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NARRATIVA

N ARB hij 

El hijo del padre / Víctor del Árbol

1ª ed. Barcelona : Destino, 2021

Quen é Diego Martín? Nin sequera el o sabe. Un dos fillos da inmigración da

España rural á España industrial nos anos sesenta. Alguén que se fixo a si

mesmo renunciando ás súas orixes, ás súas raíces. E á vez alguén incapaz de

liberarse dese pasado. Un home que se está convertendo no que máis odia. O

detonante  é  Martin  Pearce,  un  enfermeiro  que  coida  da  súa  irmá  Liria,

ingresada  desde hai  anos  nun centro  psiquiátrico.  Martin,  que  de  entrada

parece un mozo sensible, refinado e cativado pola beleza, esconde outra cara

que  Diego  descubrirá  da  peor  maneira  posible.  Que  foi  o  que fixo  Martín

Pearce para desatar a un Diego descoñecido?

Novela da vida cotiá

N AUS lad  

Lady Susan y otras novelas / Jane Austen ; traducción de Miguel Ángel
Pérez

Madrid : Alianza, D. L. 2020

Ademais dos seus seis grandes novelas, Jane  Austen escribiu tamén historias

de menor extensión nas que non resultan menos reconocibles as calidades

que  fan  dela  unha  das  favoritas  do  público,  como  son  a  análise  dos

sentimentos,  un  fino  sentido  do  humor  e  a  hábil  caracterización  dos

personaxes. O presente volume reúne as mellores destas obras menores en

tamaño, aínda que non en calidade: «Lady Susan», «Os Watson», «Amor e

amizade» e « Sanditon».

Novela romántica

 N AUS mus 

La música del azar / Paul Auster ; traducción de Maribel De Juan

6ª ed. Barcelona : Anagrama, 2021

Cando Jim Nashe é abandonado pola súa muller, lánzase á vida errante. Antes

recibiu  unha  inesperada  herdanza  dun  pai  que  nunca  coñeceu  e  que  lle

permitirá vagabundear por América nun Saab vermello. Nashe vai de motel en

motel,  vive  nunha  soidade  case  completa  e  experimenta  a  desgarradora

sedución do desarraigamento absoluto. Tras un ano desta vida, coñece a Jack

Pozzi,  un  xogador  profesional  de  póker.  Os  dous  homes  establecen  unha

peculiar relación e Jim Nashe constitúese no socio capitalista de Pozzi.

Novela da vida cotiá



N BAR ros

Una rosa sola / Muriel Barbery ; [traducción por Isabel González-Gallarza]

1ª ed. Barcelona : Seix Barral, 2021

Rose, unha botánica de 40 anos, viaxa por primeira vez na súa vida a Xapón

para coñecer o testamento do seu pai, un home ao que nunca coñeceu. Solitaria

e  distante,  co  paso dos  anos  pechouse á  vida.  En  Kioto  é  recibida na casa

tradicional do seu pai e coñece a Paul, un belga da súa idade que traballou con

el  durante  anos.  Rose  está  en  tensión  por  toda  a  situación  e  o  seu

comportamento é exasperante, pero pronto Paul e Rose comezarán a recoñecer

as súas fraxilidades. Mentres Rose comprende aos poucos quen era o seu pai,,

descubrirá tamén a beleza da cultura xaponesa e abrirase de novo ó amor. 

Novela da vida cotiá

N BOA duq  
 

El duque / Albert Boadella

Barcelona : Espasa, 2021

A  amizade  que  Albert  Boadella  mantén  co  duque  de  Segorbe  lévalle  a

reflexionar sobre dúas formas de ver o mundo e de estar nel: a do aristócrata

que leva séculos de tradición ás súas costas e a do bufón, o comediante que

arrastra  unha  tradición  moi  distinta:  xente  da  farándula,  de  pouco  fiar.  A

verdadeira  distancia  social,  o  protocolo,  o  gusto  pola  tradición  e  o

conservadurismo que, contra todo prognóstico, encaixa á perfección ao bufón,

amante  tamén da beleza e  do clásico.  Unha reflexión  literaria  e  evocadora

sobre un mundo de gran beleza a pesar do seu anacronismo. 

Novela biográfica; Novela da vida cotiá; Novela histórica

 N BUA esa 

Esa gente / Chico Buarque ; traducción de Roser Vilagrassa

1ª ed. Barcelona : Literatura Random House, 2021

Chico Buarque convídanos a asomarnos á vida de Manuel Duarte, un escritor de

novela histórica que tivo o seu momento de gloria nos anos noventa e que

agora, coa súa conta bancaria en vermello, tenta en balde escribir o libro que

debería aos seus editores. Mentres disfrutamos dos seus peripatéticos paseos

polas rúas de Leblon, ou visitamos Viridal, viaxamos por un Río de Xaneiro que

se  inclina  e  desangra  baixo  o  azouto  da  inxustiza  social:  un  músico  negro

fusilado pola policía, un decreto que flexibiliza o uso das armas de fogo, unha

manifestación  reprimida  violentamente  ou  fastuosos  partidos  da  nova  casta

política inundan os xornais. 

Novela social e política; Novela da vida cotiá



 N CAM noc 

La noche de la verdad : los artículos de Combat (1944-1947) / Albert Camus ;

prólogo de Manuel Arias Maldonado ; traducción de María Teresa Gallego Urrutia

1ª de. Barcelona : Debate, 2021

Os textos que deron a coñecer ao premio Nobel Albert Camus, ofrécennos o

lúcido testemuño dun xornalista consciente das súas responsabilidades tanto

durante a ocupación como tras ela, cando houbo que repensar a vida cotiá e ao

mesmo tempo debuxar o futuro de Francia e Europa. Empeñado en introducir a

moralidade na política, Camus reacciona ante temas e acontecementos como

as deportacións, a liberación, a xustiza para os colaboracionistas, o regreso dos

prisioneiros  de  guerra,  a  escaseza  de  alimentos,  o  papel  das  institucións

internacionais na posguerra, as inxustizas coloniais e a situación da prensa. 

Artigos xornalísticos; Vida intelectual

 N CAM eje 

Ejercicios de memoria / Andrea Camilleri ; traducción del italiano de Carlos
Mayor

1ª ed. Barcelona : Salamandra, 2020

A pesar de quedarse cego aos noventa e un anos, Andrea Camilleri  non se

deixou amedrentar pola escuridade, igual que nunca tivo medo á páxina en

branco.  O  autor  siciliano  escribiu  ditando  ata  o  final  dos  seus  días,  e  coa

oralidade atopou unha nova forma de contar historias. Desde o principio da súa

cegueira,  aplicouse  ao  exercicio  da  memoria.  Este  libro  naceu  como  un

exercicio para practicar esta nova forma de escritura, un caderno pequeno de

vacacións: vinte e tres relatos concibidos en vinte e tres días. Nelas, o autor

rememora episodios crave da súa vida, retrata aos artistas que tivo en máis

estima e repasa a historia recente de Italia, a que viviu en primeira persoa. 

Conto biográfico; Memorias

  N CAR lle 

Llévame a casa / Jesús Carrasco

1ª ed. Barcelona : Seix Barral, 2021

Juan  conseguiu  independizarse  lonxe  do  seu  país  cando  se  ve  obrigado  a

regresar ao seu pequeno pobo natal debido á morte do seu pai. A súa intención,

tras o enterro, é retomar a súa vida en Edimburgo canto antes, pero a súa irmá

dálle unha noticia que cambia os seus plans para sempre. Así, sen propoñerllo,

verase no mesmo lugar do que decidiu escapar, ao coidado dunha nai á que

apenas coñece e coa que sente que só  ten  unha cousa en común:  o  vello

Renault 4 da familia. 

Novela da vida cotiá



N CER ind 
 

Independencia / Javier Cercas : Terra alta II

1ª ed. Barcelona : Tusquets, 2021

Volve Melchor Marín. E volve a Barcelona, onde é reclamado para investigar un

caso: están chantaxeando cun vídeo sexual á alcaldesa da cidade. Cargado co

seu pesar por non atopar aos asasinos da súa nai, pero tamén co seu inflexible

sentido da xustiza e a súa rochosa integridade moral, Melchor debe desmontar

unha extorsión que non se sabe se persegue o simple beneficio económico ou

a desestabilización política e, para facelo, penétrase nos círculos do poder, un

lugar  onde  reinan  o  cinismo,  a  ambición  sen  escrúpulos  e  a  brutalidade

corrupta. 

Novela social e política; Novela de intriga e misterio; Corrupción

N CLE pro 

El próximo año en La Habana / Chanel Cleeton ; traducción, Álvaro Abella

Madrid : Maeva, 2020

A  Habana,  1958.  Elisa  Pérez,  filla  dun  barón  do  azucre,  pertence  á  alta

sociedade cubana e vive protexida da crecente inestabilidade do país, ata que

se embarca nun romance clandestino cun revolucionario. Despois do triunfo

da Revolución encabezada polo Che Guevara e  Fidel  Castro,  a  súa familia

debe abandonar o país e instalarse en Miami. Miami, 2017. A escritora Marisol

Ferrera creceu escoitando as historias nostálxicas sobre Cuba que lle contaba

a súa defunta avoa Elisa. Tras a morte de Elisa, Marisol viaxa á Habana, onde

se dá conta de que a cidade que lembraba a súa avoa xa non existe. 

Novela romántica

N COS cus 
 

El custodio de los libros : Misarela / Rodrigo Costoya

1ª ed. Madrid : Pàmies, 2020

Galicia. Segunda metade do século XV. Ao pequeno mosteiro de Misarela, na Ría

de Arousa, chega un estraño monxe cun perigoso cargamento. Son códices que

recollen saberes de tempos inmemoriais,  que agora escuros poderes buscan

destruír. A súa chegada provoca un sismo nas vidas de quen rodea o pequeno

eremitorio. Chegan noticias a Misarela que anticipan un cambio de era e que

poden supoñer a salvación dos libros prohibidos: por unha banda, a invención

da revolucionaria imprenta, e por outro, o descubrimento dun novo mundo alén

do océano. O custodio da biblioteca de Misarela e os seus aliados terán que

arriscalo todo para cumprir o seu destino.

Novela histórica



N CRE tod  
 

Todos mienten a la noche / Ángela Cremonte

1ª ed. Barcelona : Planeta, 2021

Piamonte  (Italia),  1861.  Despois  dunha morte  inesperada,  Eufrosine  toma a

determinación de deixar a miseria e embarcar xunto ao seu noivo rumbo a

América. Pero non será fácil. O seu pai, un home dominador e que pasou todos

os límites, desatará toda a súa violencia ao decatarse dos plans dos amantes e

golpeará a Eufrosine onde máis lle doe, no corazón

Novela da vida cotiá

N DUE sir

Sira / María Dueñas

Barcelona : Planeta, 2021

A Segunda Gran Guerra chega ao seu fin e o mundo emprende unha tortuosa

reconstrución.  Concluídas  as  súas  funcións  como  colaboradora  dos  Servizos

Secretos  británicos,  Sira  afronta  o  futuro  con  ansias  de  serenidade.  Non  o

logrará, con todo. O destino teralle preparada unha tráxica desventura que a

obrigará a reinventarse, tomar soa as rendas da súa vida e loitar con garra para

canalizar o porvir. Entre feitos históricos que marcarán unha época, Xerusalén,

Londres, Madrid e Tánxer serán os escenarios polos que transite. Neles afrontará

rachos e reencontros, labores arriscados e a experiencia da maternidade. 

Novela histórica; Novela da vida cotiá

N ELH lun  

El lunes nos querrán / Najat el Hachmi

1ª ed. Barcelona : Destino, 2021

A novela conta a historia dunha moza de dezasete anos que desexa atopar a

liberdade para descubrir que é o que a fará feliz. Pero as condicións das que

parte son complicadas. Vive nunha contorna opresiva da que non lle será fácil

saír sen ter que pagar un prezo demasiado alto. Todo empeza o día en que

coñece a unha moza cuxos pais viven a súa condición cultural sen as ataduras

do resto da súa comunidade, e que encarna o que ela ansía. A súa nova amiga

afronta os primeiros retos que como muller lle presenta a vida cunha vitalidade,

ilusión e empeño que a fascinarán e impulsarana a seguir os seus pasos. 

Novela da vida cotiá



N EST 

Estrellas rotas : [ II antología de ciencia ficción china contemporánea] / Ken
Liu (ed.) ; traducción de María Pilar San Román

Madrid : Alianza Editorial, [2020]

Despois  de  "Planetas  invisibles",  Ken  Liu  presenta  esta  nova  antoloxía  que

mostra a vitalidade e diversidade da ciencia ficción que se escribe en China

nestes momentos. Dezaseis historias de catorce autores (voces novas e autores

establecidos),  que  evocan  cada  matiz  do espectro  emocional  e  unha  gama

ampla  de  formatos,  desde a  novela  curta  ata  contos  ultracortos.  O volume

inclúe así mesmo tres ensaios sobre cuestións relacionadas coa ciencia ficción

chinesa e a introdución de Ken Liu. 

Conto de ciencia ficción; Antoloxías

N FER cas 

Una casa en el desierto / Javier Fernández Castro

Barcelona : Alfaguara, 2021

Unha obra intemporal que se le coa sensación de estar ante un novo clásico.

Unha parella de recentemente casados chega desde Barcelona a instalarse nun

pobo  abatido  en  metade  da  nada.  Alí,  o  marido  será  xerente  dunha  nova

empresa estranxeira dedicada á reciclaxe de residuos metálicos que para os

aldeáns  é  unha  chatarrería.  A  familia  vai  crecendo  ata  sumar  cinco  fillos,

mentres o matrimonio fai augas e a actividade da planta resulta cada vez máis

dubidosa.  Fálase duns camións sen marca nin letreiros,  cheos de bidóns de

contido raro. E unha noite todos asisten atónitos a un suceso que cambia a vida

da familia, do pobo e do deserto que os rodea. 

Novela de intriga e misterio; Contaminación industrial

N FER gen 

La gente no existe / Laura Ferrero.

1ª ed. Barcelona : Alfaguara, 2021

Unha muller namórase dun veciño por como coida as plantas da súa terraza. Un

home organiza unha festa con todos os seus seres queridos para celebrar o

final dunha longa enfermidade. Unha nena acompaña á súa nai para ver pisos

que nunca poderán permitirse e un pai leva á súa filla adoptada a coñecer á

súa nai biolóxica... Nestes relatos hai amor e desamor. Hai ausencia e culpa. Hai

esperanza. Están os que celebran o hoxe e o que está por vir, e outros que

prefiren  vivir  nas  expectativas,  onde  se  senten  protexidos.  Os  que  poden,

esquecen. Ou non do todo. Ou non sempre.

Conto da vida cotiá



N FOR ant 

Antes de las cinco en casa / Albert Forns Canal

Barcelona : Ediciones Destino, 2020

Unha homenaxe ao xénero do dietario a través da reconstrución da vida dun

home. Un asiduo aos postos de libros de segunda man atopa trece cadernos no

mercado de Sant Antoni.  Son os diarios dun barcelonés anónimo que desde

finais dos sesenta deixou constancia por escrito do seu día a día. O comprador

dáse conta enseguida de que os cadernos recollen toda unha vida e proponse

reconstruíla.  Porque de que se compoñen as nosas vidas? A resposta reside

nesta novela, coa que nos mergullamos nunha aventura fascinante, a procura

da persoa que se esconde detrás.

Novel da vida cotiá

N GAR med 

Medio pan y un libro = Medio pan e un libro = Mig pa i un libre = Ogi baten

erdia eta liburu bat / Federico García Lorca ; [tradución ao galego, Henrique

Alvarellos ; traducció al catalá, Miquel Desclot ; Itzulpena, Juan Luis Zabala]

Pontevedra : Kalandraka, 2020 (Poio : Gráficas Anduriña) 

Cada  un  dos  textos  con  portada  propia.  "Discurso  íntegro  pronunciado  por

Federico García Lorca en la inauguración de la biblioteca de su pueblo natal,

Fuente Vaqueros, en septiembre del año 1931."

Discursos

N GAR gor 
 

Gordo de feria / Esther García Llovet.

1ª ed. Barcelona : Anagrama, 2021

Madrid  volve  ser  o  escenario  da singular  narrativa  de  Esther  García  Llovet.

Nesta ocasión o protagonista é un humorista alcumado Castor, famoso polos

seus monólogos televisivos. A vida de Castor está rexida pola sorte e o azar. E

tirando do fío do azar coñece ao seu dobre, un camareiro chamado Julio. Son

como dúas pingas de auga, e a Castor ocórreselle que Julio pode substituílo

nalgúns seráns, porque el detesta os seráns. Pero, claro, a cousa non tarda en

complicarse,  e  en  dar  pé  a  unha  trepidante,  toleada,  sucesión  de

acontecementos. 

Novela de intriga e misterio



N GIM hab 
 

Una habitación ajena / Alicia Giménez Bartlett

Barcelona : Lumen, 2021

Durante case vinte anos, Nelly Boxall traballou como cociñeira e criada na casa

dos Woolf. Entre 1916 e 1934 preparou ceas e tés para os membros do grupo

de  Bloomsbury  e  outros  amigos  dos  Woolf.  Pero  máis  aló  dos  chismes

domésticos  da  contorna  da  escritora,  o  continuo  contacto  coas  ideas  e

costumes  sociais  deste  círculo  de  intelectuais  supuxo  para  Nelly  un  gran

número  de  problemas,  ademais  de  vantaxes.  Entre  a  imaxinación  e  a

reconstrución biográfica a partir dos textos de Virginia Woolf, Alicia Giménez

Bartlett recrea a insólita e contraditoria relación que se deu entre ambas.

Novela biográfica

N GRO vid  

La vida juega conmigo / David Grossman ; traducción de Ana María Bejarano

1ª ed. Barcelona : Lumen, 2020

A nova novela do gran autor israelí,  gañador do Man Booker International e

firme candidato ao premio Nobel. «Tuvya Bruk foi o meu avó. Beira é a miña

avoa. Rafael, Rafi, Erre, é, como se sabe, o meu pai, e Nina... Nina non está

aquí. Non está, Nina. Pero esa foi sempre o seu exclusivísima achega á familia»,

anota Guili no seu caderno. Pero con motivo da festa do noventa aniversario de

Beira, Nina regresa: tomou tres avións que a levaron desde o Ártico ata o kibutz

para atoparse coa súa nai, a súa filla Guili e a veneración intacta de Rafi, o

home a quen, moi ao seu pesar, aínda lle tremen as pernas na súa presenza.

Nesta ocasión, Nina non vai fuxir.

Novela histórica; Novela social e política

N HOW com 
  

Como cambia el mar / Elizabeth Jane Howard ; traducción de Raquel G. Rojas

Madrid : Siruela, 2020

Catorce anos despois da súa morte, o recordo da súa filla Sarah persegue aínda

ao dramaturgo Emmanuel Joyce e á súa esposa Lillian. Acompañados sempre

por  Jimmy,  o  matrimonio  viaxa  continuamente,  recorrendo  a  distintas

estratexias para soportar a perda. Ata que, a véspera da súa partida a Nova

York  para  seleccionar  a  elenco  da  súa  próxima  montaxe,  un  incidente  coa

última  conquista  do  dramaturgo  obrígalles  a  atopar  de  inmediato  unha

substituta. Cando Alberta Young, filla dun clérigo de Dorset, chega á entrevista

cun exemplar de Middlemarch debaixo do brazo, as vidas de todos eles non

volverán ser as mesmas nunca máis.

Novela da vida cotiá



N JAC man 
 

La mansión : tiempo de resurgir / Anne Jacobs ; traducción de Mateo Pierre
Avit Ferrero y Ana Guelbenzu de San Eustaquio

1ª ed. Barcelona : Plaza y Janes, 2021

A calma chegou lentamente á mansión. Franziska reencontrouse co seu antigo

fogar e co seu gran amor, Walter. A súa neta, Jenny, está a loitar para construír

un futuro na propiedade da familia. Pero, desafortunadamente, non todo é cor

de rosa: o restaurante recentemente inaugurado non acaba de funcionar e un

achado durante os traballos de construción no soto volve sacudir os recordos

dos  Von  Dranitz.  Franziska  teme  que  teña  algo  que  ver  coa  súa  irmá.  E

pregúntase: o seu pasado nunca a deixará ser feliz?

Novela romántica

N KAW ant 

Antes de que se enfríe el café / Toshikazu Kawaguchi ; traducción de Marta
Morros 

1ª ed. Barcelona : Plaza y Janés, 2021

Un rumor circula por Tokio... Oculta nun dos seus canellóns hai unha pequena

cafetería que merece a pena visitar non só polo seu café, senón tamén porque,

se elixes ben a cadeira onde sentarche, podes regresar ao pasado. Pero como

mesmo  o  incrible  está  suxeito  a  limitacións,  non  poderás  saír  da  cafetería

mentres dure a viaxe e, fagas o que fagas, o presente non cambiará. A través

das  emocionantes  historias  de  catro  clientes  que  se  atreven  a  embarcarse

nesta aventura por motivos diferentes, ofrécenos un relato atemporal sobre o

amor, as oportunidades perdidas e a esperanza dun futuro que está por chegar.

Novela romántica

N LAN hue 
 
 

El huerto de Emerson / Luis Landero

Barcelona : Tusquets, 2021

Asoman  personaxes  dun  tempo  recente,  pero  que  parecen  pertencer  a  un

afastado entón, e tan cheos de vida como Pache e o seu boliche no medio da

nada, mulleres hiperactivas que sosteñen ás familias como a avoa e a tía do

narrador,  homes  calados  que  de  súpeto  revelan  segredos  asombrosos,  ou

noivos cándidos como Florentino e Cipriana e o seu enigmático cortexo.

Novela da vida cotiá



N LIS cer  

Cerca del corazón salvaje / Clarice Lispector, traducción de Basilio Losada

3ª ed. Madrid, 2015 : Siruela

É o intento de construír a biografía de Joana desde a infancia ata a madurez,

buscando  a  verdade  interior,  estudando  a  complexidade  das  relacións

humanas, tentando esquecer a morte, a morte do pai, que Joana non aceptará

xamais. Ninguén dubida hoxe de que a obra de Clarice Lispector é, no noso

tempo, unha das experiencias máis profundas para expresar temas que nos

desbordan: o silencio e o ansia de comunicación, a soidade nun mundo no que

a comunicación ficticia abísmanos no desamparo, a situación da muller nun

mundo creado polos homes...

Novela da vida cotiá

N LIT her 

Las hermanas Chanel / Judithe Little ; traducción de Juanjo Estrella

Barcelona : Espasa, 2021

Abandonadas de nenas pola súa familia e educadas na rixidez dun convento,

Antoinette  e  Gabrielle  «Coco»  Chanel  soñan  cun  futuro  mellor  mentres  len

novelas sentimentais e follean revistas de moda ás agachadas. A inconformista

Coco  non  acepta  un  destino  de  pobreza  e  obediencia  e  coa  súa  ambición

inquebrantable irá conquistando a súa liberdade baixo a mirada da súa irmá,

que  a  apoiará  incondicionalmente  no  seu  camiño  para  converterse  en

deseñadora  de  moda.  En  París  pronto  se  falará  con  admiración  das  «irmás

Chanel», aínda que na cima do seu éxito elas daranse conta de que o diñeiro e

a independencia non son un substituto para aquilo que máis anhelan: o amor. 

Novela biográfica; Coco Chanel

N MAN gra

La gran fortuna / Olivia Manning ; traducción de Eduardo Jordá

1ª ed. Barcelona : Libros del Asteroide, 2020

Unha  parella  inglesa  recentemente  casada,  Guy  e  Harriet  Pringle,  chega  a

Bucarest, a chamada París do leste, no outono de 1939, unhas semanas despois

da  invasión  alemá de  Polonia.  Nesa  cidade  chea  de  contrastes,  sumida  na

incerteza pola guerra e a inestabilidade política, a introvertida Harriet terá que

compartir  ao seu marido, profesor universitario,  cun amplo círculo de novos

amigos.  Entre  tanto,  os  habitantes  da  cidade,  xa  sexan  os  privilexiados

expatriados  ingleses  como  a  poboación  local,  tratan  de  aferrarse  a  unha

vibrante vida cotiá mentres o caos apodérase de Romanía e do resto de Europa.

Novela histórica



N MAN tru 

El trueno en el reino / Hilary Mantel ; traducción de J. Manuel Álvarez Flórez

Barcelona : Ediciones Destino, 2020

Inglaterra.  Maio de 1536. Ana Bolena morreu, decapitada nun dicir  amén, a

mans  dun  verdugo  francés.  Mentres  os  seus  restos  descansan  baixo  terra,

Thomas Cromwell almorza cos vencedores e continúa o seu ascenso ao poder e

á riqueza. O seu mestre, Enrique VIII, confórmase cunha felicidade a curto prazo

nos brazos da súa terceira raíña, Jane Seymour. Cromwell sabe que só pode

confiar en si mesmo. Non ten unha gran familia que o apoie, nin un exército

privado. E a pesar de todo, Cromwell busca converter Inglaterra nun novo país. 

