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NARRATIVA

Ciudad sumergida / Marta Barone ; traducción 
de Xavier González Rovira

Barcelona : Literatura Random House , 2021

Esta novela trata sobre a distancia que separa aos pais dos fillos: unhas 
memorias familiares, unha apaixonada mirada á literatura e o retrato dun 
dos episodios máis violentos de Italia.
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NARRATIVA

La parábola del sembrador / Octavia E. 
Butler ; introducción de Gloria Steinem ; 
Traducción de Silvia Moreno Parrado

Madrid : Capitán Swing , D.L. 2021 

Cando o cambio climático global e as crises económicas conducen ao caos 
social a principios da década de 2020, California énchese de perigos, desde 
a escaseza xeneralizada de auga ata as masas de vagabundos que farán 
calquera cousa para sobrevivir outro día máis. Lauren Olamina, unha moza 
adolescente de quince anos, vive dentro dunha comunidade pechada co 
seu pai, un predicador, a súa familia e os seus veciños, relativamente 
protexida da anarquía circundante. Nunha sociedade onde calquera 
vulnerabilidade é un risco, ela sofre de hiperempatía, unha sensibilidade 
debilitante cara ás emocións dos demais. Precoz e lúcida, Lauren debe 
facer oír a súa voz para protexer aos seus seres queridos dos desastres 
inminentes que a súa pequena comunidade ignora obstinadamente. Pero o 
que comeza como unha loita pola supervivencia pronto conduce ao 
nacemento dunha nova fe e a unha sorprendente visión do destino humano. 
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NARRATIVA

Perro de ojos negros / María José Caro

[Barcelona] : Alfaguara , 2018 

Macarena deambula polas presións da adultez e as convencións da clase 
media limeña de maneira absorta, coma se fosen os deberes e 
responsabilidades doutras persoas. Os traballos obrigados e as 
desventuras cotiás, como a depresión e a hemicrania, se subliman a través 
da súa mirada, que ten ao spleen, pero tamén a atopar símbolos onde os 
demais só ven obxectos. Viaxar a Madrid a estudar unha mestría vólvese, 
nese contexto, unha saída perfecta, unha fuga cara a adiante, pero tamén o 
encontro co que si importa e esixe decisións: o amor e a escritura.
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NARRATIVA

La furia del silencio / Carlos Dávalos

Barcelona : Lumen , 2021

No Perú dos noventa, poucos anos despois de que un mozo Vargas Llosa 
se presentase como candidato a presidente fronte a un misterioso e exótico 
Fujimori, Facundo empeza a descubrir as hipocrisías que o rodean. Creceu 
nunha Lima de apagamentos e atentados, no seo dunha familia burguesa, 
xunto á súa irmá Alexia, uns pais atentos e Dolina, a omnipresente 
empregada doméstica. Pero ten unha particularidade: padece narcolepsia e 
pode durmirse nas situacións máis imprevistas. Cando Alexia revela que 
está embarazada e os seus pais impóñenlle unha decisión que non é a súa, 
decide actuar. Outra confesión, dun compañeiro do colexio, sumada a unha 
expulsión por indisciplina, lanzan a Facundo a unha viaxe iniciático polo 
centro de Lima, onde descubrirá o sexo, a cocaína e o amor, ademais dun 
secreto crucial. Así irá urdiendo o plan que fará que a súa vida (e non só a 
súa) cambie para sempre.
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NARRATIVA

El vigilante nocturno / Louise Erdrich ; 
[traducción del inglés de Susana de la Higuera 
Glynne-Jones] 

Madrid : Siruela , 2021 

1953, Dakota do Norte. Thomas Wazhashk é o vixiante nocturno da 
primeira fábrica inaugurada preto da reserva india de Turtle Mountain. 
Tamén é un prominente membro do Consello Chippewa, desconcertado por 
un novo proxecto de lei que pronto se presentará ante o Congreso. O 
Goberno dos Estados Unidos cualifica a medida como "unha 
emancipación", pero máis ben parece restrinxir aínda máis a liberdade e os 
dereitos dos nativos americanos sobre a súa terra. Thomas, indignado por 
esta nova traizón ao seu pobo e aínda que teña que enfrontarse só a todo 
Washington D. C., fará o imposible por combatela. Doutra banda, e a 
diferenza da maioría das mozas da comunidade, Pixie Paranteau non 
pensa cargar de ningunha maneira cun marido e moreas de fillos. Bastante 
ten xa co seu traballo na fábrica, gañando apenas o suficiente para manter 
á súa nai e ao seu irmán, por non falar do seu pai, quen só aparece cando 
necesita diñeiro para seguir bebendo. Ademais, Pixie necesita aforrar cada 
centavo para chegar a Minnesota e atopar a Beira, a súa irmá perdida.

Indios americanos ; Dakota do Norte ; Novela social e política ; 
Novela histórica ; Novela da vida cotiá
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NARRATIVA

La bibliotecaria de Saint-Malo / Mario Escobar

Madrid : Harper Collins , 2021 

Jocelyn é a gardiá da Biblioteca de Saint-Malo, unha muller huerfana que se 
aferra á literatura e ao seu marido, Antoine. Pero ambos corren perigo: a 
chegada das tropas alemás á cidade, en especial a do comandante Adolf 
Bauman, empeñado en roubar algúns dos incunables que tan celosamente 
garda a bibliotecaria, quere acabar coa súa felicidade. O capitán Hermann 
von Choltiz, amante dos libros, é enviado polas autoridades alemás para 
expurgar as bibliotecas da rexión, pero resístese a destruílos. Jocelyn e 
Hermann comezarán unha amizade imposible: os libros únenos, pero a 
violencia e a guerra sepáranos. Destinados a ser inimigos e obrigados a 
vivir nun mundo no que se desatou a tolemia, os inesquecibles 
protagonistas desta fermosa novela converteranse en heroes cuxo amor 
vencerá mesmo á guerra.
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NARRATIVA

La belleza de la noche / Nina George ; 
traducción de María Dolores Ábalos 

Barcelona : Ediciones B , 2021

Claire, unha exitosa bióloga en crise, e Julie, unha rapaza que busca o seu 
camiño, coñécense nun hotel: Claire sae da habitación onde pasou a noite 
cun descoñecido; Julie traballa alí como limpadora. Esa mesma noite, 
volven a atoparse en circunstancias moi diferentes: o fillo de Claire invitou á 
súa nova noiva a cear cos seus pais e cal é a sorpresa de Claire ao 
descubrir que esa noiva non é outra que Julie. Sen embargo, entre elas 
xurde unha amizade moi especial e ese verán, baixo a calor abrasadora da 
costa bretona, comparten con intensidade a embriaguez da vida, o valor 
das cousas pequenas e a paixón. Ambas reencontraranse coas ganas de 
vivir e ningunha delas volverá a ser a mesma.
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NARRATIVA

