maldito,  arrástrese fora do inferno, toda Asgard pode

verse arrastrada cara ás chamas. O Elfo Escuro está decidido a recuperar o seu

trono, e mesmo matará aos seus con tal de conseguilo. Nestas circunstancias, Thor

non é suficiente para detelo. Unha Liga dos Reinos ha de formarse, con Odinson á

cabeza. Pero, cando un deus, un xigante, un anano, un troll,  un elfo de luz e un

feiticeiro entran nun bar, non se trata dun chiste, senón da máis incómoda alianza

que existise nunca. 

Cómic americano, Cómic de superheroes

COMIC TRU con
[vermello] 

Conan rey / guion, Timothy Truman ; dibujo, Tomás Giorello ; color, José Villarrubia ;
adaptación  y  expansión de los  fragmentos de una historia  inconclusa escrita  por
Robert  E.  Howard,  creador  de  Conan  ;  traducción,  V.  M.  García  de  Isusi
[Ed. ] integral

Barcelona : Planeta cómic, 2019 

Como rei de Aquilonia,  Conan enfróntase a ameazas internas contra o seu trono,

mentres  outros  perigos  axexan  desde  as  fronteiras  do  seu  reino.  As  aclamadas

historias  de  Conan  Rey  realizadas  por  Timothy  Truman,  Tomás  Giorello  e  José

Villarrubia recompiladas nun único volume de luxo. Inclúense adaptacións de Robert

E. Howard como "La ciudadela escarlata", "El fénix en la espada", "El conquistador" e

"Lobos allende la fronteira", así como a adaptación en doce capítulos da única novela

de Howard, "La hora del dragón". 

Cómic americano, Cómic de aventuras



COMIC VAU pap (3-5)
[vermello] 

Paper girls / Brian K. Vaughan, guión ; Cliff Chiang, dibujo ; Matt Wilson, colores

Barcelona : Planeta Cómic, 2017 - 2020 

O relato comeza durante unha maña de Halloween de 1988, cando un grupo de catro

mozas de 12 anos, repartidoras de xornais, descobren a historia máis importante de

tódolos tempos.

Cómic americano, Cómic de aventuras

COMIC WAR rus
[vermello] 

Rusty Brown / [Chris Ware ; Rocío de la Maya Retamar, traducción] 

1ª ed. Barcelona : Reservoir Books, 2019

Rusty Brown non é só un libro : é a conxugación, plenamente interactiva e a todo cor,

de  relaciónelas  espazo-temporais  que  tres  conciencias  independentes  manteñen,

durante  a  primeira  parte  dun  día  e  nun  pequeno  municipio  do  Medio  Oeste  dos

Estados  Unidos  de  América,  co  ínfimo  ser  humano  ao  redor  do  cal  pivotan

involuntariamente. Da infancia á senectude, non hai trama vital neste volume na que

o  cálido  manto  do  desxeo  non  se  pousou,  pois  veremos  nel  as  entrelazadas

andanzas  dun  neno  que  emprende  as  súas  xornadas  sen  superpoderes,  un

adolescente que ao madurar tornarase un proxenitor despótico, un pai que almacena

as súas capitulacións emocionais na superficie de Marte e unha muller que afronta os

primeiros síntomas da vellez buscando o amor de alguén que pode estar en calquera

recuncho do planeta Terra. 

Cómic americano, Cómic da vida cotiá

COMIC WOO fra (4)
[vermello] 

Fran / Jim Woodring ; [diseño y traducción, Alberto García Marcos]

Logroño : Fulgencio Pimentel, D. L. 2013

Fran comprende O congreso das bestas e Fran, que se publicou paralelamente á

nosa edición en Estados Unidos. O díptico formado por estas dúas novelas gráficas

foi ideado polo autor para ser lido en orde intercambiable, formando así unha soa

historia  que  engade  novas  dimensións  ao  icónico  personaxe  cuxa  vida  leva

alimentando máis de vinte anos. 

Cómic americano, Cómic alternativo e underground, Cómic fantástico



CÓMIC MANGA

COMIC ABE can (1-3)
[amarelo] 

La cantina de medianoche : [Tokyo stories] / Yaro Abe ; traducción, Alberto Sakai

Bilbao : Astiberri, 2019 

Esa pequena taberna non ten nome, o seu dono tampouco. Non obstante, no barrio

de  Shinjuku,  todos  os  coñecen.  Aberta  dende  as  doce  da  noite  até  as  sete  da

madrugada, acolle ós noctámbulos de Tokio : boxeadores, prostitutas, actores porno,

policías e yakuzas acaban alí para tomar sake, caldo, ramen ou sopa de miso, según

o que haxa na cociña. 

Cómic da vida cotiá

COMIC ARA joj (7-10)
[amarelo] 

Jojo's bizarre adventure.  Part  III,  Stardust  crusaders  / Hirohiko Araki ;  [traducción,
Pablo Tschopp]

Barcelona : Ivrea, 2018 

Narra  a  historia  da  familia  Joestar  a  través  das  décadas  e  os  seus  continuos

enfrontamentos  co  malvado  vampiro  Deu  Brando  e  o  seu  legado.  Unha  das

características máis recoñecíbeis da obra é que está dividida en distintas partes ou

xeracións,  totalmente  autoconclusivas  e  independentes  entre  si  ;  aínda  que

conectadas polo sangue, suor e bágoas das súas estirpes. Cada unha transcorre nun

tempo e lugar  distintos,  e  gozan da súa propia estética,  ambientación e temática

particular. Deste xeito, cada unha das series pode gozarse por separado, e á súa vez

complementarse coas outras.

Cómic de aventuras e fantasía

COMIC ARA joj (1-9)
[amarelo] 

Jojo's  bizarre  adventure.  Part  IV,  Diamond  is  unbreakable /  Hirohiko  Araki;
[traducción, Pablo Tschopp]

Barcelona : Ivrea, 2019 

En  1999,  en  Morioh,  Josuke  Higashikata  é  un  mozo  popular  de  secundaria  que

rapidamente se fai amigo dun dos seus compañeiros de clase, Koich Hirose. Cando

aparece Jotaro Kujo, Josuke repentinamente vese envolto nun mundo de poderes

sobrenaturais coñecidos como  Stands. Un dos serventes de DIO trouxo o Arco e

Frecha a Morioh e estívoo usando para crear usuarios de  Stand. Descobren que é

certo cando un deles, o criminal fuxitivo Anjuro “Angelo” Katagiri, usa o poder do seu

Stand Aqua Necklace para tratar de matar a Josuke por interferir cos seus plans.

Cómic de aventuras e fantasía



COMIC HAR puñ (2-4)
[amarelo] 

El puño de la estrella del norte = Hokuto no ken / Tetsuo Hara, Buronson ; [traducción
de Marc Bernabé]

Barcelona : Planeta Cómic, D. L. 2019 

Despois da Terceira Guerra Mundial, o mundo é un lugar desolado e hostil. A auga

converteuse no recurso máis preciado, e a forza a habilidade máis necesaria, é por

iso que os máis fortes dominan o mundo. Isto cambiará cando o home coñecido

como "o puño da estrela do norte", herdeiro da arte marcial máis poderosa xamais

coñecida, axuda aos indefensos colonos a conseguir unha vida máis digna. 

Cómic de aventuras, Cómic fantástico

COMIC MOC dra (1-3)
[amarelo] 

Dragon head / Minetaro Mochizuki ; [traducción, Marc Bernabé y Verònica Calafell].

Barcelona : Planeta Cómic, 2019 

Un tren repleto de estudantes descarrila  nun túnel.  Tres estudantes loitarán pola

supervivencia  e  farán  fronte  aos  seus  medos  e  desconfianzas.  Aos  poucos,

comprenderán que quizá ninguén vaia a buscarlles...

Cómic de terror

COMIC NAG dia (1-2)
[amarelo] 

Diario de intercambio (conmigo misma) / Kabi Nagata

1ª ed. Quart de Poblet [Valencia] : Fandogamia, 2018-2019 

A través dos seus cómics diarios, Kabi Nagata explora os seus problemas persoais,

mentalidade e identidade. A súa relación cos seus pais vólvese cada vez máis difícil

e ten que facer fronte á idea de vivir soa. Un reflexo do desgarrador viaxe e desafíos

da idade adulta. 