Novela histórica

N MAX aqu  
 
 

¿A qué estás esperando? / Megan Maxwell

1ª ed. ; 3ª reimp. Barcelona : Esencia / Planeta, 2020

Can Drogo, piloto e fillo do dono da empresa aeronáutica High Drogo, é un

home alto, guapo, adiñeirado, simpático… Pode elixir á muller que desexe, e

aínda que goza desa «maxia especial» coa que lle dotou a vida, no seu interior

sente que todas o aburren. Pola súa banda, Sonia Becher é a maior de catro

irmás e a propietaria dunha empresa de eventos e dunha axencia de modelos.

Can ve nela a unha moza divertida, atrevida, sen tabús, coa que se pode falar

de todo, incluído de sexo, pero pouco máis, pois considera que non é o seu tipo.

Ata que un día os sorrisos e as miradas da moza non van dirixidas a el, e iso,

sen saber por que, comeza a molestalo.

Novela romántica

N MCA abs 
 

El abstemio / Ian McGuire ; traducción del inglés por Íñigo F. Lomana

Barcelona : Seix Barral, 2021

Stephen Doyle, un veterano irlandés-estadounidense da Guerra Civil, chega a

Mánchester con sede de sangue. Uniuse aos Fenianos, unha sociedade secreta

que tenta acabar por todos os medios co dominio británico en Irlanda. Tras os

pasos  desta  sociedade  vai  o  xefe  de  policía  James  Ou’Connor,  cuxa  misión

consiste  en  descubrir  e  frustrar  os  seus  plans.  Esta  novela  sobre  a  guerra

clandestina pola independencia de Irlanda condensa a historia de dous homes

perseguidos polo seu pasado e impulsados pola necesidade de xustiza.

Novela histórica; Novela de intriga e misterio



N MOL rei  

La reina sola / Jorge Molist

Barcelona : Planeta, 2021

Unha  moza  reina  recentemente  coroada  e  sen  experiencia  de  goberno  é

abandonada polo seu marido nos peores momentos do seu pequeno reino. Uns

nobres hostís, ansiosos de poder, provocan sanguentas revoltas que ameazan a

súa vida e  a  dos  seus  fillos.  Ademais,  deberá  enfrontarse,  coa axuda duns

poucos fieis, aos tres maiores poderes do século XIII: Carlos, o gran emperador

mediterráneo, Francia e un papa desapiadado. Mentres, ao seu esposo Pedro

espéralle o engano e unha devastadora cruzada dun poder dez veces maior ao

seu, que invadirá a coroa de Aragón, arrasándoo todo. 

Novela histórica

N MON pas  
 

Una pasión escrita / María Montesinos

1ª ed. Barcelona : Ediciones B, 2021

Cando  Vitoria  regresa  a  Madrid  despois  duns  anos  en  Viena,  enfróntase  á

encorsetada vida social das mulleres da alta burguesía española. A época en

que frecuentaba os salóns literarios vieneses e cultivaba a súa afección pola

escritura  parece  quedarse  atrás,  pero  ela  non  está  disposta  a  resignarse.

Mentres tanto,  na zona máis popular  da capital,  Diego traballa na imprenta

familiar  á  vez  que  loita  por  abrirse  un  oco  como  reporteiro.  Son  anos

efervescentes para o xornalismo, nos que os artigos do Imparcial, O Liberal e A

Correspondencia son comentados por todos os madrileños. 

Novela romántica

N MUÑ tie 
 

La tienda de la felicidad / Rodrigo Muñoz Avia

Barcelona : Alfaguara, 2021

Carmelo Durán necesita poucas cousas na vida: un computador con internet, un

supermercado  en  liña  onde  comprar  comida  en  cantidade  e  uns  cuantos

interlocutores cibernéticos cos que discutir. Pero todo cambia cando un erro nun

pedido ponlle en contacto con Mari Carmen, a encargada de atención ao cliente

do súper. Unha novela epistolar, escrita en forma de mensaxes de correo, cun

protagonista  inesquecible,  mestura  do Ignatius  de  “A conxura dos necios,  o

Manuel de “Os asquerosos” e o Eugenio de “Cartas de amor dun sexagenario

voluptuoso”. Unha historia de persoas reais, coas súas peripecias diarias, que

se gañará un oco no corazón dos lectores.

Novela de humor; Novela da vida cotiá



N OZ cue 
 
 

Las cuentas aún no están saldadas  :  la  última conferencia /  Amos Oz ;
traducción del hebreo de Raquel García Lozano

Madrid : Siruela, D. L. 2020

En xuño de 2018, Amos Oz ofreceu ao auditorio da Universidade de Tel Aviv a

que sería a súa última conferencia, unha charla lúcida e esperanzadora na que,

a  modo  de  legado  vital,  condensou  o  seu  pensamento  político  e  humano.

Sempre desde a concordia e o entendemento da realidade de Oriente Medio, Oz

avoga nas contas aínda non están saldadas por  unha posible  solución para

acabar definitivamente co eterno conflito entre Israel  e Palestina, á vez que

lanza unha luminosa mirada sobre cuestións como a natureza do recordo ou o

desexo de reconstruír o perdido. 

Ensaio; Conflicto árabe-israelí

N PET cal 
 

La calle / Ann Petry ; traducción del inglés por Íñigo F. Lomana

Barcelona : Seix Barral, 2021

Nova York, década de 1940. Nunha vivenda pobre no corazón de Harlem, Lutie

Johnson está decidida a construír unha nova vida para ela e o seu fillo de oito

anos. Tras deixar a un marido infiel, soa e case sen diñeiro, Lutie ten fe no soño

americano e está convencida de que só necesita traballo duro e determinación.

Pero no seu camiño darase de fronte cunha realidade marcada pola violencia

cara ás mulleres, a pobreza e o racismo. 

Novela social e política; Novela de intriga e misterio

N POO sid 
 
 

Si dijéramos la verdad / Clare Pooley ; traducción de Gabriel Dols Gallardo.

1ª ed. Barcelona : Grijalbo, 2021

Esta marabillosa novela enlaza o destino de seis descoñecidos a través dun

caderno que lles convida a contar a súa historia e a verdade que hai detrás de

cada unha delas. Neste caderno, que viaxará de man en man, escribirán as

confesións  que  ata  o  de  agora  non  se  atreveran  a  compartir  con  ninguén

mentres ao seu redor vai  creándose un círculo de amizade,  solidariedade e

amor. Pero ser honestos tamén entraña algúns riscos 

Novela da vida cotiá



N POR his 

Historias de mentes / Arantza Portabales ; ilustraciones de Javier Zabala

1ª ed. A Coruña : Bulubú, 2020

A autora desprega toda a súa experiencia na narración breve atrapando ao

lector  a  través  do  desenvolvemento  psicolóxico  dos  protagonistas  e  a  súa

actitude ante as situacións ás que ven enfrontados. A mente do ser humano, no

medio  da  excepcionalidade,  perfectamente  reflectida  grazas  á  habitual

capacidade  da  nova  “dama  da  novela  negra”  para  engancharnos  desde  o

primeiro  momento,  con  austeridade  narrativa  pero  coa  carga  emocional

necesaria en cada liña. O ilustrador, coa súa visión lírica, apoia e enriquece

cada relato empapándose, con sutileza, na arquitectura dos mesmos pero sen

coartar  a  imaxinación  do  lector  nin  traizoar  ao  texto,  convertendo  as  súas

pinturas, ao mesmo tempo, en indisolubles do mesmo. 

Contos

 N PRO rem

El remitente misterioso y otros relatos inéditos / Marcel Proust ;  ; prólogo
y traducción del francés de Alan Pauls

1ª ed. Barcelona : Lumen, 2021

Oito  relatos  excepcionais  dun  mozo  Marcel  Proust  permaneceron  inéditos

durante máis dun século. Compilados na década de 1950 por Bernard de Fallois,

probablemente foron vítimas da súa propia censura, xa que a maioría poñen en

escena o desexo homosexual. 

Contos da vida cotiá

N REV hom 

Hombre al agua / Javier Reverte

1ª ed. Barcelona : Plaza y Janés, 2021

Desi é un perdedor, un espírito anarquista con alma de filósofo que vive nunha

modesta pensión de Lavapiés. Polo amor dunha muller introdúcese nun círculo

de conspiradores que se bautizaron a si mesmos como Os Insurrectos e no que

militan, entre outros, un millonario que quere acabar co capitalismo e un cura

que desexa destruír a Igrexa desde dentro. Paródica e surrealista ás veces, cun

ácido sentido do humor, "Home á auga" é un asombroso e lúcido exercicio de

estilo  no que,  a través do esperpento, Javier Reverte debuxa un fiel  retrato

dunha cidade e os seus habitantes digno das mellores páxinas de Valle-Inclán. 

Novela de humor; Novela social e política



N RIE res 

Resina / Ane Riel ; tradución de Blanca Ortiz Ostalé

Barcelona : Destino, 2020

Liv faleceu con seis anos. Meteuse no mar durante a noite e acharon a barca

feita cachizas á mañá seguinte. Ou, polo menos, esa é a historia que os seus

pais contaron ás autoridades. A realidade é bastante distinta: Liv está viva e

escóndese tras unha parede de obxectos roubados de aquí e alá que Jens, o seu

pai, foi acumulando ao longo dos anos. Unha fortaleza da que, ao traspasar a

súa porta, é imposible escapar ileso. Aquí, lonxe do resto dos habitantes da illa,

a vida da familia flúe de maneira imperturbable, cristalizada ata a eternidade

como unha formiga atrapada en resina. Só Maria, a nai de Liv, pode cambiar o

rumbo das cousas dentro da peculiar familia Hordone. Pero ela tamén, á súa

maneira, decidiu esconderse do resto do mundo dentro dun corpo monstruoso. 

Novela de intriga e misterio

N ROD ult 

Los últimos románticos / Txani Rodríguez

Barcelona : Seix Barral, 2020

A vida de Irune transcorre entre a súa casa e a fábrica de papel na que traballa,

nun pobo industrial  preto de Bilbao.  Esta  muller  é capaz de enfrontarse ao

mundo cando cre que debe facelo, e tenta vivir de acordo cuns valores que a

sociedade parece esquecer. Cando xorde un conflito na fábrica, sen saber moi

ben como, Irune acaba véndose involucrada. A partir de aí, a súa vida da un

xiro inesperado. 

Novela da vida cotiá; Novela romántica

N SAN arm 

Las armas de la luz / Jesús Sánchez Adalid

Madrid : HarperCollins, 2021

Preto  do  ano  1000,  Almanzor  ameaza  o  norte  da  península  Ibérica.  Uns

misteriosos barcos arriban á costa tarraconense e deixan un estraño presente

no pequeno porto de Cubelles. Este é o inicio da emocionante peripecia vital de

dous raparigos que acabarán viaxando ao Alto Urgell, cando o conde Armengol I

está a piques de unirse á gran alianza de condes e magnates que decidiron

independizarse definitivamente do reino franco e, á vez, romper coas antigas

servidumes impostas polo poderoso califato de Córdoba. No medio de todo isto,

unha  muller  nova  debaterase  para  liberarse  das  ataduras  do  seu  pechado

mundo familiar e social. 

Novela histórica



N SCA tra 

Traidores a Roma / Simon Scarrow ; traducción de Ana Herrera

1ª ed. Barcelona : Edhasa, 2020

Ano 56 d. C. O tribuno Cato e o centurión Macro agardan a próxima campaña en

Thapis, unha cidade situada preto da fronteira oriental. Roma prepara os seus

exércitos para a loita contra os partos,  cada vez máis próxima. Mentres,  os

espías  da  perigosa  Partia  téñenos  no  seu  punto  de  mira,  pero  tamén  son

conscientes  de  que o  verdadeiro  inimigo  pode  estar  entre  os  seus.  Hai  un

traidor nas súas filas. E esa podería ser a ameaza máis mortal para a lexión e o

mesmo  Imperio.  Roma  non  mostra  piedade  cos  que  traizoan  aos  seus

camaradas. Pero primeiro hai que descubrir ao culpable. 

Novela histórica; Novela de intriga e misterio

N SMI oto 

Otoño : cuarteto estacional I / Ali Smith ; traducción de Magdalena Palmer

Madrid : Nórdica Libros, 2020

A  primeiro  novela  do  exitoso  Cuarteto  Estacional  de  Ali  Smith  é  unha

meditación sobre un mundo cada vez máis limitado e exclusivo, sobre a riqueza

e o valor, sobre o que significa a colleita. É a primeira entrega do seu cuarteto

estacional  :  catro  libros  independentes,  separados  pero  interconectados  e

cíclicos (como son as estacións) ; e fainos reflexionar sobre o propio tempo.

Quen son? De que estamos feitos? Esta é unha novela sobre o envellecemento

e o tempo e o amor e as historias mesmas. 

Novela da vida cotiá

N TYL sal 

Una sala llena de corazones rotos  / Anne Tyler ; traducción de Ana Mata
Buil.

1ª ed. Barcelona : Lumen : Penguin Random House Grupo Editorial, 2021

É inevitable  preguntarse  que  lle  pasa pola  cabeza  a  un  home como Micah

Mortimer. Vive só, é reservado, a súa rutina está gravada en pedra. Todas as

mañás ás sete e cuarto véselle saír a correr. Ao redor das dez ou as dez e media

pega o cartel magnético de TECNOERMITAÑO no teito do seu Kia. Pero esta vida

plácida voa polo aire cando Cassia, a súa parella, anúncialle que van botala da

súa casa e un adolescente plántase ante a súa porta alegando ser o seu fillo. A

nova novela de Anne Tyler ofrece unha mirada íntima ao corazón e a mente dun

home que se ve obrigado a ver o mundo con novos ollos. 

Novela da vida cotiá



N VAL del 

Delparaíso / Juan del Val

5ª ed. Barcelona : Espasa, 2021

Delparaíso é un lugar seguro, vixiado as 24 horas, luxoso e inexpugnable. Con

todo, os seus muros non protexen do medo, do amor, da tristeza, do desexo e

da morte. Seica ten sentido protexerse da vida?

Novela da vida cotiá

N VIG lea 

Las lealtades / Delphine de Vigan ; tradución de Javier Albiñana

Barcelona : Anagrama, 2019

No  centro  desta  novela  hai  un  neno  de  doce  anos  :  Théo,  fillo  de  pais

separados. O proxenitor, sumido nunha depresión, apenas sae do seu caótico e

degradado apartamento, e a nai vive consumida por un odio sen fisuras cara ao

seu ex, que a abandonou por outra muller. No medio desa guerra, Théo atopará

no alcol unha vía de escape. Ao seu ao redor móvense outros tres personaxes :

Hélène, a profesora que cre detectar que o neno sofre malos tratos a partir do

inferno que viviu na súa propia infancia ; Mathis, o amigo de Théo, co que se

inicia na bebida, e Cécile, a nai de Mathis, cuxo tranquilo mundo cambaléase

despois de descubrir algo inquietante no computador do seu marido.

Novela da vida cotiá

N WOL pla 

La plaga del cielo / Daniel Wolf ; traducción de Carlos Fortea

1ª ed. Barcelona : Grijalbo, 2020

Ducado de Lorena, 1346. Adrien Fleury sempre soñou con ser medico, pero nin

nos seus peores pesadelos puido anticipar que, cando o conseguise, debería

combater a praga máis  letal  que a rexión coñecera ata o momento.  O seu

valerosa defensa da ciencia e o seu ardente amor por Lea, unha intelixente

moza  xudía,  valeranlle  o  odio  eterno  dos  poderosos  e  intransixentes,  quen

busca sempre un chibo expiatorio para ocultar as súas propias miserias. 

Novela histórica



NOVELA POLICIACA

NP ABB asi   
 

Así comienza / Rachel Abbott ; traducción de Jesús de la Torre

1ª ed. Barcelona : Suma de letras, 2020

Aínda que Cleo sabe que debería  alegrarse  de  que o  seu  irmá coñecera  a

alguén trala  repentina morte  da súa esposa,  hai  algo  na súa esquiva  nova

noiva, Evie, que non termina de gustarlle. Cando Evie comeza a sufrir pequenos

accidentes na casa, os seus amigos no poden evitar preguntarse si Mark podría

estar facendolle dano, ainda que Cleo sabe que el sería incapaz de facer algo

así. Unha noite, a policía recibe un aviso e o que se atopa ao entrar na casa son

dos corpos enredados entre sabas ensanguentadas. Solo un ten pulso. 

Novela de intriga e misterio

NP BAN sil  

El silencio de las olas : [un terrible asesinato, un misterioso camafeo y una
mujer en busca de respuestas] / Ángela Banzas

Barcelona : Suma de letras, 2021

Adela  Roldán  leva  unha  apracible  vida  en  familia  salvo  por  un  pesadelo

recorrente que a perturba desde que era só unha nena. Nela ve como unha

moza é asasinada en presenza da súa filla pequena. Cando esperta, non lembra

nada máis, ata que unha noite identifica o nome do pobo no que ocorre todo:

Vilar de Fontao. Decide viaxar ata alí e comprobar se a casa onde ten lugar o

horrible crime existe. O que Adela descoñece é que, en realidade, emprenderá

unha viaxe de máis de cen anos que a levará desde a Costa da Morte ata a

cidade de Santiago de Compostela na busca da verdade.

Novela da vida cotiá; Novela de intriga e misterio

NP BLA qui 

Quirke en San Sebastián / Benjamin Black ; traducción de Miguel Temprano 

Barcelona : Alfaguara, 2021

Arrastrado  pola  súa  esposa  Evelyn  a  unhas  vacacións  en  San  Sebastián,  o

patólogo Quirke pronto deixa de botar de menos Dublín. Con todo, a calma vese

perturbada tras un case ridículo accidente. No hospital crúzase cunha irlandesa

que lle resulta extrañamente familiar, ata que finalmente cre recoñecer nela a

unha infortunada nova, amiga da súa filla Phoebe. Se a memoria, ou o abuso do

alcol,  non  lle  xogan  unha  mala  pasada,  trataríase  de  April  Latimer,

presuntamente  asasinada  polo  seu  perturbado  irmán  no  transcurso  dunha

sórdida investigación na que o propio Quirke viuse implicado anos atrás. 

Novela de intriga e misterio



NP CAS jue

El juego del alma / Javier Castillo

1ª ed. Barcelona : Suma, 2021

Nova York, 2011. Unha moza de quince anos aparece crucificada nun suburbio

nos  arredores.  Miren  Triggs,  xornalista  de  investigación  do  Manhattan  Press,

recibe  de  maneira  inesperada  un  estraño  sobre.  No  seu  interior,  a  polaroid

doutra  adolescente  amordazada  e  coas  mans  atadas,  cunha  soa  anotación:

«GINA PEBBLES, 2002». Miren Triggs e Jim Schmoer, o seu antigo profesor de

xornalismo, seguirán a pista da moza da imaxe mentres investigan a crucifixión

de Nova York.  Así  se penetrarán nunha institución relixiosa na que todo son

secretos e enigmas.

Novela de intriga e misterio

NP CON fue  

Fuego nocturno /  Michael Connelly ;  traducido por Javier Gimeno Guerrero
[sic]

Madrid : AdN Alianza de Novelas, 2020

Cando era un detective de homicidios novato, Harry Bosch tivo un mentor que

lle  ensinou  a  tomarse  o  traballo  de  forma  persoal  e  prender  a  chama  da

tenacidade para non deixar nin un caso sen resolver: John Jack Thompson. Este

morreu, pero, tras o seu funeral, a súa viúva entrégalle a Bosch o informe dun

asasinato que Thompson levou consigo cando deixou a Policía de Los Ángeles

20  anos  atrás:  o  caso  aberto  do  asasinato  dun  mozo  con  problemas  nun

canellón usado para trapicheos de drogas. 

Novela de intriga e misterio

NP DUR sos  

La sospecha / Friedrich Dürrenmatt ; traducción de Juan José del Solar

1ª de. Barcelona : Tusquets, 2020

Tras unha delicada operación cirúrxica, que talvez lle alongue un pouco máis a

vida, o comisario Bärlach, no seu leito de hospital, le un exemplar da revista

Life. Unha fotografía alí publicada esperta no médico que acaba de operarlle a

sospeita de que o tristemente soado doutor Nehle, que practicaba operacións

sen anestesia no campo de concentración de Stutthof,  podería ser o actual

director dunha clínica privada suíza. A partir dese momento, Bärlach emprende

unha  arriscada  investigación  que  lle  conducirá,  a  través  dunha  alucinante

traxectoria poboada de monstros, a un desenlace que el xamais puido imaxinar.

Novela de intriga e misterio; Campos de concentración



NP FRA dos  
 

Dos tazas : el regreso de la inspectora García / Isabel Franc

Barcelona ; Madrid : Egales, D. L. 2020

Unha serie de roubos a anciás ricas. Un sospeitoso intento de suicidio dunha

escritora cuxo libro compromete a varias persoas. No seu reingreso ao corpo de

policía, a inspectora Emma García terá que enfrontarse a estes dous casos en

paralelo e ambos lle crearán problemas morais. Coa axuda da súa compañeira

Montse Murals, percorrerá o camiño da resolución pasando por unha sucesión

de  peripecias  que  removerán  o  seu  pasado,  os  seus  sentimentos  e  o  seu

sentido da ética. García volveu.  Case 25 anos despois da publicación da novela

lésbica máis lida en español, Isabel  Franc volve cunha  desternillante novela

protagonizada polo seu personaxe máis  icónico, a inspectora García.

Novela de intriga e misterio

NP HAN ase   

Los asesinatos de Kingfisher Hill  / Sophie Hannah ; traducción de Claudia
Conde

Barcelona : Espasa, 2021

Hércules Poirot viaxa nun luxoso autocar á exclusiva mansión Kingfisher Hill:

Richard Devonport pediulle axuda para demostrar que a súa prometida, Helen,

é  inocente  do  asasinato  do  seu  irmán,  Frank,  a  pesar  de  que  ela  mesma

confesou o crime. No traxecto, unha moza sofre un ataque de nervios e esixe

apearse: afirma que se permanece no seu asento será asasinada. Organízase

un cambio de asento e o resto da viaxe transcorre sen incidentes. Con todo,

Poirot ten un mal presentimento.

Novela de intriga e misterio

NP LEH mys 
 

Mystic  river /  Dennis  Lehane  ;  traducción  del  inglés  de  Jofre  Homedes
Beutnagel

1ª ed. Barcelona : Salamandra, 2021

Cando eran nenos, Sexan Devín, Jimmy Marcus e Dave Boyle eran amigos. Un

día, un estraño coche detívose na súa rúa. Un dos mozos subiu ao coche, pero

os outros dous non o fixeron. E sucedeu algo terrible, algo que acabou coa súa

amizade e que lles cambiou aos tres para sempre. Vinte e cinco anos máis

tarde, Devín traballa de detective para o Departamento de Homicidios, Marcus

é un exconvicto que ten unha tenda de barrio,  e Boyle tenta salvar  o seu

matrimonio e manter os seus demos baixo control: demos que lle incitan a

facer cousas terribles. 

Novela de intriga e misterio



NP MAR buc   
 

El bucle infinito / Isabel Martín

1ª ed. Barcelona : Ediciones B, 2021

Un misterioso libro centenario e unha viaxe no tempo que cambiará a historia

para  sempre.  Os  membros  da  familia  Serrietz  herdaron,  desde  fai  máis  de

cincocentos  anos,  un  misterioso  manuscrito:  no  momento  o  que  os  seus

segredos ocultos saian á luz, o curso do tempo cambiará para sempre. Cando o

valioso obxecto chega ás súas mans, Julia decide embarcarse na procura da súa

orixe.  Para  iso  contrata  a  Miguel,  un  novo  restaurador  que  aos  poucos  irá

desentrañando os símbolos e as mensaxes do manuscrito ata chegar a unha

pregunta  clave:  como  é  posible  que  un  manuscrito  do  século  XVI  conteña

explicacións científicas para descubrimentos modernos como o ADN?

Novela de intriga e misterio

NP MAR tom   
 

Tomás Nevinson / Javier Marías

1ª ed. Barcelona : Alfaguara, , 2021

Dous homes,  un na ficción e  outro na realidade,  tiveron a oportunidade de

matar a Hitler antes de que este desencadease a Segunda Guerra Mundial. A

partir  deste feito,  Javier Marías  explora o envés do "Non matarás".  Se eses

homes quizá deberon disparar contra o Führer, cabe a posibilidade de facelo

contra alguén máis? Tomás Nevinson cae na tentación de volver aos Servizos

Secretos  tras  estar  fóra,  e  propónselle  ir  a  unha  cidade  do  noroeste  para

identificar a unha persoa que participou en atentados do IRA e de ETA dez anos

atrás. Estamos en 1997. O encargo leva o selo do seu ambiguo ex-xefe Bertram

Tupra, que xa, mediante un engano, condicionara a súa vida anterior.