Nenúfares que brillan en aguas tristes / 
Bárbara Gil

Barcelona : Plaza & Janés , 2021 

Durante a festa do seu décimo terceiro aniversario, Irina, filla do magnate 
galego da industria téxtil Ernesto Ferreira, atópase na praia cun 
descoñecido que lle dá un amuleto capaz de cumprir calquera desexo. Anos 
despois descobre que o obxecto esconde un antigo secreto familiar gardado 
con celo. Seguindo esta pista, Irina e Sagor, o seu medio irmán, deciden 
acompañar a Ernesto nunha viaxe de negocios a Bangladesh. Alí contarán 
coa axuda de Faisal, un mozo bengalí polo que ela empeza a sentir unha 
irresistible atracción. A viaxe levaraa a coñecer a dura realidade dos 
traballadores das fábricas textís, desvelará a verdade do seu pasado e 
poñerá a súa vida en perigo. Con todo, do mesmo xeito que os nenúfares 
que nacen nas augas estancadas, máis aló do risco e a pobreza, Irina 
descubrirá a paixón do amor prohibido nun lugar repleto de maxia e beleza. 
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NARRATIVA

La biblioteca de la medianoche / Matt Haig ; 
traducción Miguel Marqués Muñoz

Madrid : Alianza de Novelas , 2021 

Nora Seed aparece, sen saber como, na Biblioteca da Medianoite, onde se 
lle ofrece unha nova oportunidade para facer as cousas ben. Ata ese 
momento, a súa vida estivo marcada pola infelicidade e o arrepentimento. 
Nora sente que defraudou a todos, e tamén a ela mesma. Pero isto está a 
piques de cambiar. Os libros da Biblioteca da Medianoite permitirán a Nora 
vivir coma se fixese as cousas doutra maneira. Coa axuda dunha vella 
amiga, terá a opción de esquivar todo aquilo que se arrepinte de facer (ou 
non facer), en pos da vida perfecta. Pero as cousas non sempre serán 
como imaxinou que serían, e pronto as súas decisións enfrontarán á 
Biblioteca e a ela mesma nun perigo extremo. Nora deberá responder unha 
última pregunta antes de que o tempo esgótese: cal é a mellor maneira de 
vivir? 
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NARRATIVA

En el corazón del bosque / Jean Hegland ; 
traducción de R. M. Bassols

Madrid : Errata Naturae , 2020 

Esta é unha historia sobre ese futuro que está cada vez máis presente. Non 
é unha historia apocalíptica, nin sequera unha historia sobre o colapso, 
senón a historia de dúas colapsonautas: dúas mulleres novas que 
atravesan o derrube da sociedade occidental e aprenden a vivir nunha nova 
realidade.

Novela fantásticaN HEG ene



  

NARRATIVA

Lágrimas de pan / Concepción Hernández 
Sánchez

Almería : Círculo Rojo , 2014 

As Gardiás atópanse a medio camiño entre os Anxos e os 
humanos….poden lembrar con absoluta claridade como comezou todo: cun 
Pensamento… pero están obrigadas a gardar secreto… levan tanto tempo 
neste mundo que as ilusións as atraparon e agora loitan contra a dúbida e o 
medo… unha maldición axéxaas…
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NARRATIVA

Vacaciones en el Cáucaso / María Iordanidu ; 
traducción del griego moderno de Selma Ancira 

Barcelona : Acantilado , 2020 

Unha mañá de xullo de 1914, Ana, unha adolescente de Constantinopla, 
abandona a casa familiar para pasar un mes de vacacións en Stávropol, no 
Cáucaso. Con todo, apenas comeza a viaxe, perde á súa tía entre o gentío 
da estación de Batumi, desde onde debían partir xuntas. Tras dous meses 
errando por Rusia, chega finalmente a Stávropol, onde ten que buscar un 
emprego como profesora para saír adiante. Contra todo prognóstico, o 
estalido da Primeira Guerra Mundial e a Revolución rusa impediranlle 
regresar ao seu fogar durante cinco anos. 

Guerra Mundial, 1914-1918 ; Revolución Rusa ; Cáucaso ; Novela 
histórica
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NARRATIVA

La flor / Mary Karr ; traducción de Regina López 
Muñoz 

[Madrid] : Periférica : Errata Naturae , 2020 

Co seu habitual descaro, nunha obra adictiva, divertida e máis sexy que 
nunca, Mary Karr escribe unha carta de amor á adolescencia. Á súa 
adolescencia, pois estamos ante unha narración autobiográfica. Nunca máis 
se estirará o tempo como naqueles anos, nunca máis estará o mundo tan 
novo, tan sen estrear, nin serán os nosos ollos tan puros
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NARRATIVA

Después / Stephen King ; traducción de José 
Óscar Hernández Sendín y Ana Isabel Sánchez 
Díez

Barcelona : Plaza & Janés , 2021 

Jamie Conklin, o único fillo dunha nai solteira, só quere ter unha infancia 
normal. Con todo, naceu cunha habilidade sobrenatural que a súa nai 
ínstalle a manter en segredo e que lle permite ver aquilo que ninguén pode 
e decatarse do que o resto do mundo ignora. Cando unha inspectora do 
Departamento de Policía de Nova York o obriga a evitar o último atentado 
dun asasino que ameaza con seguir atacando mesmo desde a tumba, 
Jamie non tardará en descubrir que o prezo que debe pagar polo seu poder 
se cadra é demasiado alto. 
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NARRATIVA

Oriente / José Carlos Llop

Barcelona : Alfaguara , 2019 

O namoramento é un país inventado polo desexo. O achado dunhas cartas 
gardadas durante décadas leva ao protagonista desta novela para revisar a 
súa propia vida e a dos seus pais, moldeadas e distorsionadas polas súas 
distintas relacións amorosas. Convertido en correspondente da súa propia 
existencia, o narrador vese inmerso nun combate contra si mesmo que lle 
conduce ao convencemento de ser só uno máis con todos aqueles que ao 
longo dos séculos amaron e perderon. 