Cómic biográfico, Cómic da vida cotiá, Cómic de humor



COMIC NAG peq (1-4)
[amarelo] 

La pequeña forastera : Siúil, a Rún / Nagabe ; [traducción, Yasuko Tojo]

2ª ed. Barcelona : ECC Cómics, 2018 

Fai moito, moito tempo, nun lugar moi afastado había dous países. O país exterior no

que habitan uno seres anómalos que se che tocan contáxianche unha maldición, e

un  país  interior  no  que  habitan  os  humanos.  O  normal  sería  que  nunca  se

coñecesen,  pero  o  seu  encontro  desencadeará  ás  agochadas,  unha  pequena

historia. Isto é a mañá e a noite. E entre o profundo abismo que os separa, unha

fábula de dous. 

Cómic manga, Cómic fantástico

COMIC TAG mar (1)
[amarelo] 

El marido de mi hermano / Gengoroh Tagame ; [traducción, Marc Bernabé]

Girona : Panini, 2019 

Yaichi é un pai divorciado xaponés moi tradicional e conservador que vive xunto á súa

filla  Kana  nun  barrio  de  Tokio.  Á  súa casa  chega  Mike  Flanagan,  un  corpulento

canadense que resulta ser o marido de Ryôji, o irmán xemelgo de Yaichi que acaba

de  falecer.  Mentres  que  a  pequena  Kana  acepta  inmediatamente  a  situación,  a

convivencia entre os dous adultos resulta moi incómoda debido a certas condutas

homofóbicas  de  Yaichi  e  o  choque  cultural  que  sofre  Mike.  Con  todo,  pronto

descubrirán o que significa de verdade ser unha familia. 