Novela de intriga e misterio; Terrorismo

NP MON des 
  

El desorden que dejas / Carlos Montero

7ª ed. Barcelona : Espasa Libros, 2016

Intenso  thriller  psicolóxico  protagonizado  e  relatado  en  primeira  persoa  por

Raquel,  unha nova profesora de literatura en horas baixas que acepta unha

suplencia no instituto de Novariz, o pobo de onde procede o seu marido. No seu

primeiro día de traballo, a moza decátase de que Elvira, a súa predecesora,

suicidouse e ao finalizar as clases atopa no seu bolso unha nota que di : "E ti

canto vas tardar en morrer?".

Novela de intriga e misterio



NP MUK hom 
 

El  hombre  de  Calcuta /  Abir  Mukherjee  ;  traducción  de  Jofre  Homedes
Beutnagel

Barcelona : Salamandra, 2021

India,  1919.  O  capitán  Sam  Wyndham  chega  a  Calcuta  para  ocupar  un

importante cargo na policía local. Finalizada a Primeira Guerra Mundial, algúns

británicos albergan a esperanza de refacer a súa fortuna e medrar nos países

máis afastados do Imperio, especialmente na India. O capitán Sam Wyndham,

veterano de guerra e con experiencia en Scotland Yard, desembarca en Calcuta

e descobre que a metrópole cumpre todos os requisitos para acabar con el.

Será esta a causa do asasinato dun alto funcionario nun sombrío canellón dos

baixos fondos? 

Novela de intriga e misterio; Novela histórica

NP OCH men 
 

La mensajera del bosque / Maite R. Ochotorena

1ª ed. Barcelona : Planeta, 2021

Un  segredo  celosamente  gardado  dorme  nas  rúas  de  Madrid.  Cris  Stoian

esperta nun lugar descoñecido, sen lembrar nada e coa única referencia dunha

nota deixada polo seu irmán Daniel. Cando, ademais,  descobre o seu corpo

cuberto de espantosas cicatrices, un insondable abismo ábrese baixo os seus

pés. Quen é? Que fai escondida alí? Por que na súa nota o seu irmán pídelle

que non salga nin contacte con ninguén?

Novela de intriga e misterio

NP PAR hij    
 

Hijos de febrero / Alan Parks

Tusquets 2021 Barcelona

Segunda novela da serie negra protagonizada por Harry McCoy un detective

que traballa nas rúas de Glasgow. A policía recibe unha chamada anónima: un

mozo foi asasinado violentamente no andar catorce dun edificio en obras. No

peito escribíronlle a coitelo a palabra “adeus”. Ese asasinato espantoso golpea

intimamente  a  un   poderoso  mafioso,  Jake  Scobie,  e,  sobre  todo,  á  súa

caprichosa filla Elaine. O axente Harry McCoy, que aínda non volveu traballar

despois  da  terapia  no  seu  caso  anterior,  terá  que  facerse  cargo  da

investigación. Ese non será o único cadáver dese frío mes de febreiro de 1973

cando a neve cobre sen piedade as rúas da cidade. 

Novela de intriga e misterio



NP PEN nat  
 

La naturaleza de la bestia / Louise Penny ; traducción de Patricia Antón 

1ª ed.Barcelona : Salamandra, 2021

Armand Gamache, o ex inspector xefe de homicidios da Sûrete du Quebec debe

abandonar a súa vida de xubilado en Three Pines para investigar a desaparición

dun neno. O caso destapa unha serie de sucesos que conducen a un asasinato

e que, á súa vez, guíannos ata un antigo crime: se cadra o monstro que hai

vinte  e  cinco  anos  chegou  a  Three  Pines  e  sementou  a  desgraza  entre  a

poboación regresou. Coa súa mestría habitual, Penny aborda o lado máis escuro

da natureza humana a traves do inexorable dilema moral que supón crer ou

non crer as fantasías do mozo.

Novela de intriga e misterio

NP PIÑ cat 

Catedrales / Claudia Piñeiro

1ª de. Barcelona : Alfaguara, 2021

Fai trinta anos, nun terreo baldío dun barrio tranquilo, apareceu descortizado e

queimado  o  cadáver  dunha  adolescente.  A  investigación  pechouse  sen

culpables e a súa familia, silenciosamente, foise rachando. Pero, pasado ese

longo tempo, a verdade oculta sairá á luz grazas ao persistente amor do pai da

vítima.  Esa  verdade  mostrará  con  crueza  o  que  se  esconde  detrás  das

aparencias; a crueldade á que poden levar a obediencia e o fanatismo relixioso;

a  complicidade  dos  medorentos  e  indiferentes,  e  tamén,  a  soidade  e  o

desvalimiento de quen se anima a seguir o seu propio camiño.

Novela de intriga e misterio

NP ROV adi 

Los adictos / Paolo Roversi ; traducción de Itziar Hernández Rodilla

1ª ed. Barcelona : Roca, 2020

A véspera de Nadal de 1994, seguindo o sinal dunha bengala disparada nun

bosque  de  Offenburg,  Alemaña,  é  achado  o  corpo  dun  home  na  neve.  Foi

degolado e ten ambas mans amputadas. Na actualidade, Rebecca Stark é unha

brillante  psiquiatra  de  Londres  que desenvolveu  un  innovador  sistema para

sandar aos pacientes das súas obsesións. O método Stark é tan efectivo que

uno dos seus pacientes, Grigory Ivanov, decide confiar a Rebecca a xestión de

Sunrise, a primeira dunha serie de clínicas de vangarda dispersas por todo o

mundo que axudan ás persoas para curarse de calquera adicción. 

Novela de intriga e misterio



NP VER ang 

El ángel negro / John Verdon ; traducción de Santiago del Rey

1ª ed. Barcelona : Roca, 2020

Angus Russell, un poderoso home millonario aparece morto na súa mansión de

Harrow Hill coa garganta cortada de lado a lado. As impresións dixitais e o ADN

atopado  na  escena  do  crime  sinalan  como  culpable  a  Billy  Tate,  un  home

relacionado con temas de bruxería e cun coñecido rancor contra a vítima. Pero

hai un problema. Tras caer desde un tellado, Tate foi declarado morto o día

anterior ao asasinato de Russell. Cando a policía revisa a morgue onde está o

corpo  de  Tate,  descobre  que,  ademais  de  que  o  cadáver  desapareceu,  o

cadaleito estaba roto  pola parte exterior. 

Novela de intriga e misterio

NP YOK sei 

Seis cuatro / Hideo Yokoyama ; traducción de Jofre Homedes Beutnagel

1ª ed. Barcelona : Salamandra, 2021

En xaneiro de 1989, unha nena de sete anos foi raptada ao norte de Tokio. Os

pais nunca chegaron a saber a identidade do secuestrador. Tampouco volveron

ver á súa filla. Nome en clave do caso: Seis Catro. Máis dunha década despois,

o xefe de prensa da policía vese obrigado a volver sobre o suceso, cuxo estigma

non se diluíu  no tempo:  o  fracaso da investigación  segue sendo motivo  de

escándalo.  Pero  o  veterano  Mikami  non  aspira  xa  a  resolver  o  crime,  só

pretende tender unha man á familia da vítima e contribuír dalgún modo para

limpar a reputación do corpo. 

Novela de intriga e misterio

FONDO GALEGO E LOCAL

FL 77 MEI fer  
 

Ferrol / Jorge Meis ; [textos, Ángel Mato, Eduardo Hermida, Marta Corral]

Ferrol : Concello de Ferrol, 2020 (Alva) 

O reflexo da cidade na mirada de Jorge Meis queda atrapado no lirismo das súas

fotos, capaces, como todas as dos grandes fotógrafos, de facernos sentir como

vivida cada imaxe, cada greta, cada voluta de bruma, cada raio de luz e desexar

transitar  eses  espazos  que,  ao  mesmo  tempo,  parécennos  soñados.  Este

estupendo  ensaio  fotográfico  sobre  a  súa  cidade,  Ferrol,  supón  tamén  unha

perfecta mostra de todo o seu traballo, unha antoloxía na que coñecer os eixos

principais da obra dun dos grandes fotógrafos vivos galegos. 

Exposición; Fotografía; Jorge Meis



FL 626 AMA hab

Letras galegas / Ricardo Carvalho Calero

Ourense : Associaçom Galega da Língua, D. L. 1984

A AGAL (Associaçom Galega da Língua) reivindica o ideario reintegracionista de

Carvalho  Calero  e  noméao  membro  de  honra.  Na  obra  destaca  o  seu

compromiso  galeguista;  a  súa  faceta  de  creador  literario  nos  ámbitos  da

poesía, a narrativa e o teatro; o seu labor no campo da historia literaria galega,

da  que  pode  considerarse  fundador  coa  Historia  dá  literatura   galega

contemporánea (1963);  o  feito  de ser  o  primeiro  profesor  e  catedrático  de

Lingüística e  Literatura Galega; e a influencia das súas ideas sobre a lingua

propia de Galicia.

Historia e crítica; Lingua galega; Estudos e conferencias

 FL N ESP ext 

El extraño viaje / Salvador Espinosa

1ª ed. Ferrol : Embora, 2000

Perseguido  por  sicarios  do  narcotráfico,  Mauricio  foxe  apresuradamente  de

Madrid. Sen rumbo fixo, é a casualidade a que o empuxa á estrada da Coruña,

un sitio tan bo como calquera outro para partir cara a Londres e iniciar unha

nova carreira como vendedor de cocaína polo miúdo. Un plan perfecto que non

sairá.  Mauricio  chegará  á  Coruña  e  asentarase  en  Ferrol.  Diversas

circunstancias modificarán a viaxe inicialmente prevista.

Novela de intriga e misterio

 FL P CAR fer  

Ferrol, a minha terra : (versos ferroláns) / Ricardo Carvalho Calero ; 
selección de Xosé María Dobarro ; ilustracións de Calros Silvar]

Ferrol : Émbora, 2020

Recolle  este  libro  dezaoito  composicións  poéticas  de  don  Ricardo  Carvalho

Calero escritas en diferentes tempos e lugares e con diferencias ortográficas

que se respectan escrupulosamente. A selección dos poemas é responsabiliade

do catedrático Xosé María Dobarro e as ilustracións son obra de Carlos Silvar.

Ambos os dous, como don Ricardo, ferroláns. 

Poesía; Carvalho Calero 



G B DIA fan  

Memoria do compromiso / Xosé Ramón Fandiño

[Santiago de Compostela] : Concellaría de Acción Cultural, Concello de 
Santiago de Compostela, D. L. 2020

Non é unha biografía cronolóxica ao uso, senón «temática» na que o lector é

testemuña da «evolución vital» de Díaz Pardo, sempre «comprometido» –de aí

o título– cos valores republicanos e galeguistas.  «Díaz Pardo pertencía a un

país que non estaba en ningures, o dos exiliados». 

Deseño industrial; Cerámicas de Sargadelos; Biografías

GE CUR esc 

Escenas, imaxes e sons do camiño / Jesús Curros Neira

1ª ed., 1ª imp. Vigo : Galaxia, 2021

Estamos diante dun ensaio que pon en valor a visión e o aproveitamento de

todo o relacionado co tema xacobeo desde distintos ángulos culturais. O autor

ofrécenos un texto elegantemente escrito, de fácil e amena lectura que, sen

dúbida,  captará  a  atención  do  lector  desde  as  primeiras  páxinas.  A

arquitectura, a literatura, non só a galega e española, senón toda a literatura

universal,  pasando  pola  música,  tanto  sagrada  como  profana,  o  cine,  e

xéneros  como o  cómic  ou  a  banda deseñada,  cítanse  nesta  obra  que  foi

merecente do Premio Camiño de Santiago 2020. 

Aspectos culturais; Camiños de Santiago

GN COE des 

Deshonra / J. M. Coetzee

Cangas de Morrazo : Rinoceronte, 2021

En Deshonra, J. M. Coetzee, autor sudafricano residente en Australia premiado

co Noble de Literatura en 2003, fálanos dun mediocre profesor universitario

divorciado, que aspira a calmar o seu apetito sexual. Cando se destapa a súa

relación cunha alumna, renuncia ao seu posto e visita a granxa da súa filla.

Sobre eles caerá con todo a súa violencia e odio a sombra do apartheid. 

Novela social e política; Novela da vida cotiá



GN DAV ill 
 
 
 

Illa decepción / Berta Dávila

1ª ed., 1ª imp. Vigo : Galaxia, 2020

¿Que queda de nós nas casas onde vivimos noutro tempo? Se algo permanece

nelas,  ¿pódese  acceder  a  aqueles  momentos?  A  protagonista  desta  novela

expándese en dúas direccións aparentemente opostas: a do vencello cotián co

seu fillo durante o confinamento e a do resto daquela nena que aínda perdura

na súa imaxinación. Así, movida por un soño, máis de vinte anos despois de

abandonalo,  decide presentarse no apartamento onde viviu  coa súa familia

durante a nenez e a adolescencia. A autora narra a historia dunha memoria

que rescata o presente. Para conseguir xuntalo cun pasado vívido, cálido, ao

que se pode viaxar por medio da literatura. 

Novela da vida cotiá

GN GAG nus  

Nus / Manuel Gago

1ª ed. Vigo : Xerais, 2021

Na madurez, Toño Figueroa, descendente da última aristocracia do país, 

manten unha dobre vida na intimidade da súa memoria. Lembra a diario as 

súas primeiras veces e habita sen descanso a pasada mocidade: o sexo, as 

grandes mentiras familiares, os trens que se foron perdendo.

Novela satírica; Novela da vida cotiá

GN LIB   
 

Libres e vivas / Anxos Sumai. . . [et al. ]

1ª ed., 1ª reimp. Vigo : Galaxia, 2021

Nun recando de herba crúa / Anxos Sumai. Señoras e piscinas / Berta Dávila.

Onde grallan os corvos / Charo Pita. Lara / Elisabeth Oliveira. Greta / Esther F.

Carrodeguas. Ozono / María Canosa. A pintora de aves / María López Sández.

Novelas para Xulia / María Xose Porteiro. You make me feel / Mercedes Queizás

Zas. As escravas Sherezade / Paula Carballeira.

Contos; Feminismo; Mulleres; Malos tratos



GN LIS com  
 

Como a roda no muíño / Suso Lista

A Coruña : Edicións Embora, 2020

E se vida se volve toda en desandar o Camiño que nos leve ás terras do solpor

e tamén a unha orixe inimaxinable? As compañas de viaxe en nada van axudar

pois  son pléiade de antagonistas,  mais  incapaces de afogar o  ánimo deste

ousado camiñante. O ciclo da vida narrado como roda de muíño que xira e xira

para brindarnos con mestría un mundo onde o cotián se converte moitas veces

en absurdo. 

Novela da vida cotiá

GN MON por 

O porqué de todas as cousas / Quim Monzó ; traducido por Gonzalo Hermo

1ª ed. Pontevedra : Factoría K, 2021

A trintena de historias breves que conforman esta obra son aparentemente

simples, pero revelan a mestría narrativa de Quim Monzó, a súa capacidade de

síntese  e  a  súa certeira  visión  da eterna  incertidume humana,  exposta  de

forma aguda, irónica e directa. O autor retrata nesta obra as relacións afectivas

e ridiculiza a sociedade actual a través da ficción, cunha linguaxe transparente

e precisa,  sen máis  filtros  que a  súa poderosa imaxinación,  o  manexo dos

dobres sentidos e do humor negro, e o seu estilo hilarante que subverte os

estereotipos sociais e a lóxica interna do relato. 

Relatos curtos

 GN NEM bai
 

O baile / Irène Némirovsky

Vigo : Rinoceronte, D. L. 2021 ([Santiago de Compostela] : Sacauntos 
Cooperativa Gráfica) 

Instalados nun luxoso piso de París, os Kampf posúen o que o diñeiro pode

comprar, agás o máis difícil ; o recoñecemento da alta sociedade francesa. Así

pois co propósito de obter o premio, preparan un gran baile para douscentos

invitados, un acontecemento social que para os señores Kamps suporá unha

excelente inversión.  

 Novela da vida cotiá



GN PAR ill   

As illas dos deuses / Serafín Parcero

1ª ed. Vigo : Xerais, 2021

Bos Aires, 1948. Castelao acaba de pronunciar o discurso "Alba de groria" nun

momento en que xa sabe que ten a doenza do cancro. É entón cando aparece

na cidade arxentina un sicario do goberno franquista coa encarga de matar a

Castelao. De súpeto, por un motivo inesperado, o pasado volve con forza á

memoria do galeguista trasladándoo a un verán que vivirá na Illa de Ons. A

presenza do sicario, personaxe abxecto, responsable de "paseos" e asasinatos

tras o estoupido da Guerra Civil e membro da policía secreta de Franco, leva a

Castelao  a  ese  verán  que,  cando  era  novo,  pasara  na  illa  reflexionando e

pintando, enfrontándose ao feito de que non desexaba practicar a medicina.  

Novela de intriga e misterio

GN REI cob   

Cobiza / María Reimóndez

1ª ed. Vigo : Xerais, 2021

Luz habita  o  presente  nun mundo que se divide  entre  os  Recunchos  e  as

Capitais,  estas  últimas  só  accesibles  mediante  a  chamada  «lotería  da

fertilidade». Gañala implica un acceso descoñecido á opulencia.  Nun futuro

marcado polo cataclismo denominado a Gran Desconexión, tres seres creados

de materia  vexetal,  pero  con forma humana,  son capturados por un barco

negreiro para chegar a un continente descoñecido. Aquí descubrirán como os

seus corpos son clasificados como mulleres e comodificados, vendidos, para

manter as estruturas de poder dominantes.

Novela de ciencia ficción

GN SEE vid 
 
 

Unha vida enteira / Robert Seethaler, [da tradución de Moisés Barcia]

Cangas do Morrazo : Rinoceronte, 2018 ([Santiago de Compostela] : Sacauntos
Cooperativa Galega)

Andreas Egger chega de neno aos Alpes austríacos, onde o acolle unha familia

de labregos. Co tempo, convértese nun home de poucas palabras que traballa

na  construción  do  teleférico.  O  amor  da  súa  vida,  Marie,  falece  axiña,

embarazada do seu primeiro fillo, e Andreas deixa o val para loitar na Segunda

Guerra Mundial, onde é tomado como prisioneiro no Cáucaso. Á súa volta, o

“progreso”  cambiara  mesmo  o  seu  remoto  paraíso.  Un  libro  sobre  a  vida

sinxela e a procura da dignidade.

Novela da vida cotiá



GN SET ped   
 

A pedra de ambar gris / Noa Setemuiños

Cangas do Morrazo : Morgante, 2021

Hoxe  en  ruínas,  a  factoría  baleeira  de  Massó  viviu  unha época  de  intensa

actividade.  As  súas  conservas  eran  coñecidas  en  toda  Europa  e  tamén en

América. Baseándose na fascinante historia deste emporio, a autora traza un

relato de ficción, de longo alento, onde se entrecruzan as vidas de varios dos

seus protagonistas, tendo como pano de fondo o ascenso e caída da actividade

baleeira en Galicia. 

Historia; Novela da vida cotiá; Industria baleeira

GN VEI mel 

As mellores tendas de Madrid / Manuel Veiga Taboada.

1ª ed. Vigo : Xerais, 2021

«As mellores tendas de Madrid» describe vos primeiros anos dá crise que se

iniciou en 2008, cando a escala de valores dá clase media semella a piques de

estourar. A principal protagonista, Mónica, é unha empregada de banca tímida

pero decidida. Xunto con ela, teñen un papel destacado o seu home, o avogado

Alfredo  María  Pardo  de  Ferreira,  a  quen  todos  chaman Fredy;  a  secretaria,

Vanessa; e o director xeral dunha caixa de aforros que pode ser liquidada en

calquera momento, un home maior que admira a Clint Eastwood. Todas son

persoas conservadoras,  pero nalgunha delas,  talvez en Mónica,  habita unha

certa  rebeldía.  Manuel  Veiga Taboada relátanos nesta  novela  a  crónica dun

controvertido  momento  histórico  dá  Galicia  recente,  entrecruzada  en  cada

parágrafo polo humor e a ironía. 

Novela da vida cotiá

 GP ARI dar

Darío a diario / Xela Arias ; ilustracións Iván R. ; limiar Berta Dávila

2ª ed. Vigo : Xerais, 2021

En 1996 Xela Arias publica “Darío a diario”, un libro de poemas dedicado ao seu

fillo, que ofrece unha visión desidealizada e ao tempo fonda e entrañable da

experiencia da maternidade. En palabras da propia poeta : «"Darío a diario"

non naceu coa vocación de ser o que hoxe é. Foi, no seu principio, a necesidade

imperiosa de explicarlle ao meu fillo o manifesto íntimo e interno de intencións

maternas nas que el mesmo, polo feito de existir, me obrigaba a moverme». 

Poesía; Maternidade



GP ARI dec

De certo, a vida ía en serio / Xela Arias ; selección de textos e as contornas
de María Xesús Nogueira Pereira

[Santiago de Compostela] : Chan da pólvora, 2021

“De certo, a vida ía en serio” non se trata unicamente dunha escolma ou dunha

biografía.  Estamos  ante  unha  mirada  transversal  que  reconstrúe  a

complexidade da escritora a través das súas propias palabras, pero tamén unha

esixente  selección  de  poemas.  María  Xesús  Nogueira  a  foi  a  encargada de

realizar a selección e o estudo desta muller. Non só recolle textos poéticos da

autora  senón  que  recupera  un  prezado  material:  entrevistas,  autopoéticas,

reflexións  ou  conferencias  que  permite  reconstruír  a  biografía  e  mais  a

personalidade da autora a partir das súas propias palabras. 

Homenaxe; Crítica e interpretación

GP ARI den   

Denuncia do equilibrio / Xela Arias ; limiar de Olga Novo

1ª ed. Vigo : Xerais, 2021

«Denuncia do equilibrio», publicado en 1986 a contracorrente da poesía galega

daquel  momento,  é  un  libro  contemporáneo.  Cuestiona  a  orde  establecida,

afonda con inquedanza na voz interior dunha poeta orixinal e libre e transmite,

desde a sintaxe, o desacougo da vida cotiá,  das emocións e do amor. Este

primeiro libro de poemas de Xela Arias dá conta do arrebato dunha voz nova,

independente, propia, que se pon en marcha cunha enorme forza simbólica. 

Poesía galega

GP ARI int   
 

Intempériome / Xela Arias

A Coruña : Espiral Maior, 2003

«Intempériome»,  o  derradeiro  libro  de poemas publicado por  Xela  Arias  en

2003, racha as convencións lingüísticas para facer un uso libre, exploratorio e

rebelde da sintaxe e da voz, examinando o territorio da existencia, do amor e

da morte. A través dos versos flúe a sinceridade dunha poeta aberta, espida,

que rompe a palabra para inxectarlle significados contestatarios e invocar a

lectora ou lector a que se libere da alienación. En palabras da poeta Iolanda

Zúñiga, que se dirixe a Xela Arias no limiar do libro, «Íspeste para asimilar, sen

estorbos, o alento do suburbial». 

Poesía galega



GP ARI poe 

Poesía reunida  : (1982-2004) / Xela Arias ; edición, introdución e notas de
María Xesús Nogueira Pereira

2ª ed. Vigo : Xerais de Galicia, 2021

Este  volume (1982-2004)  dá  conta  da  obra  poética  de  Xela  Arias  e  quere

contribuír á súa difusión e coñecemento. A escritora ocupou un lugar de seu na

cartografía literaria das últimas décadas e a súa obra está en consonancia coa

renovación do discurso poético producida dos anos 80 en diante, así como coa

proliferación dos discursos do feminismo, aos que acompañou como pioneira.

Xela Arias, que manifestou en numerosas ocasións un sentimento de soidade

xeracional,  reivindicou  a  condición  de  muller  escritora  e  reaccionou  con

contundencia contra o carácter invisibilizador das etiquetas. 

Poesía galega

GP ARR  

Arrincando  marcos  2020. A  poesía,  a  vía  nova  da  literatura  /  VV.  AA.
Arancha  Nogueira,  Eduardo  Estévez,  Sther  f.  Carrodeguias,  Tamara  Andrés,
Xurxo Chapela

1ª edición. Santiago de Compostela : Positivas, 2020

"Os camiños, as vías… a poesía, que é a escollida aquí, para unirnos a Braga,

foi quen de construír en Galicia unha das máis fermosas literaturas do universo

mundo, a lírica medieval galego-portuguesa, un camiño a volver a trillar nesta

nova Gallaecia. ”.