Novela romática ; Novela da vida cotiáN LLO ori

  

NARRATIVA

Las máscaras del fin del mundo / Ramón 
Loureiro

 A Coruña : Medulia , D.L. 2020

Nas páxinas de Las máscaras del fin del mundo anida unha mirada 
especialmente crítica sobre a actualidade do noso tempo. Pero tambén está 
a constante reivindicación do dereito a soñar. E por suposto unha constante 
reivindicación da cultura europea e da liberdade.

Novela da vida cotiáN LOU mas



  

NARRATIVA

El color que cayó del espacio / H. P. 
Lovecraft ; ilustraciones de Albert Asensio ; 
traducción de Colectivo Lovecraft BdL

Madrid : Nórdica , 2020 

Como mestre indiscutible da literatura fantástica, Lovecraft quixo crear un 
novo arquetipo de monstro e fíxoo: converteu unha cor indefinida en 
obxecto dun terror incomprensible. Ademais, sabe meternos na pel desa 
caste de puritanos subdesenrolados e fai que percibamos o fedor que rodea 
eses bosques que «ningunha machada cortou xamais».

Conto de ciencia ficciónN LOV col

  

NARRATIVA

Unas vacaciones en invierno / Bernard 
MacLaverty

Barcelona : Libros del Asteroide , 2019 

Gerry e Stella Simone unha parella de xubilados irlandeses que vive en 
Escocia decidiron pasar unha fin de semana longa en Ámsterdam para 
cambiar de aires. A súa relación, aparentemente agradable e segura, 
transcorre nunha apracible rutina. Con todo, Gerry ten un serio problema co 
alcol, ao que recorre a diario pensando que Stella descoñece o grao da súa 
adicción. Ela tolérao discretamente, como tolera as súas teimas e o que ela 
percibe como falta de sensibilidade e inquietudes. A medida que a fin de 
semana avanza, vaise facendo evidente a magnitude da distancia que lles 
separa e que quizá sexa xa insalvable. Unha novela de enorme ambición na 
súa profundidade e na súa exquisita precisión emocional. 

Novela da vida cotiáN MAC vac



  

NARRATIVA

Una Odisea : Un padre, un hijo, una 
epopeya / Daniel Mendelsohn; traducción del 
inglés por Ramón Buenaventura

Barcelona : Seix Barral , 2019 

Cando, aos seus oitenta e un anos, Jay Mendelsohn decide inscribirse no 
seminario sobre a Odisea que imparte o seu fillo Daniel na universidade, 
non imaxina a a ventura emocional e intelectual na que ambos están a 
punto de embarcarse. Para Jay, un profesor de matemáticas xubilado, a 
volta ás aulas ofrecelle por fin a posibilidade de coñecer un dos grandes 
clásicos. Para Daniel, é a última oportunidade de comprender a difícil figura 
do seu pai. Durante os meses seguintes, ambos exploran o poema épico, 
primeiro en clase, onde Jay insiste en enfrontarse ás interpretacións do seu 
fillo, e despois durante un cruceiro temático polo Mediterráneo que recrea a 
famosa viaxe narrada por Homero e que desembocará nun desenlace 
desgarrador.

Pais e fillos ; Ensaio ; Novela biográficaN MEN odi

  

NARRATIVA

Mujeres piratas : aventuras y leyendas del 
mar / Henry Musnik 

[Sevilla] : Renacimiento , 2020 

Seis son os capítulos en que se subdivide. No primeiro fálase das mulleres 
piratas do pasado, como a goda Alwilda ou a escandinava Sigrid a 
Soberbia. O segundo está centrado nas dúas raíñas da piratería do período 
clásico: Anne Bonney e Mary Read. O terceiro está consagrado á inefable 
Mistress Ching, generalísima dos «ladróns», unha banda de crueis piratas 
que arrasou o mar de China a comezos do século XIX. Os piratas Djoamis 
ocupan o cuarto capítulo, que nos traslada a latitudes próximas ao golfo de 
Omán, na península de Arabia. O quinto capítulo vai dedicado á compañeira 
de Benito de Soto Aboal, un pirata galego decimonónico sobre o que 
escribiron, entre outros, Galdós, Castroviejo e Pérez-Reverte. O sexto e 
último capítulo glosa o perfil de Lai- Cho-San, a muller pirata de Macao, 
activa no mar de China durante a primeira metade do século XX.

Contos de aventurasN MUS muj



  

NARRATIVA

Un lugar en el cielo / Ann Napolitano ; 
traducción de Paula Vicens

Barcelona : Ediciones B , 2020

Unha mañá de verán, Edward Adler, de doce anos, o seu irmán maior, os 
seus pais e cento oitenta e tres pasaxeiros embarcan en Newark rumbo a 
Los Ángeles. Entre eles, ademáis dos Adler, está un prodixio de Wall Street, 
unha rapaza que acaba de descubrir que está embarazada, un veterano da 
guerra de Afganistán que arrastra as secuelas da contienda, un magnate 
dos negocios, unha muller independiente que fuxe dun marido demasiado 
controlador. A mitade do camiño, o avión se estrela. Edward é o único 
supervivinte. A historia convírtese na gran noticia do momento e acapara a 
atención de todolos medios do país. Pero Edward non sinte que sobrevivira 
ao accidente. Unha parte del quedouse por sempre nese avión no que 
perdeu a sua familia, xunto a esos pasaxeiros aos que coñeceu por unhas 
horas, nese ceo no que sua vida, tal como a coñecía, cambiou para 
sempre. 
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NARRATIVA

El canto de las montañas / Nguyễn Phan Quế 
Mai ; traducido del inglés por Carmen Francí 
Ventosa 

Madrid : Alianza de Novelas , 2021 

Conta unha historia envolvente, que discorre a traves de varias xeracións 
da familia Tran, co pano de fondo da guerra de Vietnam. Tran Dieu Lan, 
nacida en 1920, viuse obrigada a fuxir das terras da súa familia con cinco 
dos seus seis fillos durante a reforma agraria, cando o goberno comunista 
fíxose co poder no norte do país. Anos máis tarde, en Hanoi, a súa nova 
neta, Huong, alcanza a madurez mentres os seus pais e os seus tíos 
avanzan pola senda Ho Chi Minh para loitar nun conflito que desgarrou non 
só ao seu querido país senón tambien á súa familia. O canto das montañas, 
primeira novela publicada en español do reputada poeta vietnamita Nguyen 
Phan Que Mai, é un relato vivo e apaixonante, impregnado da linguaxe e 
das tradicións de Vietnam. Ilumina o custo humano deste conflito desde o 
punto de vista do propio pobo vietnamita, á vez que nos mostra o 
verdadeiro poder da bondade e a esperanza. 