Cómic da vida cotiá, Cómic de humor, Homosexualidade


	Utilidad de las desgracias y otros textos / Fernando Aramburu
	1ª ed. Barcelona : Tusquets, 2020
	A súa infancia nun arrabal de de San Sebastián, a súa memoria da dor nos anos escuros no País Vasco, a súa experiencia como mestre en Alemaña, os seus rituais á hora de escribir e de atoparse cos lectores, algúns paseos e viaxes, as leccións extraídas dunha atenta lectura de Albert Camus : este volume reúne os mellores artigos literarios de Fernando Aramburu. Son pezas cargadas de humor, sensibilidade e sabedoría, e poden lerse como apuntamentos narrativos, retrincos de memorias ou como un tratado vital a partir dunhas cantas certezas que serven como compás moral.
	Artigos
	Un océano para llegar a ti / Sandra Barneda
	1ª ed. Barcelona : Planeta, 2020
	Tras a morte da súa nai, Gabriele volve ao pobo dos veráns da súa infancia. Alí espéraa o seu pai, co que non fala desde hai anos. Xuntos dispóñense a cumprir o último desexo de Greta : que as tres persoas máis importantes da súa vida —o seu marido, a súa única filla e a súa cuñada— esparexan as súas cinzas nun lugar onde foron felices. Os segredos que Greta desvela nas cartas que deixa á súa familia terminarán co silencio entre pai e filla e propiciarán un encontro inesperado que fará que Gabriele descubra que na vulnerabilidade se atopa a maxia da vida.
	Novela da vida cotiá
	Las inseparables / Simone de Beauvoir ; epílogo de Sylvie Le Bon de Beauvoir
	Barcelona : Lumen, 2020
	La gran catástrofe amarilla : diario de un hombre tranquilo / J. J. Benítez
	Barcelona : Planeta, 2020
	Horas antes de partir cara á súa segunda volta ao mundo, J. J. Benítez recibe unha carta procedente de EE. UU. A carta é aberta, pero non lida. Juanjo embarca no Costa Deliziosa e, en plena navegación, xorde a pandemia do coronavirus. O que se presentaba como unha viaxe de pracer convértese nun caos. O escritor leva un caderno de bitácora no que rexistra as incidencias de cada día. Vertixinosa mestura de aventuras, conversacións, temores e esperanzas. Ao regresar a España, Benítez le a carta procedente de California e queda atónito. Nada é o que parece.
	Novela da vida cotiá
	La operadora / Gretchen Berg ; traducción de Ángela Esteller
	1ª ed. Barcelona : Duomo, 2020
	Ás operadoras da central en Wooster, Ohio, encántalles escoitar as conversacións dos seus veciños e poñerse a rexoubar despues. Vivian Dalton é unha delas, aínda que xa está un pouco farta de oír trucos de maquillaxe e receitas de cociña. O que quere é algo gordo, algo excitante, como a existencia de espías na cidade ou unha infidelidade. E o seu desexo por fin cúmprese. Betty Miller, unha das mulleres máis ricas do pobo, comenta cunha amiga descoñecida un secreto. Algo verdadeiramente zumarento que ten que ver co marido de Vivian! E o peor dos pobos pequenos é que un segredo leva a outro.
	Novela da vida cotiá
	El rey campesino / Andrea Camilleri ; Traducción de Juan Carlos Gentile Vitale
	Barcelona : Destino, 2020
	Los apóstatas / Gonzalo Celorio
	1ª ed. Barcelona : Tusquets, 2020
	Os apóstatas, unha novela que no seu propio proceso de escritura vai descubrindo as historias secretas e atroces dos dous protagonistas : os seus irmáns Eduardo e Miguel, personaxes que ven compelidos a abrigar unha vocación relixiosa na que ambos fracasan, pero que, de diferentes modos, os marca para sempre.
	El asesinato de Platón / Marcos Chicot
	Barcelona : Planeta, 2020
	Altea, filla de Perseo e unha das máis brillantes discípulas de Platón, non sabe que a súa vida e a do bebé que espera están en perigo, nin que ten ao inimigo na súa propia casa. Pola súa banda, o seu amigo e mestre Platón arrisca a vida para tentar facer realidade o seu gran proxecto : unir a política e a filosofía, co fin de que gobernen a razón, a xustiza e a sabedoría, en lugar da retórica baleira dos demagogos, a corrupción e a ignorancia. Como pano de fondo, o xurdimento dunha nova potencia e un xeneral con aura de invencible poñen en xogo a supervivencia de Esparta e da propia Atenas. Tensión, intriga, traizóns e un amor que desafía á súa época conflúen nunha novela que recrea de modo impecable o tapiz da Grecia clásica e o pensamento do maior filósofo da Antigüedade.
	Me despertaré en Shibuya / Anna Cima ; traducción de Kepa Uharte
	1ª ed. Madrid : Nórdica Libros, 2020
	Cando Jana, de dezasete anos, chega á súa soñada Tokio, desexa quedar para sempre. Pronto se convence das consecuencias imprevisibles do seu desexo : verase encerrada sete anos no círculo máxico do bullicioso barrio de Shibuya. Mentres a versión nova de Jana deambula pola cidade, vive situacións extraordinarias e busca o seu camiño de volta a casa, a Jana de vinte e catro anos estuda en Praga. Aspira a conseguir unha bolsa en Tokio e, xunto cun compañeiro de estudos, rompe a cabeza coa tradución dun conto xaponés. Escrita cunha lingua amena, fresca e coloquial, a primeira novela da moza japonóloga Anna Cima trata da procura dun camiño cara a unha cultura distinta, da ambigüidade do mundo real e da trampa dun soño cumprido.
	Novela da vida cotiá
	El camino del arquero / Paulo Coelho ; ilustraciones de Christoph Niemann
	Barcelona : Planeta, 2020
	Tetsuya é o mellor seteiro do país, pero vive retirado nun val remoto e traballa de humilde carpinteiro. Un día, outro seteiro que vén de lonxe desafíao. Tetsuya acepta o reto e demóstralle ao estranxeiro que para vencer, tanto co arco como na vida, non basta a habilidade técnica. Un mozo do pobo pídelle que lle transmita o seu saber. O mestre advírtelle que pode ensinarlle as regras necesarias, pero é el quen deberá traballar sobre si mesmo. É así como Tetsuya empeza a instruír ao seu novo discípulo no misterioso camiño do seteiro, o percorrido de toda unha vida.
	El conquistador / José Luis Corral
	Barcelona : Ediciones B, 2020
	Ningún soberano gobernou en España tanto tempo como el, ningún gañou tantas batallas, ningún conquistou tantos reinos como Jaime I o Conquistador, rei de Aragón, de Valencia e de Mallorca, conde de Barcelona e de Urgel, señor de Montpellier. Historia de conquistas, rivalidades e paixóns que resulta imprescindible para comprender a configuración da España contemporánea e rebater, co rigor do relato histórico impecablemente documentado, o mito independentista da mal chamada «Coroa catalano-aragonesa».
	Novela histórica; Novela biográfica; Jaime I, Rei de Aragón
	La vida mentirosa de los adultos / Elena Ferrante ; traducción de Celia Filipetto
	Barcelona : Lumen 2020
	Novela sobre o descubrimento da mentira, o amor e o sexo, narrada pola inesquecible voz de Giovanna, unha moza empeñada en coñecer á súa tía Vittoria, incomprensiblemente borrada das conversacións e álbums de fotografías. Con iso desencadeará sen sabelo o esborrallamento da súa familia intelectual e burguesa, perfecta só en aparencia.
	Novela da vida cotiá
	Sin muertos / Alicia Giménez Bartlett
	1ª ed. Barcelona : Destino, 2020
	Stalingrado / Vasili Grossman ; traducción de Andréi Kozinets
	Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2020
	La librería del señor Livingstone / Mónica Gutiérrez Artero
	Barcelona : Ediciones B, 2020
	A arqueóloga Agnes decide mudarse a Londres en busca dunha oportunidade. Nun dos seus paseos polo barrio do Amorne entra nunha librería moi especial: Moonlight Book. Edward Livingstone está a buscar unha axudante e ambos comprenden que non é casualidade que sexa precisamente ela quen chamou á súa porta. Agnes vai descubrindo o carácter do seu novo xefe, as excentricidades da súa clientela habitual e o encanto desta pequena librería. Ata que un día, un dos libros máis prezados dos andeis de Moonlight Books desaparece e o inspector de policía John Lockwood entra en escena para facerse cargo da investigación e revolucionar a tranquila vida de Agnes.
	Novela da vida cotiá
	Los motivos de Aurora / Erich Hackl ; traducción de José Ovejero
	2ª ed. Gijón : Hoja de Lata, 2020
	O 9 de xuño de 1933, Aurora Rodríguez comprendeu que tiña que matar á súa filla. Colleu unha pistola e disparoulle catro tiros mentres durmía. Acababa así a vida de Hildegart Rodríguez, feminista, pioneira da educación sexual e a planificación familiar en España, a mans da súa nai. Aurora, unha singular dama da burguesía galega, quixo procrear á nena destinada a emancipar á muller española e someteuna desde o primeiro día a un estrito programa educativo. Aos dous anos a pequena xa lía, aos trece matriculábase en Dereito e aos catorce daba mitins por todo o país. Nesta novela, Erich Hackl recrea un dos casos máis famosos que sacudiron a Segunda República.