Poesía galega

GP RIV lua 

A lúa non era lúa / Paco Rivas

A Coruña : Embora, 2020

Libro de relatos breves nos que a lúa sempre está presente. Teñen lugar de

noite  e  en  cada  un  deles  a  lúa,  xunto  a  outros  fenómenos  atmosféricos,

condiciona a acción, transforma a realidade e prodúcense acontecementos do

máis aló. 

Poesía galega



G 008 DOM

Do mellor de Nós. 1 :  escolma-mostrario xeral do Boletín Nós (vol. 1) : a
tradición nacional de Galiza / edición de Camilo F. Valdehorras

A Coruña : Hércules de Ediciones, D. L. 2020

Este  volume  desexa  ser,  primeiro  de  nada,  unha  antoloxía  cualitativa  do

Boletín  Nós.  Os  parámetros  intelectuais  que  guiaron  a  súa  confección  son

claros  e  pivotan  ao  redor  das  seguintes  palabras  comúns,  nodais  do

ideosistema, da axiología e do dicionario nosiano : Nós e punto (logos) , Galiza

(geos e thalassa) , Tradición (cronos) , Etno-folclore / etnocentrismo (etnos) ,

Costumismo (ethos) , Fideistas e felibres (cronos) , Nacionalidade galega (polis)

e Galeguismo / Galeguidade (eidos) … Ademais de dúas palabras-hoxe-tabú :

“raza” e “alma”.

Cultura; Galicia; Publicacións periódicas

G 323 BUS pai

Um país a la gallega : Galicia no NO-DO franquista / Beatriz Busto 
Miramontes

1ª ed. Santiago de Compostela : Através editora, 2021

En palabras da súa autora, "Um país a la gallega. Galiza no NO-DO franquista"

«mostra o difícil  que é desligar o legado colectivo, cando vén presidido por

elaboracións e esquece que é construción. O legado que latexa por todo este

elucidador traballo sobre o NO-DO como porta xiratoria da complexa realidade

comunitaria é o do respecto e o do entrañamento vital. Un traballo que é unha

alerta, difícil, moi difícil de practicar, certamente, sobre como hoxe estamos

construíndo o noso presente e sobre as propostas e imposicións en xogo».

Identidade; Antropoloxía cultural e social; Noticiario documental

G 398 FER cin

50 lugares máxicos de Galicia : [unha viaxe polos mitos, lendas e crenzas 
dunha terra sorprendente] / Carlos Gabriel Fernández

Porriño (Pontevedra) : Nordés, 2020

Augas, pedras, árbores, igrexas e outros lugares considerados desde tempos

remotos como sagrados son algúns dos enclaves que invita a coñecer este

libro, pensado como unha viaxe polos mitos, ritos e crenzas de Galicia. O autor

guíanos  a  través  de  relatos  lendarios,  testemuños  de  primeira  man,  datos

históricos e abundantes fotografías por unha ruta que se pode percorrer lendo

as páxinas comodamente nun sofá ou levando este libro no bolso e visitando

cada un dos destinos propostos. Para conseguilo, cada capítulo inclúe unha

descripción sobre como chegar, así como os datos necesarios para, vía satélite,

guiarse por sistema GPS. Boa viaxe. 

Lendas; Lugares sagrados; Galicia



G 581 GAR gui

Guía das plantas de Galicia / Xosé Ramón García

4ª ed. Vigo : Xerais, 2020

A Guía das Plantas de Galicia, do prestixioso botánico Xosé Ramón García, é un

instrumento imprescindible para o coñecemento básico da actual fl ora do noso

país.  A  partir  dunha terminoloxía  sinxela,  permítenos  a  determinación  polo

miúdo das especies que os estudosos e afeccionados poden atopar nas saídas

ao campo ou nos paseos polo seu contorno. 

Guías; Flora; Galicia

G 641 KUK coc

A cociña do Camiño de Santiago / Kukinhas

Vigo : Xerais, 2021

Elisa, a autora do coñecido blog "kukinhas. com", anímanos a coñecer o 

Camiño de Santiago a través da súa gastronomía.

Gastronomía; Cociña; Camino de Santiago; Camino francés

G 77 BAR via

Viaxando pola Costa da Morte / Xulio Barreiro

A Coruña : Deputación Provicial, 2020

A todos estes lugares achegouse Xulio Barreiro durante sete anos, percorrendo

sesenta mil quilómetros ao longo e ancho de toda a Costa da Morte. Da sua

paixón pola fotografía xorde un libro que nos leva a coñecer lugares especiais

pola súa natureza, o seu patrimonio e a súa cultura. Moitos deles con lendas e

vellas historias que paga a pena coñecer. Preto de 250 fotos que configuran un

mapa das marabillas da Costa da Morte. 

Fotografías; Galicia



 G 908 GAS ver

Un verán en Galicia / Catherine Gasquoine Hartley ; [da tradución, Xosé 
María Gómez Clemente]

Cangas do Morrazo : Rinoceronte, 2021 ([Santiago de Compostela] : Sacauntos 
Cooperativa Gráfica) 

"Soamente aqueles que comprenden que hai que achegarse aos lugares coa

mesma  disposición  coa  que  se  coñece  un  amigo  -con  simpatía,  amor  e

sentimentos altruístas-, poden persuadir un país para que lles revele os seus

segredos, a súa beleza e verdades". Publicado orixinalmente en inglés no ano

1911, "Un verán en Galicia" describe o noso país a comezos do século pasado,

ao tempo que afonda nos seus trazos distintivos. 

Descrición e viaxes

G 94 BAR evo

A evoluçao histórica dos límites da Galiza. Volume I / José Manuel 
Barbosa.

Santiago de Compostela : Através, 2021

Todos os países do mundo evoluem territorialmente. A Galiza nao ia ser menos,

mas no nosso caso o território ficou minimizado, esquartejado, desempoderado

e sem projeto nacional. Apenas Portugal acabou por ser o herdeiro daquele

primeiro Gallaeciense Regnum, assim reconhecido como tal, pela primeira vez,

no século V. Entretanto, a Galiza compostelana continua a tentar erguer - se,

ser  ela  própia,  reconhecendo  -  se  na  história  que  aqui  contamos.  Eis  o

esplendor e esmorecimento de uma naçao que ainda tem muito a dizer no

futuro. 

Ordenación do territorio; Historia; Galicia

MULLER

 MULL 141.72
CHO bru

Bruxas : a forza invencible das mulleres / Mona Chollet ; tradución de Ánxela
Gracián.

A Coruña : Hércules, 2020

Mona  Chollet  reflexiona,  neste  ensaio,  sobre  a  herdanza  patriarcal  no

pensamento europeo, desde a caza de bruxas até o presente. Este libro explora

tres estereotipos de mulleres e o proceso que levou á súa estigmatización así

como o  que  queda de  relevante  desa  visión  actualmente,  tanto  nos  nosos

prexuízos como nas nosas representacións: a muller independente, a muller sen

fillos e a muller máis vella.

Feminismo



   MULL 141.72
CRI muj

 

La mujer invisible / Caroline Criado Pérez ; traducción por Aurora Echevarría

: Seix Barral Barcelona, 2020

Imaxínasche  como  sería  vivir  nun  mundo  no  que  o  teu  teléfono  móbil  é

demasiado grande para a túa man? No que tes un 47 % máis de probabilidades

de morrer que a túa parella en caso de sufrir un accidente? No que un fármaco

prescrito polo médico produce efectos secundarios no teu organismo? Se estás

familiarizada con estas situacións, con toda probabilidade es unha muller. Este

libro  saca á  luz  o  alto  prezo que as  mulleres  deben pagar  por  vivir  nunha

sociedade construída a medida dos homes, en moitas ocasións á conta da súa

saúde e benestar. 

Desigualdade social; Patriarcado

 MULL 141.72
WOL mit

 

 

El mito de la belleza / Naomi Wolf ; traducción de Matilde Pérez

2ª ed. Madrid : Continta me tienes, 2020

O mito da beleza é un ensaio clásico da teoría feminista, escrito orixinalmente

por Naomi Wolf a principios da década dos 90 do século pasado. Nel, a autora

reflexiona,  apoiándose  en  numerosos  estudos  e  investigacións,  sobre  a

relación entre a liberación feminina, o avance das mulleres e a esixencia de

ideais  de beleza cada vez máis  inalcanzables.  Este «mito» de beleza,  que

oprime e encorseta ás mulleres,  opera indistintamente en ámbitos como o

traballo, a sexualidade, a cultura e, por suposto, a esfera privada, dando lugar

a formas de violencia continuadas cara a todas aquelas que non responden os

canons heteropatriarcales impostos polo sistema normativo e capitalista.

Feminismo; Beleza femenina

 MULL 316 GRI pro

Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo : una argumentación

documentada para acercar posturas muy distantes / Álex Grijelmo

1ª ed. [Barcelona] : Taurus, 2019

Este libro foi  concibido con espírito conciliador e divulgativo para achegar

posicións distantes, sen que iso supoña dar por bos certos tópicos que se

foron impoñendo a forza de repetirse. Algúns dos problemas que denuncia o

feminismo si se achan en fenómenos de lingua; pero os máis criticables, non

son necesariamente os que máis se combaten. Fronte ao ruído relacionado

coa linguaxe inclusiva, Grijelmo presenta un percorrido repleto de exemplos e

ofrece unha serie  de propostas que non pretenden dicir  a última palabra

senón ofrecer un documento de traballo para continuar reflexionando. 

Sexismo na linguaxe; Lingua española



VIAXES

VX 821 REV sui
 

 

Suite italiana : un viaje a Venecia, Trieste y Sicilia / Javier Reverte

Barcelona : Plaza Janés, 2020

Neste novo relato viaxeiro, o escritor Javier Reverte seguiu un camiño que nos

leva ás cidades de Venecia e Trieste e que conclúe cun percorrido pola illa de

Sicilia. E non só nos aproxima á historia dos lugares que visita, senón que o fai

da man de catro escritores que habitaron neses escenarios e que escribiron

sobre  eles:  Thomas  Mann,  James  Joyce,  Rainer  Maria  Rilke  e  Giuseppe  de

Lampedusa,  catro  autores  xeniais  que retrataron  con  crueza,  ou con humor

desgarrado,  ou  amargura,  ou  fantasía,  ou  nostalxia,  unha  época  tráxica  e

luminosa da peripecia humana. 

Literatura de viajes; Descrición; Sicilia; Venecia

VX 913 BUR
  

Burdeos y Périgord / [texto, Manuel Monreal Iglesia, Ángel Ingelmo Sánchez]

Madrid : Gaesa, 2020

A súa proximidade a España e a fácil comunicación converten a esta zona do

sur de Francia nun destino que convida a repetir viaxe nas diferentes estacións.

Bordeus  por  si  soa  xa  xustifica  calquera  estancia,  unha  capital  cun  rico

conxunto  monumental  declarado  Patrimonio  da  Humanidade  que  sabe

harmonizar  coas  novas  construcións  e  unha  vida  cultural  e  nocturna  moi

animada.  No Périgord están as famosas covas de Lascaux e uns pobos que

parecen conservados intactos desde a Idade Media. É unha das rexións máis

visitadas e que supón o menor complemento cando se vai a Burdeos. 

Guías turísticas; Burdeos

VX 913 CAN
  

Canadá Este / [texto, Jesús García Marín ; Daniel Cabrera]

Madrid : Gaesa, 2020

Canadá é a nación das grandes paisaxes. Unha riqueza natural absolutamente

colosal e salvaxe en maior parte do territorio. Nación de inmigrantes chegados

de todas partes do mundo, en Canadá ninguén é o suficientemente exótico

como para chamar a atención. O carácter multicultural e inclusivo da sociedade

canadiense será especialmente perceptible  nas grandes cidades.  Nesta guía

descríbense os territorios de Ontario, Quebec, Nova Escocia, New Brusnwick,

Illa do Príncipe Eduardo, Terranova, Labrador,  Toronto, Ottawa e Halifax.

Guías turísticas; Canadá



VX 913 GRE
VX/913/GRE

Lo mejor de Grecia y las Islas Griegas : experiencias y lugares auténticos /

Simon Richmond, Kate Armstrong, Stuart Butler

Barcelona : Planeta, 2020

Grecia  brinda  ruínas  ancestrais  bañadas  polo  sol  baixo  ceos  azuis,  mares

cálidos rozando unha costa infinita e numerosas illas idílicas, ademais dunha

cultura viva, con música apaixonada, unha cociña marabillosa e actividades

emocionantes. Aquí afunde as súas raíces a cultura occidental: é posible ir ao

sitio onde competiron por vez primeira os olímpicos; subir antigos chanzos de

pedra ata os mosteiros de Meteora; contemplar a sabedoría do oráculo desde

a grandeza de Delfos; gozar dunha obra nun teatro antigo baixo as estrelas, e

admirar as enormes esculturas de mármore sacadas do Exeo. 

Guías turísticas; Grecia

VX 913(E) MUR
 VX/913(E)/MUR

Región de Murcia : mapa de carreteras, escala 1 : 400. 000 / texto, Rubén
Duro y Juan Pablo Avisón 

11ª de. Madrid : Anaya Touring, 2020

Praia, montaña e horta: todo baixo o sol, que aquí brilla 300 días ao ano, nunha

rexión  bendicida  por  unha  costa  bañada  por  dous  mares,  xacementos

arqueolóxicos,  cidades  milenarias,  espazos  naturais  protexidos  e  pobos

singulares con festividades ancestrais e unha gastronomía excepcional.

Guías turísticas; Murcia

VX 913(E) RUT
  

Rutas  por  el  patrimonio  arqueológico  industrial  de  España /  Xavier
Martínez i Edo

Madrid : Anaya, 2020

A arqueoloxía industrial é un concepto de uso bastante recente e aínda hoxe

moi descoñecido en España, onde foi prosperando lentamente como disciplina

científica  e,  desde  hai  xa  algunhas  décadas,  tamén  como destino  turístico.

Destino  turístico?  Para  ver  que?  Vellas  fábricas  en  desuso  e  arruinadas?  O

patrimonio industrial é moito máis que isto.

Rutas turísticas; Patrimonio industrial 



VX 913(E) RUT

Rutas para descubrir la España vacía / Francesc Ribes

Madrid : Anaya, 2020

Estes roteiros pola España baleira achégannos a unha realidade tanxible que é

o despoboamento do interior de España e, paradoxalmente, tamén é onde se

localizan moitos dos pobos considerados os máis bonitos do país.

Rutas turísticas; España

VX 913(G) FER
cam 

Caminos de Santiago : 25 rutas jacobeas / Sergio Fernández Tolosa.

1ª ed. Barcelona : Geoplaneta, [2021]

Sergio Fernández Tolosa, xornalista especializado en viaxes a pé e en bicicleta,

convídanos  a  explorar  a  profusa  rede  de  itinerarios  xacobeos  existente  en

España e Portugal. Para iso escribiu esta guía, destinada tanto a peregrinos con

experiencia  como  sen  ela,  onde  nos  descobre  25  roteiros  históricos  de

peregrinación,  máis  algunhas  outras  variantes,  moitas  delas  practicamente

descoñecidas

Guías turísticas; Camiño de Santiago

VX 913(G) GAL

Pueblos con encanto : [y excursiones por sus alrededores] / Anxo Rial

Bilbao : Sua Edizioak, 2020

O  novo  título  da  colección  Galicia  de  Anxo  Rial  percorre  38  localidades

seleccionadas pola súa innegable beleza, á que engaden outras virtudes como

singularidade, pintoresquismo, tranquilidade ou o seu carácter acolledor. Estes

pobos de Galicia rezuman un encanto que se aloxa entre as gretas das pedras

das  súas  construcións  ancestrais,  na  humidade  dos  bosques  e  a  natureza

salvaxe pero acolledora… Descritos e fotografados coa destreza dun experto da

talla de Anxo Rial.

Guías turísticas; Galicia



BIOGRAFÍA, ENSAIO E POESÍA

B ABA loq

Lo que fue presente : diarios (1985-2006) / Héctor Abad Faciolince

1ª ed. Barcelona : Alfaguara, 2020

Os diarios íntimos de Héctor Abad Faciolince poden lerse como unha novela de

formación. Aquí inclúense os que van desde finais de 1985 ata a publicación

do seu libro máis aclamado, O esquecemento que seremos, en 2006. Neles

relátanse as angustias de alguén que, aínda que quería ser escritor, escribía

moi pouca ficción e moito sobre as súas obsesións, os seus amores e as súas

dificultades na vida cotiá.  Abad quería deixar escrito,  polo menos, que era

incapaz de escribir. 

Biografía; Abad Faciolince

B AZA car
 

Azaña. Los que le llamábamos Don Manuel / Josefina Carabias 

1ª ed. Barcelona : Seix Barral, 2021

Un  retrato  dunha das  figuras  máis  relevantes  da  II  República,  escrito  pola

pluma privilexiada dunha pioneira do xornalismo. Fuxindo de todo o que se

espera dunha biografía dun político ao uso, Xosefina Carabias deixounos un

libro que é moito máis que unha descrición dun home de ideas que tropezou

coa  amarga  realidade  de  España.  É  tamén  unha  crónica  vívida  do  Madrid

dunha época irrepetible, o dos faladoiros en cafés e o voto feminino, polo que

se pasean personaxes como Unamuno e Valle-Inclán. 

Biografía; Manuel Azaña

B JOR laz 

Bécquer : vida y época / Joan Estruch Tobella

Madrid : Cátedra, 2020

A lenda de Bécquer non só afectou á súa biografía, que quedou convertida nun

verdadeiro  arsenal  de  tópicos  achega  do  «poeta  do  amor  e  da  dor»,  do

«sentimentalismo caseiro». A mitificación distorsionou tamén a interpretación

das  súas  obras.  Durante  moitos  anos  quedaron  silenciados  todos  os  seus

textos políticos, porque non encaixaban coa imaxe anxelical do poeta. Esta

biografía sitúa esas actitudes no seu contexto histórico. Hora é xa de reler as

obras de Bécquer, limpas de falsos oropeis.

Biografía; Gustavo Adolfo Bécquer



B SOL
 

Recuerdos de mi inexistencia / Rebecca Solnit ; traducción de A. Martín

1ª ed. Barcelona : Lumen, 2021

En  1981,  unha  novísima  Rebecca  Solnit  mudábase  ao  seu  primeiro

apartamento nun barrio marxinal de San Francisco. No pasaría os seguintes

vinte e cinco anos, librando feroces batallas para levar a cabo a difícil tarefa

de construír a súa identidade e tomar a palabra nunha sociedade que agride e

silencia ás mulleres. Recordos da miña inexistencia, o seu último libro e o seu

primeiro memoir, aclamado pola crítica e os lectores en Estados Unidos, marca

un fito e "dános a clave para comprender toda a súa obra".

Biografía; Rebecca Solnit

B LIS mos

Por qué este mundo : una biografía de Clarice Lispector / Benjamin Moser ;

traducción de Cristina Sánchez-Andrade

Madrid : Siruela, D. L. 2020

Nesta biografía, que é xa un libro de referencia en todo o mundo, Benjamin

Moser desentraña os mitos que rodean a unha das máis extraordinarias figuras

da literatura contemporánea e móstranos como Clarice Lispector transformou

a súa loita persoal como muller nunha obra de resonancia universal. 

Biografía; Clarice Lispector

E BUK enf

La enfermedad de escribir / Charles Bukowski ; edición y traducción de Abel

Debritto

Barcelona : Anagrama, 2020

Bukowski  reflexiona sobre  a  escritura  e  sobre  os  seus  mestres  literarios  e

experiencias  vitais.  Abel  Debritto,  estudoso  do  escritor,  rastrexou  a  súa

correspondencia inédita e seleccionou as cartas nas que aborda o tema do seu

oficio e a súa arte. O libro, que arrinca en 1945 e péchase en 1993, poucos

meses  antes  da  súa  morte,  é  un  zumarento  compendio  de  estetica

bukowskiana, coa súa característica vehemencia e actitude.

Ensaio



E ESP tra

Tras los pasos de Jane Austen / Espido Freire

1ª ed. Barcelona : Ariel, 2021

Este libro non é un ensaio ao uso, tampouco un libro de viaxes. É un percorrido

emocional polos territorios dunha das escritoras británicas máis admiradas.

Jane  Austen  segue  sendo  un  referente  da  novela  de  sentimentos  e  da

literatura  feminina  de  superación  e  empoderamento.  Austen  é  tamén  un

modelo en canto  a  construción  literaria  e  integración de vida e  obra.  Con

tenrura  e  admiración,  Espido  Freire  percorre  as  paisaxes  e  lugares  que

marcaron  a  vida  da  escritora,  sen  ocultar  as  súas  contradicións.  A  autora

británica  que  normalmente  se  asocia  co  puritanismo  e  a  imaxe  dunha

solterona compulsiva desvélase nestas páxinas como unha gran amante: unha

muller en moitos momentos apaixonada e revolucionaria. 

Ensaio; Jane Austen

E HUS esp

Los  espejismos  de  la  certeza  /  Siri  Hustvedt  ;  traducción  por  Aurora

Echevarría

1ª ed. Barcelona : Seix Barral, 2021

Siri  Hustvedt  dirixe  o  seu  ollo  crítico  a  un  vello  dilema  que  preocupou  á

humanidade desde a orixe dos tempos: como funciona a mente e como se

relaciona co noso corpo. Lonxe de ser unha cuestión xa resolta, a miúdo, as

ideas  que temos sobre  ambos  confundiu  o  pensamento  contemporáneo.  A

partir  de diversas disciplinas,  Hustvedt  ofrece  un  percorrido  polos  achados

científicos e as correntes filosóficas que marcaron máis de dous mil anos de

historia da humanidade para levalos ao límite, convidándonos, no camiño, a

cuestionarnos o que cremos saber de nós mesmos. 

Ciencia e filosofía; Mente e corpo

P NDJ nos

Nosotros / César Brandon Ndjocu

Barcelona : Espasa, 2020

César Brandon volve recuperar o máis puro estilo de "Las almas de Brandon"

con poemas que reivindican ao amor en todas as súas vertentes. Unha viaxe a

través  dos  sentidos  que  trata  sobre  encontros  e  desencontros  dos  seus

protagonistas.  Un poemario que che fará namorarte, romperte o corazón e

volverá emocionar aos miles de seguidores do autor que conquistou a España

en só tres minutos. 

Poesía





1 CHA cie 

101 dilemas para filósofos de sillón : como ¿es lícito mentir si no te gusta
un regalo? / Eric Chaline ; [traducido por Ana Isabel Pérez Ocaña]

Madrid : Oberon, [2020]

Con  multitude  de  dilemas  morais,  situacións  que  convidan  á  reflexión  e

interesantes perspectivas dos máis grandes filósofos da historia. Presenta 101

escenarios  imaxinarios  (ás  veces  divertidos,  ás  veces  tráxicos  e  ás  veces

incómodamente  realistas)  que  che obrigarán  a  revisar  as  túas  conviccións

máis  arraigadas  sobre  o  ben  e  o  mal.  Neles  atoparás,  entre  outros,  ao

torturador con conciencia,  á muller  que pode evitar  un sufrimento enorme

polo prezo dun café latte, ou ao home que é bo cos puños, pero seguramente

non sexa un asasino. 

Obra de divulgación; Filosofía

1 DHO heg  

Hegel : el último filósofo que explicó la totalidad / Jacques D'Hondt

1ª ed. nesta presentación. Barcelona : Tusquets, 2020

Jacques D' Hondt escribiu neste libro moito máis que a biografía do filósofo

alemán Hegel (1770-1831) . O lector atopará nestas páxinas a crónica dun dos

momentos  máis  fascinantes  da  historia  europea  (marcado  pola  crise  do

absolutismo, as guerras napoleónicas e as revolucións burguesas), así como o

apaixonante  relato  da  aventura  intelectual  que  se  desenvolve  no  noso

continente desde o final da Ilustración e que, tras pasar polo Romanticismo,

culmina co idealismo alemán.

Crítica e interpretación; Hegel

 141 BAR bas

La base material de la nación : el concepto de nación en Marx y Engels /
Carlos Barros

Barcelona : El Viejo Topo, 2020

O momento  é  oportuno  para  redescubrir  a  sorprendente  superioridade  do

método  de  Marx.  No  século  XXI  vivimos  coa  globalización  o  retorno  do

nacional:  as  vellas  nacións  sen  estado  reaparecen,  os  dezanove  estados

nacionais entran en crise e os contornos das novas relacións nacionais xorden

na area global. Superposicións móbiles que requiren, para a súa comprensión

global,  o  método marxista orixinal,  tanto materialista como subxectivista e

complexo,  afastado,  por  suposto,  da superficialidade e rabia que hoxe son

politicamente dominantes. 