Novela históricaN NGU can



  

NARRATIVA

Clima / Jenny Offill ; traducción de Eduardo 
Jordá 

Barcelona : Libros del Asteroide , 2020

Lizzie Benson é bibliotecaria en Brooklyn. Divide as súas atencións entre o 
seu fillo Eli, o seu marido Ben e o seu irmán Henry, que se está 
recuperando da súa adicción á droga. Ademais, axuda a unha antiga 
profesora co abundante correo que recibe polo seu exitoso podcast sobre 
cambio climático, un tema que atrae a extremistas de todo tipo: desde 
aqueles que se preparan para o fin do mundo ata os que afirman que a 
civilización cristiá occidental está en perigo. E aínda que Lizzie tenta ser 
positiva, nin as clases de meditación nin os consellos que extrae dos 
estantes da biblioteca conseguen acougar a súa inquietude pola situación 
do seu irmán e pola furia que percibe na súa contorna.
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NARRATIVA

El día del ajuste / Chuck Palahniuk

Barcelona : Penguin Random House , 2021 

A palabra transmítese unicamente entre os elixidos de plena confianza. O 
misterioso libro azul de Talbott Reynolds pasa de man en man na 
clandestinidade e unha sociedade sedienta do sangue da elite prepárase 
para seguir as súas instrucións: o Día do Axuste está aquí. Cando chegue, 
os Máis Odiados de America serán executados e unha nova orde 
instaurarase. E os Estados Unidos se reunificarán en tres novos estados 
separados segundo a raza e as preferencias sexuais. 

Novela de humorN PAL dia



  

NARRATIVA

El tiempo ausente / Crisanto Pérez Esain

A Coruña : Ediciones del viento , [2020] 

Na cidade peruana imaxinaria de San Miguel, -que tal vez teña algo que ver 
con Piura- reúnense catro amigos ao redor da adega dun deles, o chinés 
Revilla, que non ten de chinés máis que o negocio. Diego, taxista, inventor 
e colero (que garda cerco nas colas por unhas moedas), fascinado coa vida 
das formigas; Ignacio Vargas, locutor radiofónico e fumador compulsivo –
sempre do último cigarro da súa vida-; e Eduardo, profesor particular mal 
pago, casado con Merceditas, costurera en casa. Con estes catro vimbias e 
toda a bagaxe literaria da narrativa hispanoamericana do século xx, o autor 
construíu unha novela asombrosa, hermosísima, melancólica e triste, pero 
tamén divertida e alegre, pintoresca e máxica, onde se lles ven as orellas a 
García Márquez e a Juan Rulfo, por exemplo. Unha novela que é a historia 
dunhas vidas. Ou, mellor dito, da vida.
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NARRATIVA

Planimetría de una familia feliz / Lia Piano ; 
[traducción del italiano por Isabel González-
Gallarza] 

Barcelona : Seix Barral , 2021 

Papá pode debuxar o mundo e construir un velero no sótano. Mamá é 
preciosa, leva sempre zapatos de tacón e vive rodeada de libros. María, a 
niñeira, fala en calabrés e ten un corazón superlativo. E logo están os 
rapaces e a pequena Nana, que descobre o mundo a través do filtro 
extravagante da súa familia. Todo sucede dentro dunha vila cun xardín 
infinito na colina de Xénova onde decidiron mudarse para intentar, tal vez, 
ser normais.
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NARRATIVA

Pioneros de la ciencia ficción rusa / Alekséi 
N. Apujtin ... [et al.] ; selección y traducción, 
Alberto Pérez Vivas

Barcelona : Alba, 2021 

Os once relatos reunidos nesta antoloxía, descoñecidos en lingua española, 
plantexan temas do máis diverso: o dilema da conciencia enfrentada á 
morte; asombrosos viaxes a Marte, habitado por monstruosas pero 
intelixentísimas e benevolentes criaturas que inventaron instrumentos que 
se adelantan aos nosos modernos DVDs, satélites artificiais ou paneles de 
enerxía solar; crueles civilizacións de orixe extraterrestre asentadas nun 
deserto africano; epidemias de loucura en prósperas repúblicas fundadas 
no Polo Sur; artiluxios que permiten ver e oír o acontecido hai séculos, ou 
vivir dentro dunha fotografía; os singulares efectos dun trasplante que 
intercambia os corazóns dun magnate norteamericano e dun primeiro 
ministro ruso; o balance que fai o científico que descubriu a inmortalidade, 
mil anos despois; o viaxe a unha refinada civilización do futuro dun preso 
hipnotizado nunha cárcere zarista; encontros amistosos con extraterrestres 
descritos cunha precisión intrigante…
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NARRATIVA

Los abismos / Pilar Quintana 

Barcelona : Alfaguara , 2021 

Claudia vive cos seus pais nun apartamento invadido por plantas que se 
estiran para tocala. Como todas as familias, a súa contén unha crise, e só 
fará falta que algo ou alguén chegue a detonala. Cada quen ten un punto de 
crebe na infancia, e Claudia, a protagonista desta historia, narra, desde a 
expectación e a mirada aguda de cando foi unha nena, os feitos que abriron 
as gretas por onde se coaron os peores temores, aqueles que son 
irreversibles e empuxan ao bordo do precipicio. Relato no que unha filla 
asume as revelacións da súa nai e os silencios do seu pai para empezar a 
construír o seu propio mundo. 
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NARRATIVA

La vieja señora Jones : y otros cuentos de 
fantasmas / Charlotte Ridell ; prólogo de Pilar 
Pedraza ; edición y traducción de Antonio Iriarte 

Barcelona : Reino de Redonda , 2020

Os relatos de terror de Charlotte Riddell, unha das escritoras máis 
populares e influentes da época victoriana. Na xeoloxía do noso interior, 
case ao alcance da man, atópase unha casa que percorremos en soños ou 
por medio de lecturas, ou mesmo escribindo relatos que a constrúen unha e 
outra vez desde hai séculos. Procuramos que a habiten pantasmas para 
darlle unha existencia verosímil, pero o importante é ela mesma, a mansión 
encantada. Aínda poboa os nosos soños co seu decrepitud, os seus 
misterios, as súas correntes de aire, os seus tapices movedizos, as súas 
voces flotando ou filtrándose polas paredes, a axitación das súas cortinones 
de veludo raído, as súas habitacións pechadas e prohibidas, os seus 
perfumes rancios de gardenia ou nardo.
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NARRATIVA