	Novela social e política; Novela biográfica; Hildegart
	La gata y el general / Nino Haratischwili ; traducción de Carlos Fortea
	Barcelona : Alfaguara, 2020
	Chechenia, 1995 : Nura soña con fuxir da súa aldea, onde os clans marcan a lei e a guerra ameaza con esmagar todos os seus soños de liberdade, que para ela concéntranse na súa posesión máis prezada, un cubo de Rubik. Mentres tanto, en Moscova, o mozo ruso Aleksandr Orlov abandona ao amor da súa vida para irse á fronte. Vinte anos despois, este mozo idealista e lector converteuse nun oligarca ao que en Berlín coñecen como o xeneral, e os recordos daqueles anos de guerra perségueno. Emprende entón unha viaxe en busca da Gata, unha misteriosa nova actriz á que viu por última vez cun cubo de Rubik na man.
	Novela da vida cotiá
	La mujer de la falda violeta / Natsuko Imamura ; traducción de J.F.González Sánchez
	Barcelona : Duomo, 2020
	A muller da saia violeta é dunha idade indeterminada, vive soa, non se relaciona con ninguén, ten traballos temporais e é o entretemento da veciñanza. Probablemente sexa por esa saia violeta que nunca se quita e por seguir sempre as mesmas rutinas. Esta muller ten un talento especial : é capaz de pasar entre xentíos sen tocar a ninguén e son moitos os que tentaron toparse con ela de forma «accidental» sen conseguilo. Con todo, é o obxecto da curiosidade doutra persoa. Porque alguén a observa, constantemente. Alguén que coñece todos os seus movementos. Quen é? Como sobrevive? Que pretende? E por que desaparece de súpeto?
	Novela da vida cotiá
	Hijas de una nueva era, II / Carmen Korn ; traducción de María José Díez Pérez
	1ª ed. Barcelona : Planeta, 2020
	1949. A guerra terminou. Hamburgo queda reducida a entullos e moitos encóntranse sen un fogar ao que regresar. Como Henny, quen non puido esquecer a mirada de suá amiga Kathe nese tranvía. Lina, pola súa banda, abriu unha librería, Ida está decepcionada pola súa relación con Tian, a pesar de todo o vivido. Os anos pasan, os fillos das protagonistasá crecen e eles tambien teñen historias que contar. Arrincan por fin os anos do milagro económico e as revolucións sociais que marcaron os anos cincuenta e sesenta : a construción do muro de Berlín, a chegada da pílula e da televisión, o comezo dos movementos estudantís e a música dos Beatles.
	Novela histórica
	El espejo de nuestras penas / Pierre Lemaitre ; traducción de J. Antonio Soriano Marco
	Barcelona : Salamandra, 2020
	Pierre Lemaitre pecha a súa triloxía consagrada ao período de entreguerras con "El espejo de nuestras penas", unha novela épica sobre as grandezas e as miserias dunha sociedade esmagada polos vaivéns dunha historia cuxos ecos ecoan aínda hoxe. Primavera de 1940. Louise Belmont, de trinta anos, corre espida e recuberta de sangue polo bulevar de Montparnasse. Para entender a macabra situación que acaba de vivir, deberá mergullarse na tolemia dun momento histórico sen parangón: mentres as tropas alemás avanzan de forma implacábel cara París e o exército francés está en plena desbandada, centos de miles de persoas aterradas foxen en busca dun lugar seguro.
	Novela da vida cotiá; Novela histórica; Guerra Mundial
	Sombras chinescas / Simon Leys ; traducción de José Ramón Monreal
	Barcelona : Acantilado, 2020
	En 1972, cando Bélxica abriu a súa embaixada en Pequín, Simon Leys foi enviado como agregado cultural para percorrer durante seis meses o país e elaborar informes detallados dos seus tesouros artísticos. Incapaz de limitarse á tarefa de observar a "China morta", Leys rexistrou elocuentes escenas da vida cotiá, datos económicos, obras das librerías, contidos dos programas escolares, banquetes diplomáticos, propostas políticas... o resultado foi este libro.
	Política e Goberno; China
	Primavera extremeña : apuntes del natural / Julio Llamazares
	Barcelona : Alfaguara, 2020
	En marzo de 2020, días antes de que toda España quedase confinada, o autor instalouse coa súa familia nunha casa situada na serra dos Lagares, en Estremadura. Alí estiveron, recluídos durante tres meses nun lugar que lles regalou a primavera máis bela que viviron nunca. Durante ese tempo, a natureza, preservada da intervención humana, encheuse de luz, de cores brillantes e de animais en liberdade, mentres a traxedia da pandemia estendíase implacable. E é que a vida, a pesar de todo, consegue abrirse paso entre as gretas da realidade, por angostas que sexan.
	Novela da vida cotiá
	Antica madre / Valerio Massimo Manfredi ; traducción de José Ramón Monreal
	Barcelona : Grijalbo, 2020
	Numidia, ano 62 d. C. O centurión de guerra Furio Voreno encabeza a escolta dunha caravana en cuxos carros viaxan animais salvaxes e seres humanos capturados para loitar nas areas da Roma imperial. Entre os cativos hai unha nova chamada Varea. É orgullosa e salvaxe como un felino, pode comunicarse cos animais. Os retratos da moza que realizou o pintor durante a viaxe espertan o interese do emperador por Varea, que ao ser rexeitado pola moza envíaa á area. Mentres tanto, Roma prepárase para unha das maiores expedicións da súa historia : o emperador Nerón, a suxerencia do seu conselleiro o filósofo Séneca, planea remontar o Nilo en busca das súas fontes.
	Novela histórica; Roma
	En la corte del lobo / Hilary Mantel ; traducción de José Manuel Álvarez Flórez
	1. ª ed., 3ª reimp. Barcelona : Destino, 2020.
	Inglaterra, en 1520, está a un paso do desastre. O rei Enrique VIII non consegue procrear un herdeiro e quere divorciarse da súa muller, Catalina de Aragón, para casar con Ana Bolena, pero o cardeal Wolsey non obtén máis que negativas do papa. Neste clima de desconfianza chega á corte Thomas Cromwell, un home cunha traxectoria orixinal: fillo dun ferreiro, xenio político, sobornador e fanfarrón e cunha mortífera habilidade de manipulación. Implacable na consecución dos seus propios intereses, é tan esixente cos demais como o é consigo mesmo. O seu programa de reformas ten que abrirse camiño entre un parlamento que só vela polos intereses dos seus membros e un rei que fluctúa entre as paixóns románticas e as pulsións asasinas.
	Novela histórica
	El amanecer podrido / Luis Martín-Santos, Juan Benet
	1ª ed. Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2020
	Este volume consta dun grupo de relatos cheos de vidas raras e de experiencias extremas baixo os turbios amenceres que dominaban o país da posguerra. Os seus pequenos argumentos tratan do medo á morte, dun erotismo moi carnoso, da fascinación polo microcosmos animal, da inmersión na natureza, de voces sobrenaturais, de tristes peripecias humanas. A atmosfera é xorda e paralizante, a escritura irónica. O libro complétase con cartas e variados documentos que reflicten unha fidelidade mutua que soubo recrearse na discrepancia e mantívose intacta ata a morte de Luís Martí n-Santos en 1964, a pesar das vicisitudes persoais dun e outro.
	Relatos curtos; Correspondencia
	Las ataduras / Carmen Martín Gaite ; prólogo de Ana María Moix
	Madrid : Siruela, , 2020
	Os protagonistas destes sete relatos coinciden no sometemento que teñen á súa realidade social, familiar ou económica. É algo que os ata e que non senten como propio pero do que non poden deixar de participar. Sete magníficos retratos da vida cotiá e dos conflitos de identidade do ser humano e dunha época.
	Relatos da vida cotiá
	Las maravillas / Elena Medel
	1ª ed. Barcelona : Anagrama, 2020
	Nesta novela hai dúas mulleres : María, que a finais da década dos sesenta deixa a súa vida nunha cidade do sur para traballar en Madrid, e Alicia, que nace máis de trinta anos despois e repite o seu camiño por motivos diferentes. Sabemos o que as separa, pero, que as une? “Las maravillas” é unha novela sobre coidados, responsabilidades e expectativas; sobre a precariedade que non responde á crise senón á clase, e sobre quenes contarán as historias que nos permitan coñecer as nosas orixes e o noso pasado. “Las maravillas” percorre as últimas décadas da historia de España : desde o final da ditadura ata o estalido feminista, contado desde a periferia dunha gran cidade e nas voces de quenes non poden manifestarse porque teñen que traballar.
	Novela da vida cotiá
	