Nación; Marxismo



AX 159.9 DAV sec
  

Sé  como  un  árbol :  sabiduría  natural  para  una  felicidad  perenne  /
ilustraciones de Annie Davidson ;  escrito por Liz  Marvin ;  traducción de
Marta de Bru de Sala i Martí

1ª ed. Barcelona : Suma de libros, 2021

Este libro contén sesenta leccións vitais inspiradas pola infinita sabedoría

da natureza. E é que a habilidade que teñen as árbores para prosperar é

extraordinaria: florecen en climas extremos, son capaces de defenderse de

invitados  inoportunos,  viven  a  súa  vida  ao  máximo  e  poden  seguir

crecendo ata despois de que os derruben. Todo o que necesitas para ser

máis feliz está, literalmente, aí fóra. 

Felicidade; Atención plena; Conduta de vida

159.9 RIB ora
 

El oráculo de la noche : historia y ciencia de los sueños / Sidarta Ribeiro ;
traducción de Mercedes Vaquero Granados

1º ed. Barcelona : Debate, 2021

A final de contas, que é un soño? Por que soñamos? E, máis interesante aínda,

para  que  soñamos?  Como  podemos  extraer  sentido  dos  seus  variados

símbolos,  tan  cheos  de  detalles  e  significados?  Neste  libro  amplo  e

multidisciplinario,  o recoñecido neurocientífico especialista en soños Sidarta

Ribeiro baséase en coñecementos históricos, antropolóxicos, psicoanalíticos e

literarios,  ademais  de  en  as  referencias  máis  actualizadas  da  bioloxía

molecular, a neurofisiología e a medicina, para responder a estas e moitas

outras preguntas sobre un dos grandes enigmas da humanidade. 

Tecnoloxías da información e da comunicación; Aspectos sociais

2-26 BER san

Os santos das nacións : reliquias e lendas de conversión en Europa / José
Carlos Bermejo Barrera

Santiago de Compostela : Laiovento, 2021

O culto das reliquias é considerado na actualidade como unha superviviencia

do pasado que só se pode manter viva gracias á práctica da liturxia; e sobre

todo gracias á existencia das peregrinacións, fenómenos relixiosos, culturais e

políticos á vez. Somentes o catolicismo, entre as relixións vivas do cristianismo

occidental, mantén ese culto, pero insistindo en que nel non se trata de adorar

uns  obxetos  ou  restos  humanos  senón  a  memoria  dun  santo  ou  santa

consagrados  seguindo  os  procedementos  regulados  polo  dereito  canónico

dende a Edade Media. 

Lendas; Santos; Reliquias



27 HOL dom 

Dominio : una nueva historia del cristianismo / Tom Holland ; traducción de
Joan Eloi Roca

Barcelona : Ático de los libros, 2020

En  Dominio,  o  historiador  Tom Holland  narra,  co  seu  habitual  erudición  e

elegancia, como chegamos ao presente e como se forxou a mente occidental

no contexto histórico máis amplo. Nunha reveladora análise que abarca desde

a invasión persa de Grecia no 480 a. C. ata as crises migratorias da Europa

actual,  desde Nabucodonosor  e  os  primeiros  días  da Igrexa aos Beatles,  o

movemento  feminista  e  o  Estado  Islámico,  Holland  explora  por  que  o

cristianismo  foi  e  é  unha  forza  revolucionaria  e  como  transformou

radicalmente o que significa ser humano. 

Contracultura; Estados Unidos; Consumidores; Publicidade

314 TAI ibe

Iberia vaciada : despoblación, decrecimiento, colapso / Carlos Taibo

Madrid : Catarata, 2021

O obxectivo deste libro é aplicar á Iberia baleirada as ferramentas que nacen da

perspectiva  do  decrecemento  e  da  teoría  do  colapso.  Con  ese  propósito,

delimítase o concepto desa Iberia, e respecto diso considéranse os escenarios

español e portugués. Perfílase tamén un conxunto de propostas relativas ao

que hai que preservar, o que hai que recuperar, o que hai que introducir e o

que hai que rexeitar nos espazos afectados, non sen prestar atención a debates

importantes como os relativos á poboación, ás mulleres,  á neorruralidad, ás

biorrexións ou á natureza dun modelo económico e social alternativo.  

Éxodo rural

316 CHO res

La responsabilidad de los intelectuales / Noam Chomsky ; traducción de
Albino Santos Mosquera

1ª ed. Madrid : Sexto Piso, 2020

Ao longo da súa traxectoria, Chomsky abordou de maneira directa a cuestión

de cal  é  a  verdadeira  responsabilidade dos  intelectuais  en  dúas  ocasións,

dous  escritos  xa  canónicos  dentro  da  súa  prolífica  obra,  recollidos  neste

volume e acompañados por un novo prefacio do autor. A finais dos sesenta,

Chomsky denunciaba as políticas do Goberno estadounidense e o papel de

certos  intelectuais  ao apoialas.  En  2011,  tras  o  "asasinato  planificado"  de

Osama Bin Laden, reflexionaba sobre a pertenza dos intelectuais á clase dos

privilexiados e a súa obrigación de cuestionar ás autoridades.

Actividade política; Poder; Intelectuais



 316 DOU soc

La  sociedad  decadente :  cómo  nos  hemos  convertido  en  víctimas  de
nuestro propio éxito / Ross Douthat ; traducción de Beatriz Ruiz Jara

1ª ed. Barcelona : Ariel, 2021

 A obra revela o que sucede cando unha sociedade poderosa detén o seu

avance,  e  como  a  combinación  de  riqueza  e  dominio  tecnolóxico  co

estancamento  económico,  a  parálise  política,  o  esgotamento  cultural  e  o

declive demográfico crean unha especie de «decadencia sostible». Moitos dos

descontentos actuais, así como o devir absurdo e errático que caracteriza á

realidade reflicten un sentimento de futilidade e decepción. 

Esclavitude; Historia

316 NOR fut 

El  futuro  es  local :  pasos  hacia  una  Economía  de  la  felicidad  /  Helena
Norberg-Hodge ; traducción de Jesús Iglesias Saugar

1ª ed. Barcelona : Pol-len, 2020

A globalización non ten futuro. En todas as rexións do mundo, está a xurdir un

movemento  de  localización  para  recuperar  o  control  sobre  as  propias

economías, unha vía que está a reconstruír os vínculos en comunidades que o

capitalismo  fracturou.  Na  vangarda  deste  movemento  que  favorece  a

autonomía e a diversidade atópase a creación de sistemas alimentarios locais,

baseados na ecoloxía e a soberanía alimentaria. O futuro é local encárgase de

fiar  estas  dúas  loitas,  a  resistencia  ante  os  mercados  globalizados  e

desregulados e a do florecemento das ‘economías da felicidade’ a nivel local. 

Alimentación: Desenvolvemento comunitario; Globalización

329 CAM ext  

Las extremas derechas en Europa : nacionalismo, populismo y xenofobia /
Jean-Yves Camus y Nico Lebourg ; traducción : Gabriela Villalba

1ª ed. Madrid : Clave Intelectual, 2020

Este libro, escrito por dous grandes expertos na historia do Front National de

Lle Pen, define e describe as diferentes familias dos movementos de extrema

dereita vivos nos países membros da Unión Europea e en Rusia. Mergulla na

súa orixe,  pero  céntrase na historia  recente  destes  movementos,  nos seus

programas ideolóxicos e na súa visión do mundo. Expón os seus resultados

electorais  e  a  socioloxía  do seu  electorado  para esclarecer  o  denominador

común  que  os  reúne,  aínda  cando  a  súa  heteroxeneidade  e  as  súas

particularidades  nacionais  non  permitan  pensar  nunha  internacional  da

extrema dereita. 

Política e goberno; Europa; Extrema dereita



330 VAR otr 

Otra realidad  :  ¿cómo sería un mundo justo y una sociedad igualitaria? /
Yanis Varoufakis ; traducción de Alexandre Casanovas

Barcelona : Deusto, 2021

Estamos en 2025. Hai anos, tras a crise financeira global de 2008, naceu unha

nova  sociedade   poscapitalista,  un  mundo  novo  no  que  os  principios  da

democracia,  a  igualdade e a  xustiza  están verdadeiramente  arraigados na

economía. Neste libro,  Yanis  Varoufakis, un dos líderes políticos, económicos

e morais do noso tempo, ofrécenos unha visión desta realidade alternativa. E

faio  recorrendo  aos  pensadores  máis  importantes  da  cultura  europea,  de

Platón a Marx, así como aos experimentos mentais da ciencia ficción. A través

dos ollos de tres personaxes entenderemos o que é necesario para crear ese

mundo, pero tamén cal é o custo de facelo. 

Aspectos sociais; Capitalismo; Economía política

331 CON 

Conciencia de clase : historias de las Comisiones Obreras / Bruno Estrada
(coord.) ; textos, Elvira Lindo, Manuel Rivas, Benjamín Prado... [et al. ]

Madrid : Catarata ; Fundación 1º de Mayo, 2020

En quince relatos (máis un epílogo) , vinte escritores recrean grandes fitos das

comisións obreiras. Historias de "todos ou ningún", de valentía e resistencia,

de dereitos e liberdade. "Petra adoitaba dicir : 'Se loitas podes perder, se non

loitas estás perdida'. 

Conflictos laborais; Sindicatos; Comisións obreiras; España

331 GUI 

La guía  del  nómada digital :  el  manual  práctico  que  te  inspirará  y  te
ayudará a cambiar tu vida y a trabajar viajando / Lonely Planet

Barcelona : Geoplaneta, 2020

Escapa da rutina e aprende a vivir e a traballar en roteiro con este revelador e

práctico manual de Lonely Planet. Esta guía práctica inspira e motiva a todas

aquelas persoas cuxo obxectivo é comezar unha nova vida que lles permita

integrar o traballo na súa vida para que esta sexa máis flexible e, así, poder

viaxar máis e vivir mellor converténdoche nun nómade dixital. 

Teletraballo



 336 FER tri 

El triunfo del dinero : una historia financiera del mundo / Niall Ferguson ;
traducción de Francisco J. Ramos Mena

Barcelona : Debate, 2020

O diñeiro importa agora máis que nunca. No triunfo do diñeiro Niall Ferguson

demostra que a historia das finanzas é o transfondo de toda a Historia. Cando

pasou  o  diñeiro  de  metal  a  papel?  Por  que  os  tipos  de  interese  soben  e

baixan? Por que a xente nunca aprende que as burbullas bolsistas sempre

acaban  estalando?  Por  que  os  seguros  xa  non  son  a  mellor  maneira  de

protexerse contra o risco? Por que sobrevaloramos as vantaxes de investir no

sector inmobiliario? A mellor maneira de entender as finanzas é coñecer as

orixes dos distintos instrumentos.

Historia; Finanzas

338 STI reg  

Reescribir las reglas de la economía europea / Joseph E. Stiglitz

Barcelona : Antoni Bosch, 2021

Europa está en crise. A pandemia provocada pola COVID-19 non fixo máis que

poñer de manifesto as súas debilidades: un crecemento económico lento en

moitos países e unha recesión con graves consecuencias políticas e sociais, os

recortes sociais e as tímidas respostas dos gobernos a situacións enquistadas.

As poboacións máis vulnerables convertéronse no chibo expiatorio de todos os

males,  pero  os  principais  obstáculos  para  o  crecemento  da  Europa  actual

derívanse de decisións baseadas nun culto cego aos mercados. 

Economía internacional

343 COL art  

Arte,  botín  de guerra :  expolio  y  diáspora  en  la  posguerra  franquista  /
Arturo Colorado Castellary

Madrid : Cátedra, 2021

O núcleo esencial do libro analiza a xestión franquista de aproximadamente

17.  000  obras  almacenadas  pola  República,  que foron  devoltas  en  moitos

casos aos seus propietarios, aínda que unha gran cantidade foron desviadas

cara a outros destinatarios, que con todo recoñecían en moitos casos como

súas. Supón unha novidade investigadora inédita o estudo das entregas en

depósito de miles destas pezas a museos, a organismos, á Igrexa e mesmo a

particulares, o que produciu o espolio e a desaparición de numerosas obras.

En moitos sentidos, este espolio franquista ten paralelismos indubidables co

realizado polos nazis nos mesmos anos. É a arte como botín de guerra. 

Patrimonio histórico; Roubo de obras de arte; Protección



502 GOO ins 

El instinto natural / Tristan Gooley ; traducción de Luz Achával Barral : las
claves para encontrar nuestro sexto sentido y reconectar con la naturaleza

Barcelona : Ático de los Libros, 2020

Descobre as mensaxes ocultas da natureza e recupera o teu «sexto sentido».

A natureza fálanos. A auga, o ceo e as árbores indícannos o rumbo; os animais

cóntannos, mediante a súa linguaxe corporal, que van facer. Con todo, a vida

moderna fíxonos esquecer a  especial  conexión que o ser  humano ten coa

natureza e son poucos quen entende as mensaxes da flora e a fauna, xa sexa

en  bosques,  parques  e  mesmo  en  pequenos  xardíns.  Tristan  Gooley

demóstranos  que  é  posible  desenvolver  a  mesma consciencia  especial  da

contorna que nos rodea que tiñan os nosos devanceiros.

Natureza; Protección do medio ambiente

524 FAL luz

La luz en la oscuridad : los agujeros negros, el universo y nosotros / Heino
Falcke y Jörg Römer ; [traducción de Jorge Seca]

1ª ed. Barcelona : Debate, 2021

Unha viaxe extraordinaria aos límites do tempo, o espazo e a mente humana,

da man de Heino Falcke, galardoado coa Medalla Henry Draper 2021. O 10 de

abril de 2019 un equipo internacional de astrónomos liderados polo profesor

Heino Falcke marabillou ao mundo publicando a primeira imaxe dun buraco

negro. Neste libro, Falcke non só nárranos a emocionante historia desta proeza

científica,  senón  que  dá  un  paso  máis  tentando  responder  ás  grandes

preguntas filosóficas que expón este fito.

Buratos negros

524 TON gen 

Génesis : el gran relato de la creación del mundo / Guido Tonelli ; traducción
de Carlos Gumpert

1ª ed. Barcelona : Ariel, 2021

Seica tiñan razón os gregos cando afirmaban que ao principio só reinaba o

caos. Así parecen confirmalo moitas observacións da física moderna. Pero que

ocorreu  nos  primeiros  instantes  de  vida  do  universo?  E  hoxe  en  día  é  o

universo ese sistema organizado e fiable que cremos ver ou segue estando

dominado pola desorde primordial?

Universo; Cosmoloxía



551 GLA tie 

Un tiempo mas salvaje : apuntes desde los confines de los hielos y los siglos
/ William E. Glassley ; traducción de David Muñoz Mateos

1ª ed. Madrid : Errata Naturae, 2020

Glassley sempre se interesou polas historias que contan os continentes, e a

través das súas investigacións creu saber dunha historia inaudita, que ninguén

lembraba: fai moito existiu en Groenlandia unha cordilleira máis alta que o

Himalaya, montañas de xeo que subían ata o ceo. Así que decidiu ir alí en

busca desa historia e das súas evidencias físicas. A súa expedición a algúns

dos lugares do planeta onde o ser humano nunca puxera un pé, onde habitan

criaturas que parecen provir dun tempo moi remoto, lémbranos que na orixe o

coñecemento e a poesía eran unha soa cousa. 

Descrición e viaxes; Groenlandia

591 DEH bd  

Dehesa,  el  bosque  del  lince  ibérico  /  dirigida  y  filmada  por  Joaquín
Gutiérrez Acha ; [guion, Carlos de Hita ; música, Victoria de la Vega]

Barcelona : Cameo, 2020

Un  bosque  único  no  mundo  onde  descubriremos  sensacións  moi  diversas.

Aciñeiras, sobreiras e carbas dan lugar a un campo de batalla onde se retan os

grandes herbívoros, onde cazan os sixilosos linces ibéricos e as formidables

aguias, onde as flores esconden depredadores con camuflaxes sorprendentes.

Pero  tamén  pode  ser  un  lugar  amable  que  recibe  cada  ano  a  miles  de

viaxeiros, que teñen nestas paraxes os seus cuarteis de inverno. 

Documental; Linces; Bosques; España

613 COC vid 

La vida de pie y en movimiento :  la base para lograr movilidad física y
mental / Coccoz, Mónica

1ª ed. Barcelona : Ediciones Obelisco, 2020

As persoas que traballan nunha oficina ou teletraballando pasan entre o 70 e o

80% do tempo sentadas. É un feito probado que quen consegue reducir  o

tempo de estar sentado permanecen máis tempo de pé e móvense con máis

frecuencia teñen máis enerxía, maior concentración e son máis produtivos. A

proposta deste libro é ofrecer un modelo autorregulable da mobilidade e do

exercicio desde un punto de vista médico-preventivo destinado a aumentar o

tempo para permanecer de pé e en movemento durante a xornada co fin de

facer fronte ao sedentarismo, a fatiga visual e as posturas estáticas. 

Hábitos de súde; Exercicio físico



614 GOT vac  
 

Vacunas : verdades, mentiras y controversia / Peter C. Gøtzsche ; traducción
de Rosa Sanz

Madrid : Capitán Swing, 2020

Existe unha gran desinformación sobre as vacinas na internet, especialmente

de  quen  rexeita  todas  as  vacinas,  pero  tamén  de  fontes  oficiais,  das  que

esperamos  neutralidade  e  obxectividade.  O  profesor  Gøetzsche  explícanos

cando e por que non debemos confiar na ciencia e en certas recomendacións

oficiais. Céntrase nas máis comúns, como a do sarampelo, a gripe e o PVH, e

analiza os programas de vacinación infantil e cando a vacinación obrigatoria

está  xustificada.  É  fundamental  expor  cuestións  críticas  sobre  as  vacinas

porque aínda quedan moitas preguntas sen resolver ao redor delas. 

Vacinas 

628 CAL bas  

Basura : [ensayo sobre la civilización del desecho] / Óscar Calavia

Logroño : Pepitas de calabaza, 2020

O  obxectivo  central  de  “Basura”  é  describir  como  o  lixo  se  converteu  no

fenómeno central da nosa civilización, o máis revelador. O lixo é un obxecto, si,

pero é sobre todo o acto de producilo. É a nosa unha sociedade rexida polo

consumo ou  máis  ben pola  acumulación?  Que significa  en realidade  carpe

diem? Cando pasou o vocábulo a ser un modificador conceptual,  adoptado

para dar conta dalgunhas novas realidades? En que momento se impuxo a

utopía lixo do progreso, esa crenza de que todo o existente deberá ser tirado

ao lixo, unha e outra vez, no camiño a un futuro indefinidamente mellor?

Xestión de residuos; Consumismo 

638 BLA api  

Apicultura para dummies / Howland Blackiston ; revisado y adaptado por
Alfredo Sanz Villalba

1ª ed. Barcelona : Centro Libros PAPF, 2021

Se che apaixona a natureza, apreciarás o marabilloso mundo que che abre a

apicultura.  Se  es  agricultor,  valorarás  a  recompensa  extra  que  as  abellas

polinizadoras achegan ás túas froitas, flores e verduras. E se es un entusiasta

da gastronomía,  aplaudirás  a túa propia colleita de mel.  En resumo, estas

pequenas  criaturas  cativaranche e  aínda que non o  creas,  converterse  en

apicultor afeccionado é fácil e seguro. Só necesitas os consellos e orientacións

que che achega este libro. 

Apicultura



641 JOR coc
  

Cocina sin vergüenza / David de Jorge, Martín Berasategui

1ª reimp. Barcelona : Debate, 2020

David  de  Jorge  e  Martín  Berasategui,  dúas  estrelas  do  noso  firmamento

gastronómico, sempre defenderon a mesma causa: cociñar sen patochadas e

cunha concentración total no goce. Por iso elaboraron este irreverente pero

práctico receitario para o menú de cada día. Unha cociña sinxela, chea de boas

vibracións e con sentido común que fuxe das extravagancias, as poses e os

ingredientes exóticos, e que contén receitas para xente ocupada, preocupada

e con bo padal. 

Cociña; Receitas

641 PIE cer

Cero grasas  : más de 50 recetas ligeras, deliciosas y contrastadas / Jean-
François Piège

Barcelona : Larousse, 2020

O chef Jean- François Piège puíu técnicas de cocción innovadoras (e ao mesmo

tempo sinxelas á hora de poñelas en práctica), desenvolveu uns aliños únicos,

combinou ingredientes  sorprendentes  e  neste  libro,  ilustrado  paso  a  paso,

mostra o froito das súas experimentacións: ovos mimosa con anguía afumada,

solombo de porco ao forno con verduras caramelizadas, estofado exprés, pero

tamén maionesa, vinagreta, salsa César e moitas outras salsas sen aceite. 

Cociña; Receitas; Dietas baixas en grasas

641 SOL cro  

Croquetas gourmet : [las más extraordinarias (y fáciles) recetas que puedas
imaginar] / Chema Soler

Barcelona : La Cupula, 2021

Neste libro descubrirás o mundo croquetil en todo o seu esplendor: croquetas

pequenas, delicadas, crocantes por fóra e cremosas por dentro e, sobre todo,

saborosas. Atoparás as de toda a vida cun toque diferente, pero sobre todo

unha selección de croquetas de autor orixinais, innovadoras e sorprendentes,

desenfadadas, creativas e de fusión, doces ou saladas. 

Cociña; Receitas



746 PUN 

Los puntos del bordado esencial  : mas de 100 puntos explicados paso a
paso / Atelier Fil

Madrid : Drac, 2020

Guía de consulta imprescindible para todos os afeccionados aos labores, e en

concreto ás de bordado, pensada tanto para principiantes como para expertos

que desexen profundar nos seus coñecementos. Este libro presenta máis de

100  puntos  de  bordado  (punto  de  cruz,  Stumpwork,  Hardanger,  vainicas,

bordado  en  relevo?),  cada  un  deles  moi  fácil  de  aprender,  xa  que  a  súa

explicación preséntase con gran precisión e abundante información sobre a

súa orixe, os materiais máis adecuados, como comezalo e terminalo, trucos

para obter un bo acabado e un mantemento duradeiro. 

Bordado

77 SAN art 

El  arte  de  la  fotografía  documental :  una  odisea  entre  el  cielo  y  el
infierno / Javier Sánchez-Monge

Madrid : Anaya Multimedia, 2020

Esta obra recolle a natureza real  da fotografía documental  e o acceso e a

planificación  do  proxecto  fotográfico  cun  contido  duro,  impactante,  pero

tamén fascinante e alentador. O lector descubrirá como despregar estratexias,

lograr o acceso, a psicoloxía de xentes, a arte de pasar inadvertido e en gran

medida,  a arte  de improvisar  en situacións descoñecidas.  Para iso o autor

serviuse da súa experiencia persoal e dunha profunda análise antropolóxica

das persoas ás que documenta, o que lle valeu o recoñecemento fotográfico

da comunidade internacional a través de numerosos premios.

Fotografía documental

796 ESC muc 
 

Mucho más que fitness : motívate y ponte en forma  / Cesc Escolà

1ª ed. Barcelona : Planeta, 2021

Todos temos algo que se nos dá ben, unha maxia que transmitir, e Cesc Escolà,

o adestrador de moda máis televisivo do momento, ten o don de motivar ás

persoas para cambiar os seus hábitos, facer que o exercicio sexa algo divertido

e contaxiar o seu entusiasmo a un público de todas as idades. O carismático

profesor de fitness de OT e líder de "Móvete en casa", o programa de TVE que

nos animaba a facer exercicio durante o confinamento,  sorprende cun libro

para poñerche en forma en só dúas semanas e cambiar de hábitos mediante

rutinas deportivas e unha serie de pautas nutricionais. 

Exercicio físico; Manuais; FItness 



80 MAR tal 

Taller de escritura creativa / Begoña Martín Acero

1ª ed. A Coruña : Medulia, 2021

Escribir é fácil: só precisas poñer o corazón, a cabeza e o boli na mesma pota e

adobalos cunhas cantas regras e saberes que, espero, aprendas lendo estas

páxinas, dirixidas a todas aquelas persoas (sen límite de idade) ás que lles

gusta escribir e ao profesorado de lingua. E tamén espero que ao rematar,

sexas quen de escribir  todo tipo  de  textos,  desde pequeniños ata  nanos e

microrrelatos e (por que non?) a túa gran novela. 

Creación litertaria

82.09 PON esc 

  

Escritores universais / José A. Ponte Far ; [acuarelas de Pedro Castro Couto]

1ª ed. A Coruña : Medulia, 2020

Traballos publicados durante tres anos no suplemeto "La Voz de la Escuela" que

permite coñecer a un grupo importantísimo dos mellores escritores dos séculos

XIX e XX. 