Noticia de mi vida / Carmen Rigalt

Barcelona : Planeta , 2021

As memorias dunha gran xornalista e a vida dun país retratado nela. Unha 
lectura sincera, irónica e moi entretida. Un día, xusto cando lle fallaba o 
corazón, o «pai prior», como di Carmen Rigalt, decidiu quitarlle a súa 
columna de El Mundo. Pero ela non se rendeu. Nin un infarto, nin un 
despedimento, nin unha pandemia lograron que abandonase a pluma. Todo 
o contrario, acosada por tanta adversidade empuñouna e escribiu este libro, 
exhibición e compendio do seu talento de sempre, da sinceridade e o 
sentido do humor que marcaron a súa carreira de xornalista como hai 
poucas, das que naceron para informar e viviron para contar canto viron. 
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NARRATIVA

El alma de las piedras / Paloma Sánchez-
Garnica 

Barcelona : Planeta , 2021 

Ano 824. Tres curiosos personaxes achan unha tumba cuxos restos 
pertencen a Santiago Apóstolo e crean o Iocus Sancti Jacobi para maior 
Gloria de Deus. Dous séculos despois, unha moza nobre, Mabilia, descobre 
da man dun canteiro unha marca nunha pedra que conduce ata A Inventio, 
un pergamiño no que se conta o milagroso achado. Mabilia decidirá 
acompañar a Arno, o canteiro, en busca da verdade. 
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NARRATIVA

Ruta de escape : amor, mentiras y justicia en 
la senda de un fugitivo nazi / Philippe Sands ; 
traducción de Francisco J. Ramos Mena 

Barcelona : Anagrama , 2021

Neste libro, Sands transforma a ben documentada biografía deste esquivo 
xerarca nazi nunha fascinante obra de reconstrución histórica e unha loita 
dialéctica sobre a interpretación do Holocausto que tiveron os fillos dos que 
o executaron. Presenta unha simbiose de xéneros, novelesco e histórico. 
Aínda non sendo unha novela, o autor imprime nas súas indagacións 
detectivescas un tempo narrativo e unha cadencia nos seus 
descubrimentos en arquivos e entrevistas, que iluminan uns personaxes e 
unhas circunstancias dignas da mellor ficción. A obra comeza como unha 
análise exhaustiva da figura de Otto Wächter, un nazi de primeira orde, e 
continúa abrindo o foco para escudriñar o contexto histórico no que xermina 
a banalización do mal como pretexto do cumprimento do deber.

Wächter, Otto (1901-1949) ; Nazismo ; Criminais de guerra ; Novela 
histórica
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NARRATIVA

El vendedor de tabaco / Robert Seethaler ; 
traducción del alemán de Ana Guelbenzu

Barcelona : Salamandra , D.L. 2018

En agosto de 1937, o mozo Franz Huchel abandona as idílicas montañas 
de Austria polas bulliciosas rúas de Viena e o estanco de Otto Tresniek, un 
home benévolo pero algo mordaz. No quiosco de Tresniek, onde se atopan 
as clases populares e a burguesía xudea da Viena dos anos trinta, Franz 
Huchel empezará a súa aprendizaxe vital. 
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NARRATIVA

Las cosas que importan / 72 kilos 

Barcelona : Plan B , 2020 

Cando creas que os obstáculos son moitos e a vida parece triste e aburrida, 
abre este libro, sonríe e disfruta das cousas que realmente importan. Este 
libro é para que vivas, crees e digas o que sentes. Para que viaxes por ese 
universo onde os soños poden facerse realidade. Este libro é sobre as 
cousas que importan. E, sobre todo, sobre as cousas que te importan a ti.
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NARRATIVA

La jungla / Upton Sinclair ; presentado por 
César de Vicente ; traducido por Antonio 
Samons ; revisado por Jorge Cano

Madrid : Capitán Swing , 2012 

Escrita tras unha visita aos matadoiros de Chicago, trátase dunha 
descrición dura e realista das inhumanas condicións de traballo no sector. A 
súa publicación xerou protestas a favor de reformas laborais e agrícolas ao 
longo e ancho de Estados Unidos, e deu lugar a unha investigación de 
Roosevelt e o goberno federal. 
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NARRATIVA

La espía / Danielle Steel ; traducción de José 
Serra Marín

Barcelona : Plaza Janés , 2021 

Aos dezaoito anos, Alexandra Wickham preséntase ante o rei Jorge V e a 
raiña María de Inglaterra cun exquisito vestido de satén e encaixe branco. 
Bela e cegadora, parece destinada a ter unha vida privilexiada, pero a súa 
personalidade rebelde e o estalido da Segunda Guerra Mundial levarana 
por un camiño moi diferente. En 1939, Europa está en chamas e Alex 
preséntase voluntaria como enfermeira. Inmediatamente, o seu talento e a 
fluidez co francés e alemán chaman a atención dos servizos secretos do 
Goberno. Mentres os seus seres queridos pagan o terrible prezo da guerra, 
Alex convértese en Cobra, unha espía que opera tras as liñas inimigas 
xogándollo todo a vida ou morte. Cun día a día marcado polo secreto que 
debe gardar pase o que pase, o prezo que Alex ten que pagar é que 
ninguén descubra a súa dobre vida, nin sequera Richard, o piloto que lle 
roubou o corazón.
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NARRATIVA

El ingenuo salvaje / David Storey ; traducción 
del inglés a cargo de Consuelo Rubio Alcover

Madrid : Impedimenta , 2019 

Arthur Machin é fillo dun simple mineiro e non espera saír da cidade 
industrial do norte de Inglaterra na que naceu, pero a súa vida cambia 
cando o equipo local de rugby fíchao para a liga Nacional inglesa. Da noite 
para a mañá, todo o mundo coñece o seu nome. Con todo, Arthur non tarda 
en darse conta de que a popularidade non implica necesariamente a 
felicidade. Mentres vai incomodando cada vez máis ás clases altas, que 
non adoitan admitir a ninguén de orixe humilde nos seus selectos círculos, 
Machin trata infructuosamente de achar agarimo na señora Hammond, a 
súa caseira, e demostrarse a si mesmo que é algo máis que unha torpe 
marioneta da sociedade.