	Novela da vida cotiá
	Los mares de la canela / Pilar Méndez Jiménez
	1ª ed. Madrid : La esfera de los libros, 2020
	A finais do século XIX, a moza Elba e o seu irmán vense obrigados a fuxir da súa aldea galega e realizar unha larguísima travesía cara a Filipinas. Alí o seu destino quedará inexorablemente enlazado co dun rico negociante chinés que fixo a súa fortuna co comercio da canela. Galicia, Filipinas e a illa de Kulangsu, tres mundos unidos pola determinación dunha muller disposta a conquistar a súa propia vida. No seu longo periplo coñecerá a cerrazón dunha sociedade rural, pero tamén a xenerosidade dunha silenciosa cadea de mulleres que estende a súa solidariedade a través dos océanos entre Europa e Asia.
	Novela histórica
	La forastera / Olga Merino
	Barcelona : Alfaguara, 2020
	Angie vive retirada nunha aldea recóndita do sur. Para os veciños é a tola que se deixa ver en compañía dos seus cans. A súa existencia transcorre no vello caserón familiar, nun cruzamento continuado de dous tempos : o presente e o pasado. Tan só ten ás súas pantasmas e o recordo do amor vivido cun artista inglés no Londres esquecido de Margaret Thatcher. O achado do corpo aforcado do terrateniente máis poderoso da comarca leva a Angie a desenterrar vellos segredos familiares e a descubrir o fío fatal de morte, incomprensión e silencio que une a todos na comarca. Angie sabe que, cando o perdiches todo, non hai nada que poidan arrebatarche.
	Novela da vida cotiá; Novela social e política
	Un amor / Sara Mesa
	1ª ed.Barcelona : Anagrama, 2020
	A historia dun amor ocorre en La Escapa, un pequeno núcleo rural onde Nat, unha nova e inexperta tradutora, acaba de mudarse. O seu caseiro, que lle regala un can como xesto de benvida, non tardará en mostrar a súa verdadeira cara, e os conflitos ao redor da casa alugada converteranse nunha verdadeira obsesión para ela. O resto dos habitantes da zona acollerán a Nat con aparente normalidade, mentres de fondo latexan a incomprensión e a estrañeza mutuas. La Escapa terminará adquirindo unha personalidade propia, oprimente e confusa, que enfrontará a Nat non só cos seus veciños, senón tamén consigo mesma e os seus propios fracasos.
	Novela da vida cotiá
	El zapatero y su hija : una memoria familiar de gente común en tiempos extraordinarios / Connor O Clery ; traducción de Silvia Furió.
	1ª ed. Barcelona : Crítica, 2020
	A Unión Soviética, 1962. O zapateiro Stanislav Suvorov foi condenado a cinco anos de cárcere. O seu crime? Vender o seu automóbil con fins de lucro, contravindo as estritas leis de especulación do Kremlin. Ao saír de prisión, a vergoña social leva a Stanislav ao exilio voluntario en Siberia, trasladando á súa familia dunha vida continental relativamente cómoda en Grozny, a capital de Chechenia, á fría e afastada Krasnoyarsk. Para algúns, é a capital do gulag ; para outros, é a oportunidade de comezar de novo.
	Novela social e política
	La guerra de Inge : una mujer alemana, secretos de familia y supervivencia en la Alemania de Hitler / Svenja O'Donnell ; traducción de David Paradela
	1ª ed. Barcelona : Crítica, 2020
	Inge, a avoa da autora, nunca falou sobre o seu pasado. Todo o que a súa familia sabía era que crecera nunha cidade que xa non existe en ningún mapa : Königsberg en Prusia Oriental, unha nota ao pé da historia, un lugar do que case ninguén oíu falar hoxe. Pero cando Svenja visita esta cidade báltica e impulsivamente chama á súa avoa, algo se desbloquea nela e, finalmente, empeza a contar a súa historia.
	Novela histórica
	Dulce introducción al caos / Marta Orriols ; traducción de Noemí Sobregués
	Barcelona : Lumen, 2020
	Penetrándose nas emocións máis íntimas, Marta Orriols convídanos a explorar as contradicións que xorden ante a posibilidade de ser pais e a fuxir do pensamento simple para observar os límites da vontade, o instinto e a liberdade, nunha historia repleta de matices e arestas que confirma o seu gran talento narrativo, que a fixo merecedora de varios premios literarios.
	Novela da vida cotiá
	Como polvo en el viento / Leonardo Padura
	2ª ed. Barcelona : Tusquets, 2020
	Adela, moza neoiorquina de ascendencia cubana, recibe unha chamada da súa nai. Levan enfadadas máis dun ano porque Adela non só se trasladou a Miami, senón que vive con Marcos, un mozo habaneiro recentemente chegado a Estados Unidos ao que a nai rexeita pola súa orixe. Marcos cóntalle a Adela historias da súa infancia na illa e móstralle unha foto da última comida cos seus amigos. Adela descobre entre os rostros a alguén familiar. E un abismo ábrese baixo os seus pés. “Como polvo en el viento” é a historia dun grupo de amigos que sobreviviu a un destino de exilio e dispersión, en Barcelona, no extremo noroeste de Estados Unidos, en Madrid, en Porto Rico, en Buenos Aires... Que fixo a vida con eles, que se quixeron tanto?
	Novela da vida cotiá
	El destino de un gato común / Álvaro Pombo
	1ª ed. Barcelona : Destino, 2020
	O coronel Ybarra é un exmilitar xubilado a piques de cumprir os oitenta. Os anos de disciplina no exército quedaron atrás e agora espéralle unha época de plácida vellez. Pero cando o seu neto Nicolás, un reflexivo neno de dez anos distanciado dos seus pais, vai vivir con el, a súa vida toma un leito inédito e outórgalle a oportunidade de resarcirse da fría relación que tivo co seu fillo Manuel na súa infancia. A presenza dun gato común europeo fará que se estableza entre eles unha relación triangular rexida pola harmonía, grazas á «intelixencia inconsciente» do felino e á inocencia do neno.
	Novela da vida cotiá
	La leyenda de la peregrina / Carmen Posadas
	Barcelona : Espasa, D. L. 2020
	A Peregrina é, sen dúbida, a perla máis famosa de todos os tempos. Procedente das augas do mar Caribe, foi entregada a Felipe II e desde entón converteuse nunha das xoias principais da monarquía hispánica. Pasou por herdanza polo xoieiro de varias raíñas ata que, despois da Guerra da Independencia, foi levada a Francia.
	Novela histórica
	Una promesa de juventud / María Reig
	Barcelona : Suma de letras, 2020
	Suíza, 1939. St. Ursula acolle ás alumnas estranxeiras para o novo curso. Charlotte, unha das veteranas, será a encargada de integrar a Sara Suárez. Co paso dos días, as mozas forxan unha amizade que se verá interrompida pola guerra.
	Oxford, década de 1970. Caroline Eccleston prepara a súa tese sobre os internados suízos na Segunda Guerra Mundial. O achado do peche inesperado dun deles acende a curiosidade de Carol, que non dubida en viaxar a Zúrich para atopar respostas.
	"Una promesa de juventud" é a recreación dun tempo de sombra que cicela a personalidade dunhas adolescentes que tentan sobrevivir nun mundo cheo de demos.
	Novela histórica; Guerra Mundial
	La biblioteca de los sueños imposibles / Lin Rina ; traducción de Ana Guelbenzu
	Barcelona : Roca Editorial, 2020
	En 1890 a maioría de mozas serían felices coa vida da moza de 19 anos de idade Animant Crumb : unha nai dedicada a vestila coa mellor roupa e a buscarlle un marido perfecto. Pero a Ani todo iso non lle importa nada, ela ama os libros. A vida de Ani dá un xiro cando recibe a proposta inesperada dunha viaxe a Londres para traballar nunha antiga biblioteca. Alí, coñece a Thomas Reed, un home tan estraño como intrigante que espertará en Ani sentimentos que ata o de agora só coñecía polos libros. Pronto descubrirá que a súa historia de amor pode converterse en realidade.
	Novela romántica
	Hijos del carbón / Noemí Sabugal. : [Un viaje por las cuencas mineras]
	Barcelona : Alfaguara, 2020
	Nesta obra, mestura de autobiografía, memoria, ensaio e reportaxe, Noemí Sabugal narra os seus recordos de infancia ligados ás minas de carbón e embárcase nunha viaxe polas principais contornas mineiras de España. En cada unha das etapas conversa con traballadores dos pozos, con políticos, con veciños ou con comerciantes, todos eles afectados por unha transición enerxética que conleva o fin dunha cultura e dunha forma de comprender o mundo. As implicacións económicas e sociais do peche das minas terán a súa correlato nas vidas de todos os "fillos do carbón", que agora buscan un futuro novo e unha nova enerxía coa que poder poñerse de novo en pé.
	Novela autobiográfica
	Rompamos el hielo / David Safier ; traducción por María José Díez Pérez
	Barcelona : Seix Barral, 2020
	Urga leva 33. 000 anos conxelada nun iceberg á beira dun pequeno mamut, pero agora, por culpa do cambio climático, se desxea e tras botar unha ollada ao presente case preferiría conxelarse de novo. Aínda así, esta muller da Idade de Pedra é sobre todo unha loitadora, e antes de darse por vencida quere pescudar se é posible ser feliz nun mundo tan estraño.