Biografías; Escritores

910 BAX his 

Una historia del mundo en 500 viajes en tren / Sarah Baxter

1ª ed. en lengua española. Barcelona : Blume, 2019

Unha guía que o levará por montañas, vales, outeiros e cidades, atravesando

importantes paisaxes da historia do mundo. Cunha ampla variedade de roteiros

ferroviarios, explora a evolución do mundo natural e percorre o progreso das

antigas civilizacións, nunha viaxe a través dos séculos que segue as pegadas

de grandes exploradores e de personaxes históricos. Viaxar en tren conserva

un romanticismo que se perdeu en gran parte da vida moderna. Chegar a un

lugar en tren segue sendo parte da diversión e, como mostran moitos delos

exemplos neste libro, pódense facer grandes viaxes en tren a case calquera

parte do mundo. As experiencias poden ser completamente diferentes. 

Historia; Ferrocarrís; Viaxes en tren



929 CAS lob 

Lobas  :  las  vidas  de  cuatro  grandes  reinas  medievales  /  Helen  Castor  ;
traducción de Cristina Riera Carro, María del Carmen Boy y Alba Pellicer

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

A obsesión  de  Enrique VIII  por  concibir  un home é un dos  episodios  máis

cruciais  da  historia  medieval.  Para  conseguilo,  divorciouse  de  Catalina  de

Aragón, matou a Ana Bolena e rompeu toda relación coa Igrexa católica. En

1553,  mentres  Eduardo  VI,  o  único  herdeiro  home  de  Enrique,  agonizaba,

Inglaterra estaba a piques de vivir o «antinatural» reinado dunha muller, o da

súa irmá: María Tudor, neta dos Reis Católicos. Pero o goberno das mulleres

nese país tiña un pasado. Neste libro, Helen Castor guíanos a través das vidas

destas  extraordinarias  mulleres  e  mostra  como abriron o  camiño para que

outras mulleres reinasen nun mundo dominado por homes. 

Historia; Gran Bretaña; Biografías; Reinas

94(368) PRI vik 
 

Vikingos  :  la  historia  definitiva  de  los  pueblos  del  norte  /  Neil  Price  ;
traducción de Joan Eloi Roca

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

Nesta obra o prestixioso historiador Neil  Price presenta por primeira vez un

retrato  fidedigno  dos  viquingos  baseado  nas  últimas  investigacións  e

descubrimentos arqueolóxicos. Nun épico percorrido que abarca desde a caída

do  Imperio  romano  ao  século  XII,  Price  rastrexa  a  orixe  dos  viquingos,

descóbrenos a súa cultura e cosmología, e explica que os impulsou a lanzarse

aos  saqueos  que  os  fixeron  temidos  en  toda  Europa.  Price  móstranos  aos

viquingos tal e como eles mesmos se vían. 

Historia; Europa; Idade Media; Vikingos

94(41) JEN his

Breve historia de Inglaterra / Simon Jenkins ; traducción José C. Vales

Madrid : La esfera de los libros, 2021

Desde  o  nacemento  do  país  ata  o  ascenso  como  potencia  mundial  e  a

posterior eclipse parcial, Simon Jenkins, un dos xornalistas máis respectados

de Gran Bretaña, entrelaza todos os personaxes e acontecementos crave da

historia  de  Inglaterra  cunha  narrativa  maxistral  para  ofrecer  ao  lector  un

relato  completo,  esclarecedor  e  fascinante  sobre  unha  das  culturas  máis

importantes da historia mundial. 

Historia; Inglaterra 



94(44) NOR fra

Francia :  una  historia  desde  la  Galia  a  de  Gaulle  /  John  Julius  Norwich  ;
traducción de Claudia Casanova

1ª ed. Barcelona : Ático de los Libros, 2021

O país galo é soado pola súa gastronomía, paisaxes, cultura e historia, na que

destacan  personaxes  lendarios  como  Vercingétorix,  Carlomagno,  Juana  de

Arco,  Luís  XIV,  María  Antonieta  ou  Napoleón,  ademais  de  inesquecibles

batallas  como  Crécy,  Agincourt,  San  Quintín,  Bailén  ou  Waterloo.  Neste

volume  o  autor  ofrécenos  unha  historia  completa  á  vez  que  concisa  de

Francia,  desde a  conquista por parte  dos romanos ata  o  final  da Segunda

Guerra Mundial, pasando polas grandes dinastías medievais, a consolidación

do Antigo Réxime, a Revolución, Vichy ou a Resistencia

Historia; Francia

94(460) CHI mic

Microhistoria de España : contada por un británico / William Chislett

Madrid : Espasa, [2020]

O famoso eslogan franquista coincide ben coa imaxe que se ten de nós no

exterior,  pero  William  Chislett,  veterano  xornalista  afincado  no  noso  país

desde os anos setenta, ofrécenos un estudo sociopolítico e histórico que tenta

acabar con este mito. Comeza coa conquista musulmá en 711, pasando pola

conquista  do Novo Mundo,  a República,  a Guerra Civil,  o  franquismo ou o

legado de Felipe González e Aznar, para chegar ata o día de hoxe. Un ensaio

moi ameno non só polo que conta e abarca, senón tambien polas anecdotas,

as películas e as citas con que ilustra o texto. 

Historia; España

94(460) VIÑ gra

El gran error de la República : entre el ruido de sables y la ineficacia del
gobierno / Ángel Viñas

1ª ed. Barcelona : Crítica, 2021

O pronunciamento de xullo de 1936 e a guerra civil non foron inevitables. A

República puido previr o golpe de estado e desarticular a conspiración que

fora tecéndose durante anos. Anxo Viñas desvela como os servizos de defensa

interior e exterior detectaron os riscos e ameazas de involución, pero tamén

como  os  gobernos  de  Azaña  e  Casares  Quiroga  desatenderon  o  ruído  de

sabres  contra  a  democracia.  Grazas  a  documentación  procedente   de

arquivos, este libro reconstrúe as maquinacións dos futuros sublevados e o

fracaso gobernamental á hora de decapitar unha conxura.

Historia; España



CÓMIC AMERICANO

COMIC BUN bon
(1-2) [vermello]

Bone Parish  /  [guion],  Cullen Bunn ;  [dibujo],  Jonas Scharf  ;  [color],  Alex
Guimarães. Volumen 1

1ª ed. Barcelona : Norma Editorial, 2019

Unha nova droga corre polas rúas de Nova Orleans... unha feita con cinza dos

mortos. Líbranse guerras polo control da súa subministración e a demanda

non  deixa  de  crecer.  Mentres  as  distintas  bandas  criminais  chocan,  os

usuarios empezan a ter visións terroríficas de mortos volvendo á vida… a

través deles. 

Cómic americano; Cómic de intriga e misterio; Cómic de terror

 COMIC SPI DEM
esp [vermello]

El  espectacular  Spiderman  : el  niño  que  llevas  dentro  /  guión,  J.  M.
DeMatteis ; dibujo, Sal Buscema ; color, Bob Sharen

Torroella de Montgrí (Girona) : Panini, D. L. 2019

As traxedias da infancia unen a Spiderman co home que un día fose  Alimaña

e con Harry  Osborn, atormentado pola pantasma do seu pai  Norman. A

maldición do  Duente Verde disponse a  voler con máis forza que nunca, e

ameaza con levar por diante o mundo de Peter Parker, mentres enterra para

sempre a súa amizade con Harry. 

Cómic americano; Cómic de superheroes

 COMIC JOH rel
[vermello]

El reloj del juicio final / [Geoff Johns, guion ; Gary Frank, dibujo]

Barcelona : Ecc, 2021

O fin da batalla interminable está preto. Ou non? O mundo que viu nacer aos

Watchmen vai morrer. Pero Ozymandias ten un plan para salvalo, como xa fixo

unha  vez,  e  é  tan  desesperado  ou  máis  que  entón.  Xunto  a  novas

encarnacións  de  Rorschach  e  Bubastis,  que  se  suman  a  dous  imprevistos

viláns —o Mimo e a Marioneta—, emprende a fuxida ata o paradoiro do Dr.

Manhattan…

Cómic americano; Cómic de superheroes



 COMIC REM cie
(1-9) [vermello]

Ciencia Oscura / guión, Rick Remender ; dibujo, Matteo Scalera

Barcelona : Norma Editorial, 2014

Un grupo de científicos encabezados polo doutor Grant McKay inventan unha

máquina chamada  El  Pilar  que permite a viaxe por realidades alternativas

buscando  así  conseguir  noutros  mundos  as  solucións  aos  problemas  que

afectan o noso. Pero algo sae mal e os científicos, acompañados polos fillos de

Mckay (Nathan e McKay), quedan atrapados nunha viaxe sen fin, saltando sen

control dunha realidade alternativa a outra. 

Cómic americano; Cómic de ciencia ficción; Cómic fantástico

COMIC THO aar
(3) [vermello] 

Thor. 3, La diosa del trueno / guión, Jason Aaron... [et al. ] ; dibujo, Russell 
Dauterman... [et al. ]

Girona : Panini Cómics, D. L. 2020

"Aquel que sosteña este martelo, se é digno, posuirá o poder de Thor", así

reza a inscrición gravada no lendario Mjolnir. Pero o fillo de Odín é de súpeto

indigno,  e  a  súa  arma  predilecta  xace  abandonada  na  superficie  lunar,

esperando ser alzada de novo. Chamada a protexer Midgard na súa hora de

maior necesidade, unha misteriosa muller será a elixida para portar o martelo

e o legado, como a nova Deusa do Trono. Ninguén sabe quen se oculta baixo

o caso alado.

Cómic americano; Cómic de superheroes

 COMIC THO con
(2-3) [vermello]

Conan el Bárbaro : la etapa marvel original / [guión] Roy Thomas ; [Conan
creado por Robert E. Howard ; traducción, Joan Josep Mussarra]

Girona : Panini, D. L. 2018

Conan volve á Casa das Ideas co seu primeiro Omnibus! Roy Thomas e Barry

Smith levaron a icónica creación de Robert E. Howard ao mundo do cómic. É

unha honra para Marvel presentar cada episodio, cada portada, cada sección

editorial nunha edición restaurada e fiel ao orixinal ata o máis mínimo detalle,

que recolle a etapa inicial do Cimmerio

Cómic americano; Cómic de aventuras; Cómic fantástico



CÓMIC EUROPEO

 COMIC HER jer
(1-5) [azul]

Jeremiah / Hermann ; [traducción, Olga Marín]

Ed. integral. Barcelona : Editorial Planeta, 2017

Nunha sociedade arrasada e reducida a refugallos por unha violenta guerra

racial o inxenuo Jeremiah e o seu cínico amigo Kurdy desandan o camiño do

crecemento e a madurez atravesando as máis duras situacións. 

Cómic europeo; Cómic de aventuras; Cómic de ciencia ficción

 COMIC HER tor
(1-3) [azul]

Las torres de Bois-Mauri / Hermann ; [traducción Olga Marín, Albert Agut

Iglesias]

Ed. integral. Barcelona : Editorial Planeta, 2016-2019

A construción das grandes torres de Bois- Maury serve de punto de partida

para narrar unha apaixonante saga familiar e para mostrar un fresco da vida

cotiá durante a Idade Media. 

Cómic europeo; Cómic histórico; Cómic de aventuras

 COMIC MAR sie
[azul]

Siempre tendremos 20 años / Jaime Martín

1ª ed. Barcelona : Norma, 2020

Anos oitenta, arrabalde de Barcelona. A España da transición está lonxe de

ser un paraíso para os fillos da clase obreira: violencia, pobreza, drogadicción,

os  vestixios  dunha  ditadura  que  se  resiste  a  desaparecer  e  que  sabe

adaptarse  rapidamente  ás  novas  regras...  Pero  tamén  a  música  rock,  os

colegas, as primeiras festas, bebedeiras, e sobre todo a paixón polo debuxo,

transformado para o mozo Jaime nunha auténtica arma de supervivencia e o

instrumento co que alcanzar os seus soños. 

Cómic español e hispanoamericano; Cómic social e político



 COMIC MOD coñ
[azul]

Coñodramas / [by Moderna de Pueblo ; guion, Raquel Córcoles & Carlos 
Carrero ; ilustración, Raquel Córcoles]

1ª ed. Barcelona : Planeta, 2020

Cómic sobre como chegar aos "trinta" anos. O distanciamento cos grupos de

amigas, cambios, traballo e parellas, entre outros temas. Cada protagonista

terá que facer fronte aos seus problemas persoais, como o feito de ser a

única nai entre as amigas ou os desafíos que xorden ao longo da traxectoria

laboral. Cun carácter feminista e reivindicativo moi marcado, ademais de ser

un cómic divertido, terá momentos para facer reflexionar e expor condutas e

situacións machistas. 

Cómic español; Cómic de humor; Cómic social e político

 COMIC PRA pac
[azul]

O Pacto do Letargo : [o tríscele roubado] / [argumento e debuxos] 
Miguelanxo Prado

2ª ed. Pontevedra : Retranca, 2020

Os seres e os feitos marabillosos que escapan ás leis da Natureza e a Ciencia

están presentes na maioría das crenzas e as relixións. E aparecen sempre

agrupados en dúas castes antagónicas: bos e ruíns, anxos e demos, fadas e

bruxas…  E  o  ser  humano  queda  aí,  no  medio,  loitando  coa  súa  propia

natureza  ambivalente.  Cando  menos,  así  o  contamos  nós  mesmos,  os

humanos. Pero, no fondo, nunca escoitamos a versión das outras partes. E se

o papel da humanidade nesta historia non fora o que ela mesma se atribúe? 

Cómic galego; Cómic fantástico

 COMIC SAN don
[azul]

El don / [guión y dibujo] Isaac Sánchez

[Palma de Mallorca] : Dolmen, 2020

Ninguén sabe como empezou, nin de onde xurdiu. E con todo, está a pasar. A

sociedade enfróntase a unha nova enfermidade, unha praga que dota aos

infectados de habilidades sobrehumanas. Popularmente coñécese como "O

don". Un don que ninguén quere ter,  pois tarde ou cedo consome a vida

daqueles que son contaxiados. Esta enfermidade interpoñerase nas vidas de

Edu e  Patri,  unha parella  que sobrevive  nun barrio  humilde  de  Alcorcón,

cambiando o seu mundo para sempre. 

Cómic español e hispanoamericano; Cómic de ciencia ficción



 COMIC SAT bor
[azul]

Bordados / Marjane Satrapi ; traducción de Carlos Mayor

1ª ed. Barcelona : Reservoir Books, 2021

Ao  redor  dunha  mesa  preparada  co  samovar,  o  té  e  as  pastas,  varias

mulleres dispóñense a pasar a tarde. Os temas de conversación desembocan

pronto  nos  amores,  o sexo e os  caprichos dos homes.  E con eles  iranse

desvelando os segredos máis íntimos deste elenco de mulleres fascinantes,

así como os seus medos, os seus remorsos e varias anécdotas a cal máis

escandalosa. 

Cómic europeo; Cómic social e político; Mulleres

 COMIC SUA pom
[azul]

As pombas de Carboeiro / Iván Suárez e Inacio Vilariño

1ª ed. A Coruña : Demo Editorial, 2020

Ao acampar as tropas napoleónicas no priorado de Carboeiro, descobren na

cripta un frade beneditino que foi  alí  encarcerado.  O capitán do batallón

libera o frade e convídao a cear cos mandos; despois da cea, nunha partida

coas cartas do tarot  de Marsella,  o capitán toma a decisión de matar as

pombas mensaxeiras  do mosteiro  para alimentar  o seu batallón.  O frade

tratará de impedilo contándolle unha historia fantástica, ilustrada coas cartas

do tarot e ambientada no alto medievo

Cómic galego; Cómic histórico; Camiño de Santiago

 COMIC VAN tho
(1-5) [azul]

Thorgal : integral 1 / J. Van Hamme ; G. Rosinski

1ª ed. Barcelona : Norma, 2019

Hai un mundo en que realidade, fantasía, mitoloxía e ciencia ficción van da

man. É o mundo do viquingo Thorgal Aegirsson, que se propuxo vivir en paz

xunto á súa compañeira Aaricia. Pero o destino –ou as forzas que actúan no

seu nome– encárganse de desbaratar unha e outra vez a tranquilidade deste

personaxe, convertido en heroe moi ao seu pesar. 

Cómic europeo; Cómic fantástico; Cómic de aventuras



CÓMIC MANGA

 COMIC HAR puñ
(5-8) [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 manga; Cómic de aventuras; Cómic fantástico

 COMIC KAK bes
(1-7) [amarelo] 

Bestiarius / Masasumi Kakizaki ; [traducción, Marc Bernabé]

Colombres, Asturias : Milky Way, [2015-2019]

Ano  85  despois  de  Cristo.  O  poderoso  Imperio  romano  atópase  en  pleno

apoxeo na súa loita por conquistar o mundo. Mentres tanto, os gladiadores

xóganse a vida en feroces combates contra temibles feras na area. Unha loita

sen  tregua,  unha  loita  a  matar.  Denominábanse  bestiarios  a  aqueles

gladiadores de profesión ou prisioneiros de guerra forzados a combater contra

diversas bestas na Antiga Roma. Pero... pode haber un verdadeiro sentimento

de amizade entre bestas e bestiarios? Ou soamente sangue e morte?

Cómic manga; Cómic histórico; Cómic fantástico; Cómic de aventuras

 COMIC KYO coc
[amarelo]

Cocoon / Machiko Kyo ; [traducción, Maite Madinabeitia]

Bilbao : Kodai, D. L. 2020

San, Mayu e as mozas do instituto feminino no que estudan ven arrastradas a

un mundo de  guerra  e  fantasía  cando entran  a  formar  parte  do corpo de

alumnas que presta axuda médica aos soldados. A medida que a situación

bélica  empeora,  son  testemuñas  da morte  das  súas  amigas,  descobren os

aspectos  máis  crus  do mundo que as  rodea e comprenden aos  poucos as

implicacións da súa propia feminidade.  A admiración e o primeiro amor de

mocidade latexan ao son dos bombardeos e a morte.

Cómic manga; Cómic histórico; Cómic da vida cotiá; Cómic romántico



 COMIC NII NOL
[amarelo]

No lo abras jamás / Ken Niimura

1ª ed. Bilbao : Astiberri, 2021

Unha caixa que xamais debe abrirse ; unha misteriosa muller que non pode

ser vista mentres tece ; un tarro que contén un veleno ou quizá a máis doce

dos meles... Hai algo que sucede no mesmo momento no que algo se prohibe,

e os protagonistas das historias que compoñen Non o abras xamais, de Ken

Niimura, enfrontaranse con todas as súas forzas ao irresistible desexo de caer

na tentación. 

Cómic manga; Cómic da vida cotiá; Cómic fantástico

 COMIC OTS mia
[amarelo]

Mi amigo capricornio / historia original, Otsuichi ; manga, Masaru Miyokawa

5ª ed. Colombres : Milky Way, 2016

Unha  noite,  Yûya  Matsuda  tópase  co  seu  compañeiro  de  curso  Naoto

Wakatsuki, que acaba de cometer un asasinato. Wakatsuki, angustiado polo

horrible acoso escolar ao que é sometido, acaba matando o seu maltratador. O

sentimento de culpabilidade que atenaza a Yûya, que ata o de agora non fixera

nada para evitar ese acoso a pesar de ser testemuña a miúdo, ínstalle a tomar

a decisión de fuxir con el. Unha impactante verdade espera aos dous mozos ao

termo da súa fuxida. Cumprirase o predestinado desenlace...?

Cómic manga; Cómic de intriga e misterio

 COMIC YAM sun
[amarelo]

Sunny Sunny Ann! / Miki Yamamoto ; [traducción, Alberto Sakai]

1ª ed. Bilbao : Astiberri Ediciones, 2020

Ann dorme dentro do seu coche, toma viño ao sol sobre o capó e dúchase nas

gasolineiras. Decidida, libre e liberada, prostituta ocasional, vai onde a leve o

vento, fuxindo de calquera tipo de rutina ou ataduras. Cos seus frufrús e os

seus guechos rebeldes, pode abrir cabezas ou zurcir corazóns, e despídese cun

pano voando. 