Novela da vida cotiáN STO ing

  

NARRATIVA

Normas de cortesía / Amor Towles ; traducción 
del inglés de Eduardo Iriarte Goñi 

Barcelona : Salamandra , 2021 

No Fin de Ano de 1937, Katey Kontent, mecanógrafa nun bufete de 
avogados de Wall Street, e Eve Ross, a súa compañeira de pensión, saen 
dispostas a exprimir a fondo a liberdade que promete Nova Iork. Diríxense a 
The Hotspot, un bar de terceira fila onde se toman o jazz o bastante en 
serio como para que nadie moleste a dous mozas de bo ver, e onde a 
xinebra é suficientemente barata como para beber un dry martini cada hora. 
Cando os tres dólares que levaban agótanse, aparece en escea Theodore 
Tinker Gray, un xoven cachorro da aristocracia de Nova Inglaterra, lucindo 
unha sonrisa arrebatadora e un abrigo que Katey e Eve non poderían pagar 
cos seus soldos dun ano. Xuntos acabarán celebrando a chegada do ano 
novo en Times Square, nunha noite que marcará o principio dunha amizade 
que transformará as súas vidas. Este encontro fortuito supondrá para Katey 
o acceso a círculos selectos da sociedade neoiorquina, nos que, grazas á 
súz agudeza, os seus nervios de acero e o seu intelecto, logrará que se lle 
abran moitas portas.
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NARRATIVA

Volver la vista atrás / Juan Gabriel Vásquez 

Barcelona : Alfaguara , 2021 

En outubro de 2016, o director de cine colombiano Sergio Cabrera asiste a 
unha retrospectiva das súas películas en Barcelona. É un momento difícil: o 
seu pai, Fausto Cabrera, acaba de morrer; o seu matrimonio está en crise e 
o seu país rexeita os acordos de paz que lle permitirían acabar con máis de 
cincuenta anos de guerra. Ao longo duns días reveladores, Sergio recordará 
os acontecementos que marcaron a súa vida e a do seu pai. Dende a 
guerra civil española ata o exilio en América da súa familia republicana, 
desde a China da Revolución Cultural ata os movementos armados dos 
anos sesenta, o lector será testemuña dunha vida que é moito máis que 
unha gran aventura: é unha imaxe de medio o século de historia que 
trastornou o mundo. “Volver la vista atrás” conta feitos reais, que nas mans 
de Vásquez convértense no retrato devastador dunha familia.
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NARRATIVA

El futuro tiene tu nombre / Brenna Watson

Barcelona : Vergara , 2017 

E se o teu marido fose o teu peor inimigo? E se nin sequera a súa morte 
libráseche do? Cando o barón Hamilton falece de forma inesperada, a súa 
viúva, a moza Marian Fillmore, cre que por fin se verá libre dun esposo 
abusivo e maltratador. Con todo, as condicións que establece no seu 
testamento obrígana a permanecer atada a un lugar ao que odia e á súa 
cuñada, tan cruel e despota como o seu irmán. A chegada do fillo do barón, 
procedente de America, será a única luz de esperanza no porvir de Marian. 
Só o será capaz de cambiar o seu destino e o das persoas ás que ama, 
aínda que o prezo para pagar será demasiado alto. Porque, ata onde é lícito 
sentirse atraída polo fillo do seu defunto marido?
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NARRATIVA

Autorretrato con piano ruso / Wolf 
Wondratschek ; traducción de Eva García Pintos 

Barcelona : Anagrama , 2021 

A historia de “Autorretrato con piano ruso” é a dunha longa conversa entre 
un escritor e un músico ancián. Ou tamén podemos dicir que é a longa 
historia dunha vida de busca dun espazo de liberdade, na vida cotiá e na 
música. Suvorin foi un gran pianista ruso que viaxou por todo o mundo. 
Fumador e bebedor durante moitos anos, agora con unha fráxil saúde, ten 
que tomar a diario unhas coloridas pastillas sen esperanza de atopar nelas 
a salvación. Con moitos anos, lembranzas, tristezas e alegrías ás súas 
costas, repasa algúns episodios da súa vida animados pola conversa do 
escritor que se interesa por el. 
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NARRATIVA

Stella / Takis Würger ; traducción de Ana 
Guelbenzu 

Barcelona : Salamandra , 2020

Friedrich é un mozo suízo que se muda a Berlín para seguir coa súa 
carreira artística. Alí coñece a Kristin, unha moza moi fermosa e segura de 
si mesma que se fai cargo do e ensínalle a moverse entre os cenáculos da 
efervescente vida nocturna da cidade, coas súas cabarets e clubs de jazz. 
Pronto, a intensidade da súa relación convértese nunha apaixonada historia 
amorosa, ata que un día Kristin preséntase en casa do raparigo coa cara e 
o corpo cubertos de moretones. Friedrich verase obrigado entón a decidir 
se é máis importante preservar a súa integridade moral ou salvar ao seu 
gran amor.
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NOVELA POLICÍACA

Operación Alepo / Javier Blanco Paredes

Madrid : Éride , 2014 

Que esconde un alixo na costa de Granada? A novela comeza como un 
thriller policíaco, pero desemboca nun dos principalis enigmas da 
Humanidade: a existencia de Xesucristo e as diferencias na súa 
interpretación entre a Igrexa Católica e Ortodoxa. Coa intervención en Siria 
como telón de fondo, e o conflito do gas asociado á mesma, esta trama 
manterá en vilo aos principais servizos de intelixencia do mundo. A axente 
do MI6 británico, Brenda Perry, coa axuda do CNI e os Servizos Secretos 
do Vaticano, intentará resolver a trama.
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NOVELA POLICÍACA

El juego de la mariposa / Katrine Engberg ; 
traducción, Marta Armengol Royo

Madrid : Maeva , D.L. 2021

Tras o achado do cadáver dunha muller na fonte dunha das prazas máis 
céntricas de Copenhague, o inspector Jeppe Kørner lidera a investigación 
dun caso que ten en albas á cidade. Esta vez non pode contar coa axuda 
da sua colega Anette Werner, de baixa tras unha inesperada maternidade á 
que non logra afacerse. E tampouco coa da súa amiga, a escritora Esther 
de Laurenti, que se esquece do bloqueo creativo que a tiña preocupada e 
sente motivada grazas a un novo veciño. Pronto Kørner dáse de bruzos 
cunha institución para mozas con problemas psiquiátricos que están a 
cargo de persoas que teñen a súa propia idea do que significa coidar dos 
demais.
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NOVELA POLICÍACA