	Novela de humor
	Las campanas de Santiago : [un relato de la reconquista : cuando España se enfrentó al azote de Dios] / Isabel San Sebastián
	1ª ed. Barcelona : [Plaza & Janes], 2020
	Compostela, ano 997 do noso Señor. Almanzor, «o Azoute de Deus», disponse a destruír a cidade do apóstolo Santiago, faro da Cristiandade hispana e destino dun camiño de peregrinación secular. No medio da confusión, Tiago, un humilde ferreiro, sepárase da súa muller, Mencía, embarazada dunha criatura. Ela consegue fuxir. El é capturado e forzado a cargar as campás da basílica ata Córdoba nunha viaxe infestada de perigos. Comeza así unha aventura trepidante que obrigará a Mencía a loitar por sobrevivir mentres Tiago tenta desesperadamente regresar ao seu lado.
	Novela histórica
	¿Más vale sola? / Chloe Santana
	1ª ed. Barcelona : Suma de Letras, 2020
	Macarena é unha avogada cunha prometedora carreira no bufete onde traballa. Está a esperar a que o seu mentor se xubile para ocupar o seu posto. Con todo, o seu futuro prometedor non será tal cando irrompa en escena Antonio, un avogado que acaban de contratar, casado e pai de familia con quen Macarena mantén unha relación. Antonio non está disposto a deixar á súa muller e Macarena, cansada de ser a outra, decide deixalo. Doutra banda, a súa nai e o seu padrasto pídenlle que se faga cargo de Flor, a súa irmán, xa que ambos se van de misión humanitaria a África e a mellor amiga de Macarena tamén lle pide que acolla na súa casa á súa nai, así que Macarena da noite para a mañá termina compartindo piso cunha nena malcriada e unha ama de casa experta en cociña de toda a vida.
	Novela romántica
	El consentimiento / Vanessa Springora ; traducción de Noemí Sobregués
	1ª ed. Barcelona : Lumen, 2020
	Con trece anos, Vanessa Springora coñece a Gabriel Matzneff, un escritor trinta e seis anos maior que ela, tras o que se esconde un depredador. Despois dun meticuloso cortexo, a adolescente entrégase a el en corpo e alma, cegada polo amor e ignorante de que as súas relacións con menores levan anos nutrindo a súa produción literaria. Máis de trinta anos despois dos feitos, Springora narra de forma lúcida e fulgurante esta historia de amor e perversión, e a ambigüidade do seu propio consentimento.
	Novela da vida cotiá
	Tu mirada ilumina el mundo / Susanna Tamaro ; traducción 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. 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. Un texto luminoso sobre a alma, a superación da morte e o profundo significado da nosa existencia.
	Novela biográfica; Autores italianos
	La guerra de los pobres / Éric Vuillard ; traducción de Javier Albiñana
	Barcelona : Tusquets, 2020
	Ano 1524 : os campesiños sublévanse no sur de Alemaña. O levantamento esténdese, gana rapidamente adeptos en Suíza e Alsacia. No medio do caos destaca a figura dun teólogo, un mozo que loita xunto aos insurxentes. Chámase Thomas Müntzer. A súa vida é terrible e novelesca. A pesar do seu tráxico final, similar ao dos seus seguidores, foi unha vida que merecía vivirse, e merecía, por tanto, que alguén a contase. Ninguén mellor que o premio Goncourt Éric Vuillard para seguir os pasos dese predicador que simplemente quería xustiza.
	Novela biográfica; Novela histórica
	La noche interrumpida / Rebecca West ; traducción de Andrés Barba e C. M. Cáceres
	Barcelona : Seix Barral, 2020
	Coa marcha de Piers e a venda dalgúns cadros valiosos, Clare Aubrey parece tomar por fin as rendas da súa familia. Rose e Mary seguen formándose como pianistas, Cordelia vese forzada a traballar como asistente dun marchante de arte e Richard Quin contempla a posibilidade de estudar en Oxford. “La noche interrumpida” continúa a triloxía da familia Aubrey nos albores do s. XX, cando a maioría de idade das mozas tórnase aínda máis conmovedora a medida que se suceden os acontecementos que desembocarán na Primeira Guerra Mundial e as súas dramáticas consecuencias.
	Novela da vida cotiá
	Los chicos de la Nickel / Colson Whitehead ; traducción de Luis Murillo Fort
	1ª ed., 1ª reimp. Barcelona : Literatura Random House, 2020
	«Non son negro, son home.» Elwood Curtis tómase moi en serio as palabras de Martin Luther King e, do mesmo xeito que el, soña con facer deste mundo un lugar máis xusto. Tras ser abandonado polos seus pais e criado pola súa querida pero estrita avoa, este adolescente converteuse nun mozo prometedor que ve nos estudos a súa única saída. Pero de pouco serve ser un bo estudante na Academia Nickel. Cando, por mor dun malentendido, encérranlle neste reformatorio, Elwood non tarda en darse conta diso. Baseada no estremecedor caso real dun reformatorio de Florida que estivo en funcionamento durante máis dun século e esnaquizou a vida de miles de nenos.
	Novela social e política
	La noche de plata / Elia Barceló
	Barcelona : Roca Editorial, 2020
	Carola Rey Vermello, especialista en secuestros e homicidios infantís, e nai da nena desaparecida vinte e sete anos atrás, volve a Viena co encargo amigable de desfacer a biblioteca dun marchante de arte recentemente falecido. Xunto co seu amigo, o inspector-xefe Wolt Almann, verase envolvida nunha trama que poñerá en evidencia que ninguén é o que parece e que un nunca acaba de coñecer aos demais, nin sequera a si mesmo. O que parecía un cold case complícase cando outra nena desaparece no mercado de Nadal de Viena, a esplendorosa cidade da música e a arte que oculta tras as fachadas das súas belas casas os máis escuros segredos.
	Novela de intriga e misterio
	En fuga / Harlan Coben ; traducción de Jorge Rizo
	1ª ed. Barcelona : RBA, 2020
	Simon considérase un home feliz ata que a súa filla maior, Paige, se converteu en drogadicta e se afastou da súa familia. Ata o de agora, todos os intentos por recuperala foron infrutuosos. Con todo, o seu pai persiste na súa procura e pescuda que algúns días ela toca a guitarra en Central Park. Ao reencontrarse ambos alí, Paige sae correndo e no camiño de Simon interponse repentinamente Aaron, o mozo responsable de arrastrar á moza ao seu descenso aos infernos. Tres meses máis tarde, alguén asasina a Aaron e Paige permanece en paradoiro descoñecido.
	Novela de intriga e misterio
	La muerte de Erika Knapp / Luca D' Andrea ; traducción Xavier González Rovira Barcelona : Alfaguara, 2020
	Tony Carcano leva unha vida illada e monótona, na que as únicas emocións que experimenta son as que describe nos seus propios libros, unhas novelas de amor que desde hai tempo proporciónanlle exito e benestar. Con todo, Sibylle, unha veinteañera imprudente e encantadora, irrompe na súa vida cunha antiga foto que o retrata nova e riseira xunto ao cadáver dunha muller : Erika Knapp. Tony vese obrigado a retomar os fíos dunha historia que durante moito tempo quixo deixar atrás. Xunto a Sibylle, terá que volver penetrarse nas sombras do pequeno pobo tiroles de Kreuzwirt, onde se esconde un misterio feito de mentiras, violencia, tolemia e cobiza.
	Novela de intriga e misterio
	La bruma verde / Gonzalo Giner
	1ª ed. Barcelona, : Planeta, , 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
	Aquitania / Eva García Sáenz de Urturi
	1ª ed. Barcelona : Planeta, 2020
	O duque de Aquitania aparece morto en Compostela. O corpo queda de cor azul e coa marca da «águia de sangue», unha ancestral tortura normanda. A súa filla Eleanor decide vingarse e para iso casa co fillo do que cre o seu asasino : Luy VI o Gordo, rei de Francia. Pero o propio rei morre durante a voda en idénticas circunstancias. Eleanor e Luy VII tentarán pescudar, xunto cos gatos aquitanos, quen quere aos inexpertos reis no trono. Décadas antes da morte do duque de Aquitania, un neno sen nome é abandonado nun bosque polas súas cinco nais. Seica un monstro, ou talvez un santo, o pequeno sobrevivente acabará converténdose nun dos homes máis excepcionais do medievo europeo.
	Novela de intriga e misterio
	Rey blanco / Juan Gómez-Jurado
	1ª ed. Barcelona : Ediciones B, 2020
	Novela de intriga e misterio
	Los guardianes / John Grisham ; traducción de Nieves Calvino Gutiérrez 1ª ed. Barcelona : Plaza & Janés, 2020
	En Seabrook, Florida, un avogado chamado Keith Russo foi asasinado a tiros unha noite mentres traballaba no seu despacho. O culpable non deixou pistas. Non houbo testemuñas. Pero a policía pronto sospeitou de Quincy Miller, un mozo negro que fora cliente de Russo. Miller foi xulgado e condenado a cadea perpetua. Languideceu en prisión durante anos, mantendo a súa inocencia. Desesperado, escribe unha carta ao Ministerio dos Gardiáns, unha organización sen ánimo de lucro liderada por Cullen Post. Post viaxa polo país loitando contra sentenzas inxustas e defendendo a clientes esquecidos polo sistema. Con todo, neste caso atopa obstáculos inesperados. Os asasinos son persoas poderosas e non queren que Miller sexa exonerado.