Cómic manga; Cómic da vida cotiá


	
	El hijo del padre / Víctor del Árbol
	1ª ed. Barcelona : Destino, 2021
	Quen é Diego Martín? Nin sequera el o sabe. Un dos fillos da inmigración da España rural á España industrial nos anos sesenta. Alguén que se fixo a si mesmo renunciando ás súas orixes, ás súas raíces. E á vez alguén incapaz de liberarse dese pasado. Un home que se está convertendo no que máis odia. O detonante é Martin Pearce, un enfermeiro que coida da súa irmá Liria, ingresada desde hai anos nun centro psiquiátrico. Martin, que de entrada parece un mozo sensible, refinado e cativado pola beleza, esconde outra cara que Diego descubrirá da peor maneira posible. Que foi o que fixo Martín Pearce para desatar a un Diego descoñecido?
	Novela da vida cotiá
	La música del azar / Paul Auster ; traducción de Maribel De Juan
	6ª ed. Barcelona : Anagrama, 2021
	Cando Jim Nashe é abandonado pola súa muller, lánzase á vida errante. Antes recibiu unha inesperada herdanza dun pai que nunca coñeceu e que lle permitirá vagabundear por América nun Saab vermello. Nashe vai de motel en motel, vive nunha soidade case completa e experimenta a desgarradora sedución do desarraigamento absoluto. Tras un ano desta vida, coñece a Jack Pozzi, un xogador profesional de póker. Os dous homes establecen unha peculiar relación e Jim Nashe constitúese no socio capitalista de Pozzi.
	Novela da vida cotiá
	Una rosa sola / Muriel Barbery ; [traducción por Isabel González-Gallarza]
	1ª ed. Barcelona : Seix Barral, 2021
	Rose, unha botánica de 40 anos, viaxa por primeira vez na súa vida a Xapón para coñecer o testamento do seu pai, un home ao que nunca coñeceu. Solitaria e distante, co paso dos anos pechouse á vida. En Kioto é recibida na casa tradicional do seu pai e coñece a Paul, un belga da súa idade que traballou con el durante anos. Rose está en tensión por toda a situación e o seu comportamento é exasperante, pero pronto Paul e Rose comezarán a recoñecer as súas fraxilidades. Mentres Rose comprende aos poucos quen era o seu pai,, descubrirá tamén a beleza da cultura xaponesa e abrirase de novo ó amor.
	Novela da vida cotiá
	El duque / Albert Boadella
	Barcelona : Espasa, 2021
	Esa gente / Chico Buarque ; traducción de Roser Vilagrassa
	1ª ed. Barcelona : Literatura Random House, 2021
	Chico Buarque convídanos a asomarnos á vida de Manuel Duarte, un escritor de novela histórica que tivo o seu momento de gloria nos anos noventa e que agora, coa súa conta bancaria en vermello, tenta en balde escribir o libro que debería aos seus editores. Mentres disfrutamos dos seus peripatéticos paseos polas rúas de Leblon, ou visitamos Viridal, viaxamos por un Río de Xaneiro que se inclina e desangra baixo o azouto da inxustiza social: un músico negro fusilado pola policía, un decreto que flexibiliza o uso das armas de fogo, unha manifestación reprimida violentamente ou fastuosos partidos da nova casta política inundan os xornais.
	Novela social e política; Novela da vida cotiá
	La noche de la verdad : los artículos de Combat (1944-1947) / Albert Camus ; prólogo de Manuel Arias Maldonado ; traducción de María Teresa Gallego Urrutia
	1ª de. Barcelona : Debate, 2021
	Os textos que deron a coñecer ao premio Nobel Albert Camus, ofrécennos o lúcido testemuño dun xornalista consciente das súas responsabilidades tanto durante a ocupación como tras ela, cando houbo que repensar a vida cotiá e ao mesmo tempo debuxar o futuro de Francia e Europa. Empeñado en introducir a moralidade na política, Camus reacciona ante temas e acontecementos como as deportacións, a liberación, a xustiza para os colaboracionistas, o regreso dos prisioneiros de guerra, a escaseza de alimentos, o papel das institucións internacionais na posguerra, as inxustizas coloniais e a situación da prensa.
	Artigos xornalísticos; Vida intelectual
	Ejercicios de memoria / Andrea Camilleri ; traducción del italiano de Carlos Mayor
	1ª ed. Barcelona : Salamandra, 2020
	A pesar de quedarse cego aos noventa e un anos, Andrea Camilleri non se deixou amedrentar pola escuridade, igual que nunca tivo medo á páxina en branco. O autor siciliano escribiu ditando ata o final dos seus días, e coa oralidade atopou unha nova forma de contar historias. Desde o principio da súa cegueira, aplicouse ao exercicio da memoria. Este libro naceu como un exercicio para practicar esta nova forma de escritura, un caderno pequeno de vacacións: vinte e tres relatos concibidos en vinte e tres días. Nelas, o autor rememora episodios crave da súa vida, retrata aos artistas que tivo en máis estima e repasa a historia recente de Italia, a que viviu en primeira persoa.
	Conto biográfico; Memorias
	Llévame a casa / Jesús Carrasco
	1ª ed. Barcelona : Seix Barral, 2021
	Independencia / Javier Cercas : Terra alta II
	1ª ed. Barcelona : Tusquets, 2021
	Volve Melchor Marín. E volve a Barcelona, onde é reclamado para investigar un caso: están chantaxeando cun vídeo sexual á alcaldesa da cidade. Cargado co seu pesar por non atopar aos asasinos da súa nai, pero tamén co seu inflexible sentido da xustiza e a súa rochosa integridade moral, Melchor debe desmontar unha extorsión que non se sabe se persegue o simple beneficio económico ou a desestabilización política e, para facelo, penétrase nos círculos do poder, un lugar onde reinan o cinismo, a ambición sen escrúpulos e a brutalidade corrupta.
	El próximo año en La Habana / Chanel Cleeton ; traducción, Álvaro Abella
	Madrid : Maeva, 2020
	A Habana, 1958. Elisa Pérez, filla dun barón do azucre, pertence á alta sociedade cubana e vive protexida da crecente inestabilidade do país, ata que se embarca nun romance clandestino cun revolucionario. Despois do triunfo da Revolución encabezada polo Che Guevara e Fidel Castro, a súa familia debe abandonar o país e instalarse en Miami. Miami, 2017. A escritora Marisol Ferrera creceu escoitando as historias nostálxicas sobre Cuba que lle contaba a súa defunta avoa Elisa. Tras a morte de Elisa, Marisol viaxa á Habana, onde se dá conta de que a cidade que lembraba a súa avoa xa non existe.
	El custodio de los libros : Misarela / Rodrigo Costoya
	1ª ed. Madrid : Pàmies, 2020
	Galicia. Segunda metade do século XV. Ao pequeno mosteiro de Misarela, na Ría de Arousa, chega un estraño monxe cun perigoso cargamento. Son códices que recollen saberes de tempos inmemoriais, que agora escuros poderes buscan destruír. A súa chegada provoca un sismo nas vidas de quen rodea o pequeno eremitorio. Chegan noticias a Misarela que anticipan un cambio de era e que poden supoñer a salvación dos libros prohibidos: por unha banda, a invención da revolucionaria imprenta, e por outro, o descubrimento dun novo mundo alén do océano. O custodio da biblioteca de Misarela e os seus aliados terán que arriscalo todo para cumprir o seu destino.
	Novela histórica
	Todos mienten a la noche / Ángela Cremonte
	1ª ed. Barcelona : Planeta, 2021
	Piamonte (Italia), 1861. Despois dunha morte inesperada, Eufrosine toma a determinación de deixar a miseria e embarcar xunto ao seu noivo rumbo a América. Pero non será fácil. O seu pai, un home dominador e que pasou todos os límites, desatará toda a súa violencia ao decatarse dos plans dos amantes e golpeará a Eufrosine onde máis lle doe, no corazón
	Novela da vida cotiá
	Sira / María Dueñas
	Barcelona : Planeta, 2021
	A Segunda Gran Guerra chega ao seu fin e o mundo emprende unha tortuosa reconstrución. Concluídas as súas funcións como colaboradora dos Servizos Secretos británicos, Sira afronta o futuro con ansias de serenidade. Non o logrará, con todo. O destino teralle preparada unha tráxica desventura que a obrigará a reinventarse, tomar soa as rendas da súa vida e loitar con garra para canalizar o porvir. Entre feitos históricos que marcarán unha época, Xerusalén, Londres, Madrid e Tánxer serán os escenarios polos que transite. Neles afrontará rachos e reencontros, labores arriscados e a experiencia da maternidade.
	Novela histórica; Novela da vida cotiá
	El lunes nos querrán / Najat el Hachmi
	1ª ed. Barcelona : Destino, 2021
	A novela conta a historia dunha moza de dezasete anos que desexa atopar a liberdade para descubrir que é o que a fará feliz. Pero as condicións das que parte son complicadas. Vive nunha contorna opresiva da que non lle será fácil saír sen ter que pagar un prezo demasiado alto. Todo empeza o día en que coñece a unha moza cuxos pais viven a súa condición cultural sen as ataduras do resto da súa comunidade, e que encarna o que ela ansía. A súa nova amiga afronta os primeiros retos que como muller lle presenta a vida cunha vitalidade, ilusión e empeño que a fascinarán e impulsarana a seguir os seus pasos.
	Novela da vida cotiá
	Estrellas rotas : [ II antología de ciencia ficción china contemporánea] / Ken Liu (ed.) ; traducción de María Pilar San Román
	Madrid : Alianza Editorial, [2020]
	Despois de "Planetas invisibles", Ken Liu presenta esta nova antoloxía que mostra a vitalidade e diversidade da ciencia ficción que se escribe en China nestes momentos. Dezaseis historias de catorce autores (voces novas e autores establecidos), que evocan cada matiz do espectro emocional e unha gama ampla de formatos, desde a novela curta ata contos ultracortos. O volume inclúe así mesmo tres ensaios sobre cuestións relacionadas coa ciencia ficción chinesa e a introdución de Ken Liu.
	Conto de ciencia ficción; Antoloxías
	Una casa en el desierto / Javier Fernández Castro
	Barcelona : Alfaguara, 2021
	Unha obra intemporal que se le coa sensación de estar ante un novo clásico. Unha parella de recentemente casados chega desde Barcelona a instalarse nun pobo abatido en metade da nada. Alí, o marido será xerente dunha nova empresa estranxeira dedicada á reciclaxe de residuos metálicos que para os aldeáns é unha chatarrería. A familia vai crecendo ata sumar cinco fillos, mentres o matrimonio fai augas e a actividade da planta resulta cada vez máis dubidosa. Fálase duns camións sen marca nin letreiros, cheos de bidóns de contido raro. E unha noite todos asisten atónitos a un suceso que cambia a vida da familia, do pobo e do deserto que os rodea.
	Novela de intriga e misterio; Contaminación industrial
	La gente no existe / Laura Ferrero.
	1ª ed. Barcelona : Alfaguara, 2021
	Medio pan y un libro = Medio pan e un libro = Mig pa i un libre = Ogi baten erdia eta liburu bat / Federico García Lorca ; [tradución ao galego, Henrique Alvarellos ; traducció al catalá, Miquel Desclot ; Itzulpena, Juan Luis Zabala]
	Pontevedra : Kalandraka, 2020 (Poio : Gráficas Anduriña)
	Cada un dos textos con portada propia. "Discurso íntegro pronunciado por Federico García Lorca en la inauguración de la biblioteca de su pueblo natal, Fuente Vaqueros, en septiembre del año 1931."
	Discursos
	Gordo de feria / Esther García Llovet.
	1ª ed. Barcelona : Anagrama, 2021
	Madrid volve ser o escenario da singular narrativa de Esther García Llovet. Nesta ocasión o protagonista é un humorista alcumado Castor, famoso polos seus monólogos televisivos. A vida de Castor está rexida pola sorte e o azar. E tirando do fío do azar coñece ao seu dobre, un camareiro chamado Julio. Son como dúas pingas de auga, e a Castor ocórreselle que Julio pode substituílo nalgúns seráns, porque el detesta os seráns. Pero, claro, a cousa non tarda en complicarse, e en dar pé a unha trepidante, toleada, sucesión de acontecementos.
	Novela de intriga e misterio
	Una habitación ajena / Alicia Giménez Bartlett
	Barcelona : Lumen, 2021
	Durante case vinte anos, Nelly Boxall traballou como cociñeira e criada na casa dos Woolf. Entre 1916 e 1934 preparou ceas e tés para os membros do grupo de Bloomsbury e outros amigos dos Woolf. Pero máis aló dos chismes domésticos da contorna da escritora, o continuo contacto coas ideas e costumes sociais deste círculo de intelectuais supuxo para Nelly un gran número de problemas, ademais de vantaxes. Entre a imaxinación e a reconstrución biográfica a partir dos textos de Virginia Woolf, Alicia Giménez Bartlett recrea a insólita e contraditoria relación que se deu entre ambas.
	Novela biográfica
	La vida juega conmigo / David Grossman ; traducción de Ana María Bejarano
	1ª ed. Barcelona : Lumen, 2020
	A nova novela do gran autor israelí, gañador do Man Booker International e firme candidato ao premio Nobel. «Tuvya Bruk foi o meu avó. Beira é a miña avoa. Rafael, Rafi, Erre, é, como se sabe, o meu pai, e Nina... Nina non está aquí. Non está, Nina. Pero esa foi sempre o seu exclusivísima achega á familia», anota Guili no seu caderno. Pero con motivo da festa do noventa aniversario de Beira, Nina regresa: tomou tres avións que a levaron desde o Ártico ata o kibutz para atoparse coa súa nai, a súa filla Guili e a veneración intacta de Rafi, o home a quen, moi ao seu pesar, aínda lle tremen as pernas na súa presenza. Nesta ocasión, Nina non vai fuxir.
	Novela histórica; Novela social e política
	;
	Como cambia el mar / Elizabeth Jane Howard ; traducción de Raquel G. Rojas
	Madrid : Siruela, 2020
	Catorce anos despois da súa morte, o recordo da súa filla Sarah persegue aínda ao dramaturgo Emmanuel Joyce e á súa esposa Lillian. Acompañados sempre por Jimmy, o matrimonio viaxa continuamente, recorrendo a distintas estratexias para soportar a perda. Ata que, a véspera da súa partida a Nova York para seleccionar a elenco da súa próxima montaxe, un incidente coa última conquista do dramaturgo obrígalles a atopar de inmediato unha substituta. Cando Alberta Young, filla dun clérigo de Dorset, chega á entrevista cun exemplar de Middlemarch debaixo do brazo, as vidas de todos eles non volverán ser as mesmas nunca máis.
	Novela da vida cotiá
	La mansión : tiempo de resurgir / Anne Jacobs ; traducción de Mateo Pierre Avit Ferrero y Ana Guelbenzu de San Eustaquio
	1ª ed. Barcelona : Plaza y Janes, 2021
	A calma chegou lentamente á mansión. Franziska reencontrouse co seu antigo fogar e co seu gran amor, Walter. A súa neta, Jenny, está a loitar para construír un futuro na propiedade da familia. Pero, desafortunadamente, non todo é cor de rosa: o restaurante recentemente inaugurado non acaba de funcionar e un achado durante os traballos de construción no soto volve sacudir os recordos dos Von Dranitz. Franziska teme que teña algo que ver coa súa irmá. E pregúntase: o seu pasado nunca a deixará ser feliz?
	Novela romántica
	Antes de que se enfríe el café / Toshikazu Kawaguchi ; traducción de Marta Morros
	1ª ed. Barcelona : Plaza y Janés, 2021
	Un rumor circula por Tokio... Oculta nun dos seus canellóns hai unha pequena cafetería que merece a pena visitar non só polo seu café, senón tamén porque, se elixes ben a cadeira onde sentarche, podes regresar ao pasado. Pero como mesmo o incrible está suxeito a limitacións, non poderás saír da cafetería mentres dure a viaxe e, fagas o que fagas, o presente non cambiará. A través das emocionantes historias de catro clientes que se atreven a embarcarse nesta aventura por motivos diferentes, ofrécenos un relato atemporal sobre o amor, as oportunidades perdidas e a esperanza dun futuro que está por chegar.
	Novela romántica
	El huerto de Emerson / Luis Landero
	Barcelona : Tusquets, 2021
	Asoman personaxes dun tempo recente, pero que parecen pertencer a un afastado entón, e tan cheos de vida como Pache e o seu boliche no medio da nada, mulleres hiperactivas que sosteñen ás familias como a avoa e a tía do narrador, homes calados que de súpeto revelan segredos asombrosos, ou noivos cándidos como Florentino e Cipriana e o seu enigmático cortexo.
	Novela da vida cotiá
	Cerca del corazón salvaje / Clarice Lispector, traducción de Basilio Losada
	3ª ed. Madrid, 2015 : Siruela
	É o intento de construír a biografía de Joana desde a infancia ata a madurez, buscando a verdade interior, estudando a complexidade das relacións humanas, tentando esquecer a morte, a morte do pai, que Joana non aceptará xamais. Ninguén dubida hoxe de que a obra de Clarice Lispector é, no noso tempo, unha das experiencias máis profundas para expresar temas que nos desbordan: o silencio e o ansia de comunicación, a soidade nun mundo no que a comunicación ficticia abísmanos no desamparo, a situación da muller nun mundo creado polos homes...
	Novela da vida cotiá
	Las hermanas Chanel / Judithe Little ; traducción de Juanjo Estrella
	Barcelona : Espasa, 2021
	Abandonadas de nenas pola súa familia e educadas na rixidez dun convento, Antoinette e Gabrielle «Coco» Chanel soñan cun futuro mellor mentres len novelas sentimentais e follean revistas de moda ás agachadas. A inconformista Coco non acepta un destino de pobreza e obediencia e coa súa ambición inquebrantable irá conquistando a súa liberdade baixo a mirada da súa irmá, que a apoiará incondicionalmente no seu camiño para converterse en deseñadora de moda. En París pronto se falará con admiración das «irmás Chanel», aínda que na cima do seu éxito elas daranse conta de que o diñeiro e a independencia non son un substituto para aquilo que máis anhelan: o amor.
	Novela biográfica; Coco Chanel
	La gran fortuna / Olivia Manning ; traducción de Eduardo Jordá
	1ª ed. Barcelona : Libros del Asteroide, 2020
	Unha parella inglesa recentemente casada, Guy e Harriet Pringle, chega a Bucarest, a chamada París do leste, no outono de 1939, unhas semanas despois da invasión alemá de Polonia. Nesa cidade chea de contrastes, sumida na incerteza pola guerra e a inestabilidade política, a introvertida Harriet terá que compartir ao seu marido, profesor universitario, cun amplo círculo de novos amigos. Entre tanto, os habitantes da cidade, xa sexan os privilexiados expatriados ingleses como a poboación local, tratan de aferrarse a unha vibrante vida cotiá mentres o caos apodérase de Romanía e do resto de Europa.
	Novela histórica
	El trueno en el reino / Hilary Mantel ; traducción de J. Manuel Álvarez Flórez
	Barcelona : Ediciones Destino, 2020
	Inglaterra. Maio de 1536. Ana Bolena morreu, decapitada nun dicir amén, a mans dun verdugo francés. Mentres os seus restos descansan baixo terra, Thomas Cromwell almorza cos vencedores e continúa o seu ascenso ao poder e á riqueza. O seu mestre, Enrique VIII, confórmase cunha felicidade a curto prazo nos brazos da súa terceira raíña, Jane Seymour. Cromwell sabe que só pode confiar en si mesmo. Non ten unha gran familia que o apoie, nin un exército privado. E a pesar de todo, Cromwell busca converter Inglaterra nun novo país.
	Novela histórica
	¿A qué estás esperando? / Megan Maxwell
	1ª ed. ; 3ª reimp. Barcelona : Esencia / Planeta, 2020
	Can Drogo, piloto e fillo do dono da empresa aeronáutica High Drogo, é un home alto, guapo, adiñeirado, simpático… Pode elixir á muller que desexe, e aínda que goza desa «maxia especial» coa que lle dotou a vida, no seu interior sente que todas o aburren. Pola súa banda, Sonia Becher é a maior de catro irmás e a propietaria dunha empresa de eventos e dunha axencia de modelos. Can ve nela a unha moza divertida, atrevida, sen tabús, coa que se pode falar de todo, incluído de sexo, pero pouco máis, pois considera que non é o seu tipo. Ata que un día os sorrisos e as miradas da moza non van dirixidas a el, e iso, sen saber por que, comeza a molestalo.
	Novela romántica
	El abstemio / Ian McGuire ; traducción del inglés por Íñigo F. Lomana
	Barcelona : Seix Barral, 2021
	Stephen Doyle, un veterano irlandés-estadounidense da Guerra Civil, chega a Mánchester con sede de sangue. Uniuse aos Fenianos, unha sociedade secreta que tenta acabar por todos os medios co dominio británico en Irlanda. Tras os pasos desta sociedade vai o xefe de policía James Ou’Connor, cuxa misión consiste en descubrir e frustrar os seus plans. Esta novela sobre a guerra clandestina pola independencia de Irlanda condensa a historia de dous homes perseguidos polo seu pasado e impulsados pola necesidade de xustiza.
	Novela histórica; Novela de intriga e misterio
	La reina sola / Jorge Molist
	Barcelona : Planeta, 2021
	Unha moza reina recentemente coroada e sen experiencia de goberno é abandonada polo seu marido nos peores momentos do seu pequeno reino. Uns nobres hostís, ansiosos de poder, provocan sanguentas revoltas que ameazan a súa vida e a dos seus fillos. Ademais, deberá enfrontarse, coa axuda duns poucos fieis, aos tres maiores poderes do século XIII: Carlos, o gran emperador mediterráneo, Francia e un papa desapiadado. Mentres, ao seu esposo Pedro espéralle o engano e unha devastadora cruzada dun poder dez veces maior ao seu, que invadirá a coroa de Aragón, arrasándoo todo.
	Novela histórica
	Una pasión escrita / María Montesinos
	1ª ed. Barcelona : Ediciones B, 2021
	Cando Vitoria regresa a Madrid despois duns anos en Viena, enfróntase á encorsetada vida social das mulleres da alta burguesía española. A época en que frecuentaba os salóns literarios vieneses e cultivaba a súa afección pola escritura parece quedarse atrás, pero ela non está disposta a resignarse. Mentres tanto, na zona máis popular da capital, Diego traballa na imprenta familiar á vez que loita por abrirse un oco como reporteiro. Son anos efervescentes para o xornalismo, nos que os artigos do Imparcial, O Liberal e A Correspondencia son comentados por todos os madrileños.
	Novela romántica
	La tienda de la felicidad / Rodrigo Muñoz Avia
	Barcelona : Alfaguara, 2021
	Carmelo Durán necesita poucas cousas na vida: un computador con internet, un supermercado en liña onde comprar comida en cantidade e uns cuantos interlocutores cibernéticos cos que discutir. Pero todo cambia cando un erro nun pedido ponlle en contacto con Mari Carmen, a encargada de atención ao cliente do súper. Unha novela epistolar, escrita en forma de mensaxes de correo, cun protagonista inesquecible, mestura do Ignatius de “A conxura dos necios, o Manuel de “Os asquerosos” e o Eugenio de “Cartas de amor dun sexagenario voluptuoso”. Unha historia de persoas reais, coas súas peripecias diarias, que se gañará un oco no corazón dos lectores.
	Novela de humor; Novela da vida cotiá
	Las cuentas aún no están saldadas : la última conferencia / Amos Oz ; traducción del hebreo de Raquel García Lozano
	Madrid : Siruela, D. L. 2020
	En xuño de 2018, Amos Oz ofreceu ao auditorio da Universidade de Tel Aviv a que sería a súa última conferencia, unha charla lúcida e esperanzadora na que, a modo de legado vital, condensou o seu pensamento político e humano. Sempre desde a concordia e o entendemento da realidade de Oriente Medio, Oz avoga nas contas aínda non están saldadas por unha posible solución para acabar definitivamente co eterno conflito entre Israel e Palestina, á vez que lanza unha luminosa mirada sobre cuestións como a natureza do recordo ou o desexo de reconstruír o perdido.
	Ensaio; Conflicto árabe-israelí
	La calle / Ann Petry ; traducción del inglés por Íñigo F. Lomana
	Barcelona : Seix Barral, 2021
	Nova York, década de 1940. Nunha vivenda pobre no corazón de Harlem, Lutie Johnson está decidida a construír unha nova vida para ela e o seu fillo de oito anos. Tras deixar a un marido infiel, soa e case sen diñeiro, Lutie ten fe no soño americano e está convencida de que só necesita traballo duro e determinación. Pero no seu camiño darase de fronte cunha realidade marcada pola violencia cara ás mulleres, a pobreza e o racismo.
	Novela social e política; Novela de intriga e misterio
	Si dijéramos la verdad / Clare Pooley ; traducción de Gabriel Dols Gallardo.
	1ª ed. Barcelona : Grijalbo, 2021
	Esta marabillosa novela enlaza o destino de seis descoñecidos a través dun caderno que lles convida a contar a súa historia e a verdade que hai detrás de cada unha delas. Neste caderno, que viaxará de man en man, escribirán as confesións que ata o de agora non se atreveran a compartir con ninguén mentres ao seu redor vai creándose un círculo de amizade, solidariedade e amor. Pero ser honestos tamén entraña algúns riscos
	Novela da vida cotiá
	Historias de mentes / Arantza Portabales ; ilustraciones de Javier Zabala
	1ª ed. A Coruña : Bulubú, 2020
	A autora desprega toda a súa experiencia na narración breve atrapando ao lector a través do desenvolvemento psicolóxico dos protagonistas e a súa actitude ante as situacións ás que ven enfrontados. A mente do ser humano, no medio da excepcionalidade, perfectamente reflectida grazas á habitual capacidade da nova “dama da novela negra” para engancharnos desde o primeiro momento, con austeridade narrativa pero coa carga emocional necesaria en cada liña. O ilustrador, coa súa visión lírica, apoia e enriquece cada relato empapándose, con sutileza, na arquitectura dos mesmos pero sen coartar a imaxinación do lector nin traizoar ao texto, convertendo as súas pinturas, ao mesmo tempo, en indisolubles do mesmo.
	Contos
	El remitente misterioso y otros relatos inéditos / Marcel Proust ; ; prólogo y traducción del francés de Alan Pauls
	1ª ed. Barcelona : Lumen, 2021
	Oito relatos excepcionais dun mozo Marcel Proust permaneceron inéditos durante máis dun século. Compilados na década de 1950 por Bernard de Fallois, probablemente foron vítimas da súa propia censura, xa que a maioría poñen en escena o desexo homosexual.
	Contos da vida cotiá
	Hombre al agua / Javier Reverte
	1ª ed. Barcelona : Plaza y Janés, 2021
	Desi é un perdedor, un espírito anarquista con alma de filósofo que vive nunha modesta pensión de Lavapiés. Polo amor dunha muller introdúcese nun círculo de conspiradores que se bautizaron a si mesmos como Os Insurrectos e no que militan, entre outros, un millonario que quere acabar co capitalismo e un cura que desexa destruír a Igrexa desde dentro. Paródica e surrealista ás veces, cun ácido sentido do humor, "Home á auga" é un asombroso e lúcido exercicio de estilo no que, a través do esperpento, Javier Reverte debuxa un fiel retrato dunha cidade e os seus habitantes digno das mellores páxinas de Valle-Inclán.