El umbral de la mentira / Elly Griffiths ; 
traducción Jofre Homedes Beutnagel

Madrid : Maeva , 2021 

Cando os obreiros que están levando a cabo as tareas de demolición dunha 
vella casa en Norwich descubren o esqueleto incompleto dun neno, a 
arqueóloga forense Ruth Galloway intenta esclarecerm a súa procedencia. 
¿Tratase dun sacrificio ritual levado a cabo polos nosos ancestros ou da 
víctima dun asasinato? Ruth intentará averiguarlo xunto ó detetive Harry 
Nelson. A casa foi un orfanato na década de 1970, e o sacerdote que o 
dirixía aporta novas pistas ó recordar a desaparición de dous irmáns, ós 
que nunca atoparon. 
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NOVELA POLICÍACA

El misterioso señor Badman / W.F. Harvey; 
traducción del inglés de Pablo González-Nuevo 

Madrid : Siruela , 2021 

Contra todo pronóstico, cuando un amigo librero pide al distinguido 
Athelstan Digby que lo reemplace por un día en su tienda, este acepta de 
buen grado. Esto le permitirá cambiar de aires y visitar a su sobrino Jim, un 
joven médico que ejerce en el pueblo de la campiña inglesa donde está 
ubicada la librería. Pero mientras el señor Digby atiende el mostrador, 
sucede algo de lo más extraño: uno tras otro, tres clientes entran para pedir 
un ejemplar de un título del que nunca ha oído hablar y que no está 
disponible: Vida y muerte del señor Badman. Su asombro va en aumento 
cuando, hacia el final de la jornada, un niño aparece con una pila de libros 
usados para vender, ¡entre ellos ese título tan solicitado! Pero cuánto mejor 
para todos si el señor Digby no lo hubiera adquirido nunca… Porque ese 
aparentemente inofensivo volumen será objeto de varios intentos de robo, 
pondrá en peligro a un miembro del Parlamento y dejará tras de sí 
misteriosos asesinatos.
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NOVELA POLICÍACA

Especie / Susana Martín Gijón

Barcelona : Alfaguara , 2021

É verán en Sevilla. O inspectora Camiño Vargas segue de xefa de 
Homicidios. Paco Areas, o seu mentor e amor secreto, está de baixa e ela 
non ten ganas de liderar ao seu equipo e menos aínda de formar á nova 
axente Evita Gallego. Cando os corpos dun home desollado, doutro moído 
a paus e doutro inflado de comida ata rebentar aparecen abandonados en 
lugares emblemáticos da cidade, os indicios apuntan a un misterioso 
asasino en serie. Só Gallego saberá ler nos cadáveres a macabra mensaxe 
e acompañar a Camiño nunha nova baixada aos infernos. 

Asasinos en serie ; Novela de intriga e misterioNP MAR esp

  

NOVELA POLICÍACA

El hotel de cristal / Emily St. John Mandel ; 
traducción de Claudia Casanova

Barcelona : Ático de los Libros , 2020

Unha novela cativadora sobre o diñeiro, a beleza e as pantasmas do 
pasado. Vincent é camareira no hotel Caiette, un palacio de cristal e 
madeira de cinco estrelas na illa de Vancouver, onde a súa nai desapareceu 
cando ela era unha nena. O dono do hotel, Jonathan Alkaitis, dálle unha 
propina a Vincent e iso marca o inicio dunha vida xuntos. Con todo, a 
aparición dunha inquietante mensaxe na ventá do hotel poñerá en perigo a 
felicidade da nova parella. 
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NOVELA POLICÍACA

Pleamar / Antonio Mercero 

Madrid : Alfaguara , 2021 

As irmás Müller contan cada xoves a súa vida a millóns de seguidores no 
canal de YouTube Pleamar, pero no vídeo desta semana aparecen 
amordazadas e maniatadas, nun lugar oscuro, e chorando 
desesperadamente. As visualizacións crecen por horas sen que ninguén 
sepa se va en serio ou é unha broma macabra. Os pais denuncian a 
desaparición e o caso é asignado a unha estraña parella de investigadores: 
Darío Mur, divorciado e enamorado da literatura clásica, e Nieves González, 
adicta ás citas online e vítima de acoso na comisaría. Cando a morte de 
Martina Müller é retransmitida en directo, Darío enfrentarase ao mundo dos 
influencers, ao que a súa propia filla é adicta e que converteuna nunha 
moza violenta e conflitiva.
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NOVELA POLICÍACA

Las doncellas / Alex Michaelides ; traducción 
del inglés de Laura Manero Jiménez y Laura 
Martín de Dios

Barcelona : Alfaguara , 2021 

Aos seus trinta e seis anos, Mariana tenta recuperarse da perda de 
Sebastian, o gran amor da súa vida, afogado durante unhas vacacións 
nunha illa grega. Ela traballa en Londres como terapeuta, pero cando a súa 
sobriña Zoe, a única familia que queda, a chama desde Cambridge para 
contarlle que Tara, o seu mellor amiga, foi brutalmente asasinada preto da 
residencia de estudantes, decide acudir na súa axuda. Alí coñece a Fosca, 
un carismático profesor de Filoloxía Clásica. O profesor mantén un grupo de 
estudo cun número moi selecto de discípulas, todas fermosas e de familias 
elitistas, do que Tara formaba parte: as Doncelas. No dormitorio da nova, 
Mariana atopa unha postal cuns versos en grego clásico que esixen un 
sacrificio. Pronto os cadáveres doutras Doncelas irán aparecendo no 
campus cos ollos arrincados e cunha piña na man, e Mariana non só 
deberá enfrontarse á resolución destes crimes, senón ás pantasmas do seu 
propio pasado. 
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NOVELA POLICÍACA

La torre de Montaigne / Estelle Monbrum ; 
traducción al francés de Susana Prieto Mori

Madrid : Siruela , 2021

Na rexión de Dordoña, nos dominios do castelo do filósofo e humanista 
Michel de Montaigne ;brillante autor dos Ensaios e creador de todo un 
xénero literario;, un mozo cae desde unha das xanelas da torre. Suicidio? 
Accidente? Asasinato? Un mes máis tarde, as netas do señor Lespignac, 
exdiplomático e especialista na obra do xenial escritor, desaparecen. 
Conectando os dous sucesos, áchase Caroline Martin, unha misteriosa 
estudante universitaria.
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NOVELA POLICÍACA