	Novela de intriga e misterio
	Leones muertos / Mick Herron ; traducción de Enrique de Hériz
	1ª ed. Barcelona : Penguin Random House, 2020
	Os axentes da Casa da Ciénaga, onde os mandos do servizo de intelixencia británico envían aos espías caídos en desgraza, reciben o encargo de protexer a un oligarca ruso de visita no país que o MI5 pretende alistar nas súas filas. Mentres dous axentes son enviados ao traballo de vixilancia, Dickie Bow, un antigo espía da época da Guerra Fría, é achado morto nos asentos traseiros dun autobús nos arredores de Oxford. E aínda que todos os indicios apuntan a un fulminante ataque ao corazón, Jackson Lamb, o xefe da casa da Ciénaga, está convencido de que Dickie Bow foi asasinado.
	Novela de intriga e misterio
	No duermas más / P. D. James ; traducción de Raquel García Rojas
	Madrid : Siruela, D. L. 2020
	"Non durmas máis», as palabras que aterrorizaron a Macbeth ben poderían aplicarse aos personaxes das seis historias aquí recollidas : profesores autoritarios que reciben o seu merecido, matrimonios infelices e infancias desgraciadas que encontran o seu desquite, o novo dono dunha mansión asasinado na madrugada do día de Nadal, un octoxenario que planea un castigo desde a súa residencia... A vinganza ; ese escuro móbil; é o auténtico motor de cada unha destas tramas, nas que as penitencias impostas aos culpables parecen estar ditadas polas forzas invisibles da xustiza.
	Novela de intriga e misterio
	Confianza ciega / John Katzenbach ; traducción de Laura Paredes
	Barcelona : Ediciones B, 2020
	Cando Maeve desaparece sen deixar rastro, a súa filla Sloane non se sorprende : se a súa nai tiña que desaparecer, só podía ser en estrañas circunstancias. Con todo, esta vez é distinto : ao cabo duns días da desaparición, Sloane recibe un paquete que esta mesma mandou, con varios miles de dólares, a escritura da súa casa e unha arma. Tamén hai unha nota coas seguintes palabras: Véndeo todo. Queda a pistola. Practica. Foxe. Agora.
	Novela de intriga e misterio
	Materia oscura : la vida privada de sir Isaac Newton / Philip Kerr ; traducción de Carlos Mayor
	1ª ed. Barcelona : Salamandra, 2020
	En 1696, Christopher Ellis, un impetuoso mozo afeccionado aos naipes e ás mulleres, é enviado á Torre de Londres, pero non como prisioneiro. Grazas a un inesperado xiro do destino, Ellis convértese no novo axudante de sir Isaac Newton, o renombrado científco que é ademais o encargado de perseguir aos falsificadores que ameazan con derrubar a economía inglesa. Coa aguda perspicacia de Newton e a habilidade de Ellis coa espada, a peculiar parella de detectives prepárase para resolver o caso.
	Novela de intriga e misterio
	Los crímenes azules / Enrique Laso
	Barcelona : Umbriel, 2017
	Os cadáveres de dous mozos achados na beira dun lago de forma case simultánea. Un condado cuxos habitantes gardan escuros segredos. Un prometedor axente especial da Unidade de Análise de Conduta do FBI asignado ao caso. Un crime sen resolver similar acaecido case dúas décadas atrás.
	Novela de intriga e misterio
	Un asesino en tu sombra / Ana Lena Rivera
	Madrid : Maeva, 2020
	Gracia San Sebastián, investigadora de fraudes financeiras, vese envolvida na desaparición de Imelda, unha nova psicóloga á que atopan morta poucos días despois nas vías do tren. O marido, artificieiro da Garda Civil e principal sospeitoso, pídelle axuda para descubrir ao asasino da súa muller.
	Novela de intriga e misterio
	Gloria bendita / Juan Madrid
	Madrid : Alianza, 2020
	María, unha exdeportista que malvive con traballos ocasionais, chamou a atención do Emérito. Unha maquinaria oculta ponse en marcha para satisfacer os desexos reais baixo a batuta do comisario Romero, personaxe complexo ao servizo dos poderosos, que manexa, xunto coa súa indescritible esposa, os fíos na sombra e urde negocios moitas veces ilícitos pero sempre lucrativos. Mentres tanto, Juan Delforo documéntase para un novo libro, unha investigación sobre o "perigo" comunista no s. XX, e achégase a personaxes cuxas "actividades encubertas" propiciaron accións que a historia oficial rexistra de maneira moi diferente. Ningún feito parece estar a salvo da intervención de estruturas paralelas do Estado.
	Novela de intriga e misterio
	Trufas para el comisario / Pierre Magnan ; traducción de Susana Prieto Mori
	Madrid : Siruela, cop. 2019
	Na pequena localidade de Banon, na Alta Provenza, os campesiños viven da cría de cabras e, sobre todo, do lucrativo comercio da trufa. Quen lle ía a dicir ao comisario Laviolette —disposto a degustar en forma de tortilla pouco callada o delicioso fungo da rexión— que se atoparía cunha boa chea de cadáveres e que unha porca chamada Roseline sería o seu mellor aliada? Ou que se toparía cunha sepultura dos protestantes expulsados pola igrexa catrocentos anos atrás, e que, tras unha serie de estrepitosos fracasos, a solución ao caso xurdiría ante el por azar, nunha comunidade infestada de odios larvados e vellas supersticiones?
	Novela de intriga e misterio
	Un policía del sur / John McMahon ; traducción de Eduardo Iriarte
	1ª ed. Barcelona : RBA, 2020
	Para o inspector P. T. Marsh, o último ano foi un pesadelo despois de perder á súa muller e ao seu fillo nun accidente de tráfico. Refuxiado no alcol, unha noite agrede a un neonazi que maltrata á súa parella. Ao día seguinte, este home aparece morto e o policía non sabe se a culpa é súa. Mentres avanza unha investigación que podería terlle a el como obxectivo, Marsh e a súa compañeira Remy Morgan afrontan outro caso moi perturbador. A aparición do cadáver calcinado dun mozo negro nun campo espertará vellos demos nunha cidade como Mason Falls, en Xeorxia, onde a cor da pel sempre foi motivo de controversia, violencia e dor. O inspector deberá rexurdir das súas cinzas.
	Novela de intriga e misterio
	Todos nosotros / Javier Menéndez Flores
	Barcelona : Planeta, 2020
	Madrid, 1981. Unha parella de inspectores de policía investiga o atropelo mortal dunha moza cuxa autopsia revela unhas terribles lesións previas ao accidente. Pouco despois, dúas mozas de idades similares desaparecen. As tres foron vistas por última vez en locais de copas. Comezará así unha absorbente intriga criminal, que abarca dúas décadas, na que a acción e a psicoloxía dos personaxes entrelázanse. O Madrid do final da Transición contrasta co dunha democracia xa asentada aínda que exposta aos perigos do mundo globalizado.
	Novela de intriga e misterio
	La mujer sin nombre / Vanessa Montfort
	1ª ed. Barcelona : Plaza y Janés, 2020
	Cando á directora teatral Noelia Cid encárganlle estrear Sortilegio, a obra perdida do reputado dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, decide informarse sobre ela a través dos documentos que conservou a súa muller, María Lejárraga. Con todo, mediante a súa investigación Noelia non só se mergulla na complexa relación amorosa entre María e Gregorio, senón que vai atoparse cun misterio que leva máis dun século sen resolver.
	Novela de intriga e misterio
	Sangre en la nieve / Jo Nesbo ; traducción de B. T. Gundersen y M. G. Campo
	1ª ed, Barcelona : Reservoir Books, 2020
	Matar por encargo, ese é o oficio de Olav. E faino ben, pois gaña o soldo traballando para un dos grandes capos da droga en Oslo, Daniel Hoffmann. Con todo, a vida de sicario ten certas contrapartidas : ninguén quere terche preto. Ata que todo cambia inesperadamente. Afeccionado a filosofar sobre a morte e o amor, Olav resignouse a unha vida sen paixóns cando de súpeto coñece á muller dos seus soños. Pero hai dous problemas. O primeiro é que se trata de Corina Hoffmann, a esposa do seu xefe. O segundo é que a nova misión de Olav é matala. O imposible está ao seu alcance…
	Novela de intriga e misterio
	El club del crimen de los jueves / Richard Osman ; traducción de Claudia Conde
	Barcelona : Espasa, 2020
	Nun pacífico complexo privado para xubilados, catro improbables amigos reúnense unha vez á semana para revisar antigos casos de asasinatos locais que quedaron sen resolver. Cando un promotor inmobiliario da zona é achado morto cunha misteriosa fotografía xunto ao corpo, O Club do Crime dos Xoves atópase no medio do seu primeiro caso real. Aínda que sexan octoxenarios, os catro amigos gardan algúns trucos na manga.