	Novela de humor; Novela social e política
	Resina / Ane Riel ; tradución de Blanca Ortiz Ostalé
	Barcelona : Destino, 2020
	Liv faleceu con seis anos. Meteuse no mar durante a noite e acharon a barca feita cachizas á mañá seguinte. Ou, polo menos, esa é a historia que os seus pais contaron ás autoridades. A realidade é bastante distinta: Liv está viva e escóndese tras unha parede de obxectos roubados de aquí e alá que Jens, o seu pai, foi acumulando ao longo dos anos. Unha fortaleza da que, ao traspasar a súa porta, é imposible escapar ileso. Aquí, lonxe do resto dos habitantes da illa, a vida da familia flúe de maneira imperturbable, cristalizada ata a eternidade como unha formiga atrapada en resina. Só Maria, a nai de Liv, pode cambiar o rumbo das cousas dentro da peculiar familia Hordone. Pero ela tamén, á súa maneira, decidiu esconderse do resto do mundo dentro dun corpo monstruoso.
	Novela de intriga e misterio
	Los últimos románticos / Txani Rodríguez
	Barcelona : Seix Barral, 2020
	A vida de Irune transcorre entre a súa casa e a fábrica de papel na que traballa, nun pobo industrial preto de Bilbao. Esta muller é capaz de enfrontarse ao mundo cando cre que debe facelo, e tenta vivir de acordo cuns valores que a sociedade parece esquecer. Cando xorde un conflito na fábrica, sen saber moi ben como, Irune acaba véndose involucrada. A partir de aí, a súa vida da un xiro inesperado.
	Novela da vida cotiá; Novela romántica
	Las armas de la luz / Jesús Sánchez Adalid
	Madrid : HarperCollins, 2021
	Preto do ano 1000, Almanzor ameaza o norte da península Ibérica. Uns misteriosos barcos arriban á costa tarraconense e deixan un estraño presente no pequeno porto de Cubelles. Este é o inicio da emocionante peripecia vital de dous raparigos que acabarán viaxando ao Alto Urgell, cando o conde Armengol I está a piques de unirse á gran alianza de condes e magnates que decidiron independizarse definitivamente do reino franco e, á vez, romper coas antigas servidumes impostas polo poderoso califato de Córdoba. No medio de todo isto, unha muller nova debaterase para liberarse das ataduras do seu pechado mundo familiar e social.
	Novela histórica
	Traidores a Roma / Simon Scarrow ; traducción de Ana Herrera
	1ª ed. Barcelona : Edhasa, 2020
	Ano 56 d. C. O tribuno Cato e o centurión Macro agardan a próxima campaña en Thapis, unha cidade situada preto da fronteira oriental. Roma prepara os seus exércitos para a loita contra os partos, cada vez máis próxima. Mentres, os espías da perigosa Partia téñenos no seu punto de mira, pero tamén son conscientes de que o verdadeiro inimigo pode estar entre os seus. Hai un traidor nas súas filas. E esa podería ser a ameaza máis mortal para a lexión e o mesmo Imperio. Roma non mostra piedade cos que traizoan aos seus camaradas. Pero primeiro hai que descubrir ao culpable.
	Novela histórica; Novela de intriga e misterio
	Otoño : cuarteto estacional I / Ali Smith ; traducción de Magdalena Palmer
	Madrid : Nórdica Libros, 2020
	A primeiro novela do exitoso Cuarteto Estacional de Ali Smith é unha meditación sobre un mundo cada vez máis limitado e exclusivo, sobre a riqueza e o valor, sobre o que significa a colleita. É a primeira entrega do seu cuarteto estacional : catro libros independentes, separados pero interconectados e cíclicos (como son as estacións) ; e fainos reflexionar sobre o propio tempo. Quen son? De que estamos feitos? Esta é unha novela sobre o envellecemento e o tempo e o amor e as historias mesmas.
	Novela da vida cotiá
	Una sala llena de corazones rotos / Anne Tyler ; traducción de Ana Mata Buil.
	1ª ed. Barcelona : Lumen : Penguin Random House Grupo Editorial, 2021
	É inevitable preguntarse que lle pasa pola cabeza a un home como Micah Mortimer. Vive só, é reservado, a súa rutina está gravada en pedra. Todas as mañás ás sete e cuarto véselle saír a correr. Ao redor das dez ou as dez e media pega o cartel magnético de TECNOERMITAÑO no teito do seu Kia. Pero esta vida plácida voa polo aire cando Cassia, a súa parella, anúncialle que van botala da súa casa e un adolescente plántase ante a súa porta alegando ser o seu fillo. A nova novela de Anne Tyler ofrece unha mirada íntima ao corazón e a mente dun home que se ve obrigado a ver o mundo con novos ollos.
	Novela da vida cotiá
	Delparaíso / Juan del Val
	5ª ed. Barcelona : Espasa, 2021
	Delparaíso é un lugar seguro, vixiado as 24 horas, luxoso e inexpugnable. Con todo, os seus muros non protexen do medo, do amor, da tristeza, do desexo e da morte. Seica ten sentido protexerse da vida?
	Novela da vida cotiá
	Las lealtades / Delphine de Vigan ; tradución de Javier Albiñana
	Barcelona : Anagrama, 2019
	No centro desta novela hai un neno de doce anos : Théo, fillo de pais separados. O proxenitor, sumido nunha depresión, apenas sae do seu caótico e degradado apartamento, e a nai vive consumida por un odio sen fisuras cara ao seu ex, que a abandonou por outra muller. No medio desa guerra, Théo atopará no alcol unha vía de escape. Ao seu ao redor móvense outros tres personaxes : Hélène, a profesora que cre detectar que o neno sofre malos tratos a partir do inferno que viviu na súa propia infancia ; Mathis, o amigo de Théo, co que se inicia na bebida, e Cécile, a nai de Mathis, cuxo tranquilo mundo cambaléase despois de descubrir algo inquietante no computador do seu marido.
	Novela da vida cotiá
	La plaga del cielo / Daniel Wolf ; traducción de Carlos Fortea
	1ª ed. Barcelona : Grijalbo, 2020
	Ducado de Lorena, 1346. Adrien Fleury sempre soñou con ser medico, pero nin nos seus peores pesadelos puido anticipar que, cando o conseguise, debería combater a praga máis letal que a rexión coñecera ata o momento. O seu valerosa defensa da ciencia e o seu ardente amor por Lea, unha intelixente moza xudía, valeranlle o odio eterno dos poderosos e intransixentes, quen busca sempre un chibo expiatorio para ocultar as súas propias miserias.
	Novela histórica
	Así comienza / Rachel Abbott ; traducción de Jesús de la Torre
	1ª ed. Barcelona : Suma de letras, 2020
	Aínda que Cleo sabe que debería alegrarse de que o seu irmá coñecera a alguén trala repentina morte da súa esposa, hai algo na súa esquiva nova noiva, Evie, que non termina de gustarlle. Cando Evie comeza a sufrir pequenos accidentes na casa, os seus amigos no poden evitar preguntarse si Mark podría estar facendolle dano, ainda que Cleo sabe que el sería incapaz de facer algo así. Unha noite, a policía recibe un aviso e o que se atopa ao entrar na casa son dos corpos enredados entre sabas ensanguentadas. Solo un ten pulso.
	Novela de intriga e misterio
	El silencio de las olas : [un terrible asesinato, un misterioso camafeo y una mujer en busca de respuestas] / Ángela Banzas
	Barcelona : Suma de letras, 2021
	Adela Roldán leva unha apracible vida en familia salvo por un pesadelo recorrente que a perturba desde que era só unha nena. Nela ve como unha moza é asasinada en presenza da súa filla pequena. Cando esperta, non lembra nada máis, ata que unha noite identifica o nome do pobo no que ocorre todo: Vilar de Fontao. Decide viaxar ata alí e comprobar se a casa onde ten lugar o horrible crime existe. O que Adela descoñece é que, en realidade, emprenderá unha viaxe de máis de cen anos que a levará desde a Costa da Morte ata a cidade de Santiago de Compostela na busca da verdade.
	Novela da vida cotiá; Novela de intriga e misterio
	Quirke en San Sebastián / Benjamin Black ; traducción de Miguel Temprano
	Barcelona : Alfaguara, 2021
	Arrastrado pola súa esposa Evelyn a unhas vacacións en San Sebastián, o patólogo Quirke pronto deixa de botar de menos Dublín. Con todo, a calma vese perturbada tras un case ridículo accidente. No hospital crúzase cunha irlandesa que lle resulta extrañamente familiar, ata que finalmente cre recoñecer nela a unha infortunada nova, amiga da súa filla Phoebe. Se a memoria, ou o abuso do alcol, non lle xogan unha mala pasada, trataríase de April Latimer, presuntamente asasinada polo seu perturbado irmán no transcurso dunha sórdida investigación na que o propio Quirke viuse implicado anos atrás.
	Novela de intriga e misterio
	El juego del alma / Javier Castillo
	1ª ed. Barcelona : Suma, 2021
	Nova York, 2011. Unha moza de quince anos aparece crucificada nun suburbio nos arredores. Miren Triggs, xornalista de investigación do Manhattan Press, recibe de maneira inesperada un estraño sobre. No seu interior, a polaroid doutra adolescente amordazada e coas mans atadas, cunha soa anotación: «GINA PEBBLES, 2002». Miren Triggs e Jim Schmoer, o seu antigo profesor de xornalismo, seguirán a pista da moza da imaxe mentres investigan a crucifixión de Nova York. Así se penetrarán nunha institución relixiosa na que todo son secretos e enigmas.
	Novela de intriga e misterio
	Fuego nocturno / Michael Connelly ; traducido por Javier Gimeno Guerrero [sic]
	Madrid : AdN Alianza de Novelas, 2020
	Cando era un detective de homicidios novato, Harry Bosch tivo un mentor que lle ensinou a tomarse o traballo de forma persoal e prender a chama da tenacidade para non deixar nin un caso sen resolver: John Jack Thompson. Este morreu, pero, tras o seu funeral, a súa viúva entrégalle a Bosch o informe dun asasinato que Thompson levou consigo cando deixou a Policía de Los Ángeles 20 anos atrás: o caso aberto do asasinato dun mozo con problemas nun canellón usado para trapicheos de drogas.
	Novela de intriga e misterio
	La sospecha / Friedrich Dürrenmatt ; traducción de Juan José del Solar
	1ª de. Barcelona : Tusquets, 2020
	Tras unha delicada operación cirúrxica, que talvez lle alongue un pouco máis a vida, o comisario Bärlach, no seu leito de hospital, le un exemplar da revista Life. Unha fotografía alí publicada esperta no médico que acaba de operarlle a sospeita de que o tristemente soado doutor Nehle, que practicaba operacións sen anestesia no campo de concentración de Stutthof, podería ser o actual director dunha clínica privada suíza. A partir dese momento, Bärlach emprende unha arriscada investigación que lle conducirá, a través dunha alucinante traxectoria poboada de monstros, a un desenlace que el xamais puido imaxinar.
	Novela de intriga e misterio; Campos de concentración
	Dos tazas : el regreso de la inspectora García / Isabel Franc
	Barcelona ; Madrid : Egales, D. L. 2020
	Unha serie de roubos a anciás ricas. Un sospeitoso intento de suicidio dunha escritora cuxo libro compromete a varias persoas. No seu reingreso ao corpo de policía, a inspectora Emma García terá que enfrontarse a estes dous casos en paralelo e ambos lle crearán problemas morais. Coa axuda da súa compañeira Montse Murals, percorrerá o camiño da resolución pasando por unha sucesión de peripecias que removerán o seu pasado, os seus sentimentos e o seu sentido da ética. García volveu. Case 25 anos despois da publicación da novela lésbica máis lida en español, Isabel Franc volve cunha desternillante novela protagonizada polo seu personaxe máis icónico, a inspectora García.
	Novela de intriga e misterio
	Los asesinatos de Kingfisher Hill / Sophie Hannah ; traducción de Claudia Conde
	Barcelona : Espasa, 2021
	Hércules Poirot viaxa nun luxoso autocar á exclusiva mansión Kingfisher Hill: Richard Devonport pediulle axuda para demostrar que a súa prometida, Helen, é inocente do asasinato do seu irmán, Frank, a pesar de que ela mesma confesou o crime. No traxecto, unha moza sofre un ataque de nervios e esixe apearse: afirma que se permanece no seu asento será asasinada. Organízase un cambio de asento e o resto da viaxe transcorre sen incidentes. Con todo, Poirot ten un mal presentimento.
	Novela de intriga e misterio
	Mystic river / Dennis Lehane ; traducción del inglés de Jofre Homedes Beutnagel
	1ª ed. Barcelona : Salamandra, 2021
	Novela de intriga e misterio
	El bucle infinito / Isabel Martín
	1ª ed. Barcelona : Ediciones B, 2021
	Un misterioso libro centenario e unha viaxe no tempo que cambiará a historia para sempre. Os membros da familia Serrietz herdaron, desde fai máis de cincocentos anos, un misterioso manuscrito: no momento o que os seus segredos ocultos saian á luz, o curso do tempo cambiará para sempre. Cando o valioso obxecto chega ás súas mans, Julia decide embarcarse na procura da súa orixe. Para iso contrata a Miguel, un novo restaurador que aos poucos irá desentrañando os símbolos e as mensaxes do manuscrito ata chegar a unha pregunta clave: como é posible que un manuscrito do século XVI conteña explicacións científicas para descubrimentos modernos como o ADN?
	Novela de intriga e misterio
	Tomás Nevinson / Javier Marías
	1ª ed. Barcelona : Alfaguara, , 2021
	Dous homes, un na ficción e outro na realidade, tiveron a oportunidade de matar a Hitler antes de que este desencadease a Segunda Guerra Mundial. A partir deste feito, Javier Marías explora o envés do "Non matarás". Se eses homes quizá deberon disparar contra o Führer, cabe a posibilidade de facelo contra alguén máis? Tomás Nevinson cae na tentación de volver aos Servizos Secretos tras estar fóra, e propónselle ir a unha cidade do noroeste para identificar a unha persoa que participou en atentados do IRA e de ETA dez anos atrás. Estamos en 1997. O encargo leva o selo do seu ambiguo ex-xefe Bertram Tupra, que xa, mediante un engano, condicionara a súa vida anterior.
	Novela de intriga e misterio; Terrorismo
	El desorden que dejas / Carlos Montero
	7ª ed. Barcelona : Espasa Libros, 2016
	Intenso thriller psicolóxico protagonizado e relatado en primeira persoa por Raquel, unha nova profesora de literatura en horas baixas que acepta unha suplencia no instituto de Novariz, o pobo de onde procede o seu marido. No seu primeiro día de traballo, a moza decátase de que Elvira, a súa predecesora, suicidouse e ao finalizar as clases atopa no seu bolso unha nota que di : "E ti canto vas tardar en morrer?".
	Novela de intriga e misterio
	El hombre de Calcuta / Abir Mukherjee ; traducción de Jofre Homedes Beutnagel
	Barcelona : Salamandra, 2021
	India, 1919. O capitán Sam Wyndham chega a Calcuta para ocupar un importante cargo na policía local. Finalizada a Primeira Guerra Mundial, algúns británicos albergan a esperanza de refacer a súa fortuna e medrar nos países máis afastados do Imperio, especialmente na India. O capitán Sam Wyndham, veterano de guerra e con experiencia en Scotland Yard, desembarca en Calcuta e descobre que a metrópole cumpre todos os requisitos para acabar con el. Será esta a causa do asasinato dun alto funcionario nun sombrío canellón dos baixos fondos?
	Novela de intriga e misterio; Novela histórica
	La mensajera del bosque / Maite R. Ochotorena
	1ª ed. Barcelona : Planeta, 2021
	Un segredo celosamente gardado dorme nas rúas de Madrid. Cris Stoian esperta nun lugar descoñecido, sen lembrar nada e coa única referencia dunha nota deixada polo seu irmán Daniel. Cando, ademais, descobre o seu corpo cuberto de espantosas cicatrices, un insondable abismo ábrese baixo os seus pés. Quen é? Que fai escondida alí? Por que na súa nota o seu irmán pídelle que non salga nin contacte con ninguén?
	Novela de intriga e misterio
	Hijos de febrero / Alan Parks
	Tusquets 2021 Barcelona
	Segunda novela da serie negra protagonizada por Harry McCoy un detective que traballa nas rúas de Glasgow. A policía recibe unha chamada anónima: un mozo foi asasinado violentamente no andar catorce dun edificio en obras. No peito escribíronlle a coitelo a palabra “adeus”. Ese asasinato espantoso golpea intimamente a un poderoso mafioso, Jake Scobie, e, sobre todo, á súa caprichosa filla Elaine. O axente Harry McCoy, que aínda non volveu traballar despois da terapia no seu caso anterior, terá que facerse cargo da investigación. Ese non será o único cadáver dese frío mes de febreiro de 1973 cando a neve cobre sen piedade as rúas da cidade.
	Novela de intriga e misterio
	La naturaleza de la bestia / Louise Penny ; traducción de Patricia Antón
	1ª ed.Barcelona : Salamandra, 2021
	Armand Gamache, o ex inspector xefe de homicidios da Sûrete du Quebec debe abandonar a súa vida de xubilado en Three Pines para investigar a desaparición dun neno. O caso destapa unha serie de sucesos que conducen a un asasinato e que, á súa vez, guíannos ata un antigo crime: se cadra o monstro que hai vinte e cinco anos chegou a Three Pines e sementou a desgraza entre a poboación regresou. Coa súa mestría habitual, Penny aborda o lado máis escuro da natureza humana a traves do inexorable dilema moral que supón crer ou non crer as fantasías do mozo.
	Novela de intriga e misterio
	Catedrales / Claudia Piñeiro
	1ª de. Barcelona : Alfaguara, 2021
	Fai trinta anos, nun terreo baldío dun barrio tranquilo, apareceu descortizado e queimado o cadáver dunha adolescente. A investigación pechouse sen culpables e a súa familia, silenciosamente, foise rachando. Pero, pasado ese longo tempo, a verdade oculta sairá á luz grazas ao persistente amor do pai da vítima. Esa verdade mostrará con crueza o que se esconde detrás das aparencias; a crueldade á que poden levar a obediencia e o fanatismo relixioso; a complicidade dos medorentos e indiferentes, e tamén, a soidade e o desvalimiento de quen se anima a seguir o seu propio camiño.
	Novela de intriga e misterio
	Los adictos / Paolo Roversi ; traducción de Itziar Hernández Rodilla
	1ª ed. Barcelona : Roca, 2020
	A véspera de Nadal de 1994, seguindo o sinal dunha bengala disparada nun bosque de Offenburg, Alemaña, é achado o corpo dun home na neve. Foi degolado e ten ambas mans amputadas. Na actualidade, Rebecca Stark é unha brillante psiquiatra de Londres que desenvolveu un innovador sistema para sandar aos pacientes das súas obsesións. O método Stark é tan efectivo que uno dos seus pacientes, Grigory Ivanov, decide confiar a Rebecca a xestión de Sunrise, a primeira dunha serie de clínicas de vangarda dispersas por todo o mundo que axudan ás persoas para curarse de calquera adicción.
	Novela de intriga e misterio
	El ángel negro / John Verdon ; traducción de Santiago del Rey
	1ª ed. Barcelona : Roca, 2020
	Angus Russell, un poderoso home millonario aparece morto na súa mansión de Harrow Hill coa garganta cortada de lado a lado. As impresións dixitais e o ADN atopado na escena do crime sinalan como culpable a Billy Tate, un home relacionado con temas de bruxería e cun coñecido rancor contra a vítima. Pero hai un problema. Tras caer desde un tellado, Tate foi declarado morto o día anterior ao asasinato de Russell. Cando a policía revisa a morgue onde está o corpo de Tate, descobre que, ademais de que o cadáver desapareceu, o cadaleito estaba roto pola parte exterior.
	Novela de intriga e misterio
	Seis cuatro / Hideo Yokoyama ; traducción de Jofre Homedes Beutnagel
	1ª ed. Barcelona : Salamandra, 2021
	En xaneiro de 1989, unha nena de sete anos foi raptada ao norte de Tokio. Os pais nunca chegaron a saber a identidade do secuestrador. Tampouco volveron ver á súa filla. Nome en clave do caso: Seis Catro. Máis dunha década despois, o xefe de prensa da policía vese obrigado a volver sobre o suceso, cuxo estigma non se diluíu no tempo: o fracaso da investigación segue sendo motivo de escándalo. Pero o veterano Mikami non aspira xa a resolver o crime, só pretende tender unha man á familia da vítima e contribuír dalgún modo para limpar a reputación do corpo.
	Novela de intriga e misterio
	Bruxas : a forza invencible das mulleres / Mona Chollet ; tradución de Ánxela Gracián.
	A Coruña : Hércules, 2020
	Mona Chollet reflexiona, neste ensaio, sobre a herdanza patriarcal no pensamento europeo, desde a caza de bruxas até o presente. Este libro explora tres estereotipos de mulleres e o proceso que levou á súa estigmatización así como o que queda de relevante desa visión actualmente, tanto nos nosos prexuízos como nas nosas representacións: a muller independente, a muller sen fillos e a muller máis vella.
	Feminismo
	La mujer invisible / Caroline Criado Pérez ; traducción por Aurora Echevarría
	: Seix Barral Barcelona, 2020
	Imaxínasche como sería vivir nun mundo no que o teu teléfono móbil é demasiado grande para a túa man? No que tes un 47 % máis de probabilidades de morrer que a túa parella en caso de sufrir un accidente? No que un fármaco prescrito polo médico produce efectos secundarios no teu organismo? Se estás familiarizada con estas situacións, con toda probabilidade es unha muller. Este libro saca á luz o alto prezo que as mulleres deben pagar por vivir nunha sociedade construída a medida dos homes, en moitas ocasións á conta da súa saúde e benestar.
	Desigualdade social; Patriarcado
	Suite italiana : un viaje a Venecia, Trieste y Sicilia / Javier Reverte
	Barcelona : Plaza Janés, 2020
	Neste novo relato viaxeiro, o escritor Javier Reverte seguiu un camiño que nos leva ás cidades de Venecia e Trieste e que conclúe cun percorrido pola illa de Sicilia. E non só nos aproxima á historia dos lugares que visita, senón que o fai da man de catro escritores que habitaron neses escenarios e que escribiron sobre eles: Thomas Mann, James Joyce, Rainer Maria Rilke e Giuseppe de Lampedusa, catro autores xeniais que retrataron con crueza, ou con humor desgarrado, ou amargura, ou fantasía, ou nostalxia, unha época tráxica e luminosa da peripecia humana.
	Literatura de viajes; Descrición; Sicilia; Venecia
	Burdeos y Périgord / [texto, Manuel Monreal Iglesia, Ángel Ingelmo Sánchez]
	Madrid : Gaesa, 2020
	A súa proximidade a España e a fácil comunicación converten a esta zona do sur de Francia nun destino que convida a repetir viaxe nas diferentes estacións. Bordeus por si soa xa xustifica calquera estancia, unha capital cun rico conxunto monumental declarado Patrimonio da Humanidade que sabe harmonizar coas novas construcións e unha vida cultural e nocturna moi animada. No Périgord están as famosas covas de Lascaux e uns pobos que parecen conservados intactos desde a Idade Media. É unha das rexións máis visitadas e que supón o menor complemento cando se vai a Burdeos.
	Guías turísticas; Burdeos
	Canadá Este / [texto, Jesús García Marín ; Daniel Cabrera]
	Madrid : Gaesa, 2020
	Canadá é a nación das grandes paisaxes. Unha riqueza natural absolutamente colosal e salvaxe en maior parte do territorio. Nación de inmigrantes chegados de todas partes do mundo, en Canadá ninguén é o suficientemente exótico como para chamar a atención. O carácter multicultural e inclusivo da sociedade canadiense será especialmente perceptible nas grandes cidades. Nesta guía descríbense os territorios de Ontario, Quebec, Nova Escocia, New Brusnwick, Illa do Príncipe Eduardo, Terranova, Labrador, Toronto, Ottawa e Halifax.
	Guías turísticas; Canadá
	Región de Murcia : mapa de carreteras, escala 1 : 400. 000 / texto, Rubén Duro y Juan Pablo Avisón
	11ª de. Madrid : Anaya Touring, 2020
	Praia, montaña e horta: todo baixo o sol, que aquí brilla 300 días ao ano, nunha rexión bendicida por unha costa bañada por dous mares, xacementos arqueolóxicos, cidades milenarias, espazos naturais protexidos e pobos singulares con festividades ancestrais e unha gastronomía excepcional.
	Guías turísticas; Murcia
	Rutas por el patrimonio arqueológico industrial de España / Xavier Martínez i Edo
	Madrid : Anaya, 2020
	A arqueoloxía industrial é un concepto de uso bastante recente e aínda hoxe moi descoñecido en España, onde foi prosperando lentamente como disciplina científica e, desde hai xa algunhas décadas, tamén como destino turístico. Destino turístico? Para ver que? Vellas fábricas en desuso e arruinadas? O patrimonio industrial é moito máis que isto.
	Rutas para descubrir la España vacía / Francesc Ribes
	Madrid : Anaya, 2020
	Estes roteiros pola España baleira achégannos a unha realidade tanxible que é o despoboamento do interior de España e, paradoxalmente, tamén é onde se localizan moitos dos pobos considerados os máis bonitos do país.
	Rutas turísticas; España
	Caminos de Santiago : 25 rutas jacobeas / Sergio Fernández Tolosa.
	1ª ed. Barcelona : Geoplaneta, [2021]
	Sergio Fernández Tolosa, xornalista especializado en viaxes a pé e en bicicleta, convídanos a explorar a profusa rede de itinerarios xacobeos existente en España e Portugal. Para iso escribiu esta guía, destinada tanto a peregrinos con experiencia como sen ela, onde nos descobre 25 roteiros históricos de peregrinación, máis algunhas outras variantes, moitas delas practicamente descoñecidas
	Guías turísticas; Camiño de Santiago
	Pueblos con encanto : [y excursiones por sus alrededores] / Anxo Rial
	Bilbao : Sua Edizioak, 2020
	O novo título da colección Galicia de Anxo Rial percorre 38 localidades seleccionadas pola súa innegable beleza, á que engaden outras virtudes como singularidade, pintoresquismo, tranquilidade ou o seu carácter acolledor. Estes pobos de Galicia rezuman un encanto que se aloxa entre as gretas das pedras das súas construcións ancestrais, na humidade dos bosques e a natureza salvaxe pero acolledora… Descritos e fotografados coa destreza dun experto da talla de Anxo Rial.
	Guías turísticas; Galicia
	Neste libro descubrirás o mundo croquetil en todo o seu esplendor: croquetas pequenas, delicadas, crocantes por fóra e cremosas por dentro e, sobre todo, saborosas. Atoparás as de toda a vida cun toque diferente, pero sobre todo unha selección de croquetas de autor orixinais, innovadoras e sorprendentes, desenfadadas, creativas e de fusión, doces ou saladas.