	Novela de intriga e misterio
	El mercader de la muerte / Gervasio Posadas
	Barcelona : Suma de letras, 2020
	O xornalista José Ortega viaxa a Mónaco coa esperanza de realizar unha reportaxe que lle permita recuperar o prestixio perdido tras anos como correspondente en Berlín. En Montecarlo entrará en contacto con Basil Zaharoff, o millonario máis misterioso de Europa nese momento, e pronto descubrirá que os segredos que garda o ancián son cobizados por moitos que non se deterán ante nada para lograr o seu obxectivo.
	Novela de intriga e misterio
	Todo lo carga el diablo / Benjamín Prado
	Barcelona : Alfaguara, 2020
	En 1936, tres deportistas españolas acudiron aos Xogos Olímpicos de Inverno celebrados na Alemaña nazi. Cando o seu mundo desapareceu, os seus nomes foron borrados, por causas ideolóxicas ou morais. Dunha delas non se volveu a saber nada. Nin viva nin morta. E é a Juan Urbano a quen, moitos anos despois, o fillo desa muller desaparecida encarga resolver o caso. A súa investigación desvela unha intricada historia de escándalos médicos, hospitais psiquiátricos convertidos en cárceres e biografías manipuladas que percorre a España da Residencia de Señoritas e o Instituto-Escola, a dos dramaturgos e humoristas do Paspallás.
	Novela de intriga e misterio
	Un tío con una bolsa en la cabeza / Alexis Ravelo
	2ª ed. Madrid : Siruela, D. L. 2020
	“Un tío con una bolsa en la cabeza” trata sobre Gabriel Sánchez Santana, alcalde corrupto do non menos corrupto municipio de San Expósito, a quen dous descoñecidos deixaron coas mans atadas coa cabeza metida nunha bolsa de lixo tras atracalo na súa propia casa. Sen posibilidade de liberarse ou pedir auxilio, condenado á morte por asfixia, Gabriel dedicará os seus últimos momentos a tentar pescudar quenes son os asaltantes. Deste xeito, converterase no peculiar investigador do seu propio asasinato aínda antes da súa consumación. Este texto é ademais dunha poderosa e singular novela negra, cuxos códigos manexa e deconstruye; unha lúcida memoria da vida política e económica española nas últimas décadas.
	Novela de intriga e misterio
	Todo lo que no ves / Nora Roberts ; traducción de Mª del Puerto Barruetabeña Diez
	Barcelona : Suma de Letras, 2020
	Os Bigelows parecen ser a familia perfecta : o pai é un cirurxián respectado ; a nai, unha ama de casa devota ; e os seus fillos, Zane e Britt, os adolescentes máis afortunados de Lakeview Terrace, unha pequena comunidade nas Blue Mountains de Carolina do Norte. Pero as aparencias poden enganar e a casa dos soños dos Bigelow é realmente un inferno do que parece imposible escapar.
	Novela de intriga e misterio
	El jardin de las brujas / Clara Tahoces
	1ª ed., 1ª reimp. Barcelona : Penguin Random House, 2020
	Na familia de Clara existe unha lenda: unha maldición axexa a vida de todos os seus membros. Cando decide indagar sobre a orixe descoñecida desta escura herdanza, embárcase nunha procura que lle levará ata o século XVIII e a historia da súa antepasada, a IX Duquesa de Osuna.
	Novela de intriga e misterio
	Si las mujeres mandasen : relatos de la primera ola feminista / edición y prólogo de María Casas Robla ; traducciones de Susana Prieto Mori y Pablo González-Nuevo
	Madrid : Siruela, 2020
	O relato das inxustizas, as desigualdades, o enclaustramiento físico e mental é o fío violeta que une os relatos desta antoloxía. Moitas das súas autoras non se consideraban feministas, poucas entre elas foron militantes activas nalgún dos movementos englobados baixo a primeira onda do feminismo, pero todas contribuíron a que poidamos entender por que o feminismo se converteu nun movemento sólido ao longo dos anos.
	Feminismo
	Mujeres del alma mía : sobre el amor impaciente, la vida larga y las brujas buenas / Isabel Allende
	[Barcelona] : Plaza & Janés, 2020
	Isabel Allende mergulla na súa memoria e ofrécenos un libro sobre a súa relación co feminismo e o feito de ser muller, á vez que reivindica que a vida adulta hai que vivila, con plena intensidade. Lembra a algunhas mulleres imprescindibles na súa vida e na historia. Elas son as que tanto lle inspiran e tanto lle acompañaron ao longo da súa vida : as súas mulleres da alma. Finalmente, reflexiona tamén sobre o movemento #MeToo -que apoia e celebra-, sobre as recentes revoltas sociais no seu país de orixe e sobre a nova situación que globalmente estamos a vivir coa pandemia.
	Autobiografía; Feminismo
	Ni Fuh ni Fah [y otras historias del ancho mundo] / Julio Camba
	1ª de. Logroño : Pepitas de calabaza, 2020
	O gran mestre do artigo regálanos divertidísimas anécdotas do seu deambular por terras estranxeiras, froito desa teima súa de observar o amplo mundo, trufadas con lúcidas reflexións que deixarían sen fala ao máis elocuente dos filósofos e que constitúen a proba fidedigna do que el mesmo adoitaba predicar : «Os homes non son nin bos nin malos : son absurdos».
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	Atardeceres Etruscos / D. H. Lawrence ; prólogo y tradución de Emili Olcina 2ª ed. Barcelona : Laertes, 2020
	Aplicando ao libro de viaxes a súa destreza de novelista e ensaísta, a través de descricións, anécdotas, e, ante o que vai vendo, de interpretacións deslumbradoras nas que se entrelazan historia e instinto, arte e emoción, relixión e sexo, D. H. Lawrence dá a coñecer aos etruscos, e, a traves deles, abre a imaxinación a novos modos de entender a vida e de percibir e experimentar con máis riqueza a contorna mediante o emprego simultáneo do intelecto, o sentimento e os sentidos.
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	Viaje al sur / Juan Marsé ; fotografías de Albert Ripoll Guspi
	Barcelona : Lumen, 2020
	En 1962 Juan Marsé percorreu as provincias de Sevilla, Cádiz e Málaga acompañado por Antonio Pérez e por Albert Ripoll Guspi. A súa intención era escribir unha crónica desa viaxe, pero por problemas financeiros e pola presión da censura, non chegou a ver a luz ata sesenta anos despois da súa creación. Dacabalo entre a narrativa de viaxes, a denuncia política e o fotorreportaxe moderno, “Viaje al sur” é un retrato social e moral dunha España que estaba a saír da posguerra e dispoñíase a vivir unha decisiva transformación.
	Descrición e viaxes
	Los mejores viajes en barco por todo el mundo : 60 viajes en barco inolvidables y cómo disfrutarlos
	Barcelona : Geoplaneta, 2020
	A bordo dun barco, as viaxes vólvense aventuras : ir do punto A ao momento B é outra cousa cando un atrévese a atravesar un lago, un mar, un oceano ou un río. Subir a unha embarcación significa deixar atrás as certezas e os horarios ríxidos para deixarse levar ata certo punto pola incerteza. Na auga, un está a mercé da nai natureza, e decidir onde ir e que clase de día ter xa non dependerá só dun mesmo ; hai que adaptarse ás condicións e deixar que o clima ofreza o inesperado.
	Japón / edición escrita y documentada por Rebecca Milner. . . [et al. ]
	Barcelona : Geoplaneta, 2020
	Xapón é realmente atemporal, un lugar onde as tradicións antigas mestúranse coa vida moderna de forma sorprendentemente natural. O viaxeiro poderá experimentar a modernidade en grandes cidades, como Tokio, que vive no futuro empuxando constantemente os límites do posible, pero tambien poderá conectar con experiencias totalmente tradicionais, como aloxarse nun ryokan, visitar anellos balnearios ou meditar cos monxes budistas. Pero as marabillas de Xapón van máis aló, pois ofrece unha natureza diversa que alberga tanto altas montañas como praias paradisíacas, e unha gastronomía exquisita e delicada.
	Una Europa de bajas emisiones : 80 rutas inspiradoras y sostenibles para viajar sin volar / [Oliver Berry. . . et al. ]
	Barcelona : geoPlaneta, 2020
	Lonely Planet, ofrece ao lector 80 propostas de roteiros por toda a xeografía europea utilizando estes medios de transporte máis sostibles ao mesmo tempo que nos permite reflexionar sobre viaxar por Europa compensando as emisións das nosas viaxes. Exploremos sen présas e contemplemos como a paisaxe cambia gradualmente desde unha bicicleta, un ferri ou o portelo dun tren.
	Europa, Guías turísticas
	Escrito nunha linguaxe accesible, O libro das matemáticas presenta explicacións claras e concisas que rozan a xerga especializada, diagramas que plasman complexas teorías, citas memorables e enxeñosas ilustracións que xogan coas nosas ideas acerca dos números. Tanto o alumno motivado como quen simplemente senta curiosidade polas matemáticas sentirán intrigados e estimulados por moitas das ideas deste libro.