El santuario de los elefantes / Nativel Preciado

Barcelona : Planeta , 2021 

Unha parella de multimillonarios españois, Marcos e Elisabeth Blum, decide 
organizar unha viaxe a Tanzania. Durante unha cea reúnen os seus 
potentados amigos Carlos, Eduardo, Mery, Antoine e Adriana, co fin de 
convencelos de que invistan nuns lucrativos terreos en África para 
branquear o seu diñeiro procedente de negocios turbios. Máis tarde unirase 
ao grupo Julia Soros, unha fotógrafa nova e intrigante. A viaxe, mestura de 
negocios e pracer, convértese nun inferno. Os personaxes viven escenas 
grotescas, sofren accidentes, enferman e enfróntanse entre eles con 
auténtica saña. A expedición complícase ata a tolemia. África parece 
vingarse destes tipos frívolos, amorales e cheos de cobiza que foron a 
apropiarse dos seus tesouros. Só una das protagonistas, a máis xenerosa e 
sensible, logrará salvarse da maldición dos elefantes.
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NOVELA POLICÍACA

El libro de los nombres / Simon Stranger ; 
traducción del noruego Kristi Baggethun y 
Asunción Lorenzo

Barcelona : Seix Barral , 2020 

Inspirada por acontecementos históricos e pola historia persoal do autor, O 
libro dos nomes é un dobre retrato dunha familia norueguesa esnaquizada 
pola Segunda Guerra Mundial e dun dos máis coñecidos criminais de 
guerra de Noruega, unidos pola casa dos horrores á que unha vez 
chamaron fogar. A novela parte da historia real de Henry Rinnan, un axente 
dobre noruegués e ao servizo dos nazis, coñecido polas atrocidades que 
cometeu xunto cos seus subordinados, e na historia, tambien verídica, da 
familia Komissar, que despues da guerra mudouse á casa que unha vez 
serviu de cuartel xeral e centro de tortura a Rinnan, e onde criaron ás súas 
fillas
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NARRATIVA GALEGA

O amuleto / Conrad Ferdinand Meyer ; 
traducido por Rosa Marta Gómez Pato

Santiago de Compostela : Hugin e Munin , 
2020 

O marco espazo-temporal é a noite do 24 de agosto de 1572 en París, 
cando se perpetrou o soado masacre dos hugonotes, do cal o mozo 
protagonista, Hans Schadau, sairía con vida, pero non así o seu 
compatriota Wilhelm Boccard, un católico natural da cidade suíza de 
Friburgo. En paralelo á trama, na novela abrollan temas como o albedrío, 
a forza do destino ou a tolerancia relixiosa, que Conrad Ferdinad Meyer 
trata de xeito solemne, como o gran poeta lírico in fieri que entón era.

Novela da vida cotiáGN FER amu



  

NARRATIVA GALEGA

Antonio Fraguas : Escolma / [editado por] 
Luís Alonso Girgado [et al.]

[Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, 
Secretaría Xeral de Política Lingüística : 
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en 
Humanidades , 2020 

Esta escolma de textos nace con vocación didáctica e divulgadora. A súa 
obra carece en boa medida dunha doada accesibilidade, agochada en 
fuxidíos artigos de prensa, nalgúns libros esgotados ou en folletos que só 
atopamos en certos museos e bibliotecas.

Frafuas Fraguas, Antonio (1905-1999) ; Artigos xornalísticosGN FRA esc

  

NARRATIVA GALEGA

Historia do nobre Ponto, que foi rei de 
Galiza e de Bretaña / introdución, tradución e 
notas de Henrique Harguindey Banet 

Cangas do Morrazo : Rinoceronte , 2016 

Conta a historia de Ponto, fillo do rei de Galiza, tras a toma da Coruña 
polos musulmáns e a morte do rei Tiber. Un grupo de rapaces galegos 
son salvados e embarcados nun navío que naufraga nas costas de 
Bretaña; alá son acollidos polo rei e criados por nobres bretóns. Sidonia, 
a filla do rei, e Ponto namóranse, mais diversas desventuras poñen en 
perigo a súa felicidade. Finalmente, Ponto reconquistará o seu país e 
casará con Sidonia, sendo rei de Bretaña e de Galiza, ao tempo que o 
seu curmán Polido se ha converter en rei de Inglaterra.

Novela históricaGN HAR his



  

NARRATIVA GALEGA

A afogada / Rocío Leira

Vigo : Xerais , 2021 

Laura Suárez, unha moza de dezanove anos altamente sensitiva e 
perfeccionista, desaparece entre as bravas ondas da praia de Riazor 
despois dunha noita de festa con dous amigos. Todo indica que se trata 
dun fatídico accidente, pero pasan os días e o seu corpo non aparece. 
Manuel Cifuentes, rescatador marítimo con ampla experiencia, cre que a 
súa morte non foi accidental e que os acompañantes da rapaza agochan 
algo.

Novela de intriga e misterioGN LEI afo

  

NARRATIVA GALEGA

A noite da deusa / María López Sández

Vigo : Galaxia , 2020 

Unha comunidade secreta traballa desde tempos antigos para construir 
prezados obxectos que outorgan poder ás mulleres. Vestidos tecidos en 
antigos aquelarres, alfaias feitas con metais e pedras semidivinas foron 
pasando de xeración en xeración co máximo secretismo. Se os sete 
obxectos máxicos se xuntan no día do solsticio no espazo sagrado das 
antigas deusas, unha conxunción de forzas dará orixe a unha nova era 
en que por fin as mulleres camiñarán ao lado dos homes. Pero Andros, o 
vello feiticeiro, conspira para evitalo. Só cando os sete obxectos máxicos 
estean xuntos sobre a mesma muller poderán ser vulnerábeis á 
destrución.

Novela fantásticaGN LOP noi



  

NARRATIVA GALEGA

Non marches nunca / Alberte Momán ; 
ilustracións de Alberto Castro Freire

A Coruña : Medulia , 2021 

Unha historia fantástica na que a súa protagonista Uxía atopa, por 
casualidade, o mellor agasallo polo seu aniversario. Estamos diante dun 
relato centrado no respecto pola diferenza, o amor pola diversidade en 
calquera das súas formas. Trátase dunha narración na que a fantasía e a 
realidade conviven sen confrontarse, permitindo que coexistan diferentes 
perpectivas para un mesmo acontecemento.

Novela románticaGN MOM non

  

NARRATIVA GALEGA

Ocidente / Alberte Momán Noval 

[El Ejido] : Círculo Rojo , 2017 

Atar é someter. Manter preso un animal con a pel de outro animal. A 
humillación como a máxima expresión do dominio. Someter os escravos 
con a pel de outros escravos. Aprendemos de nenos a falar a língua do 
home branco, aquela do ocidente que se tornou universal, porque o 
ocidente só coñece unha língua. Pego no corpo, antes do primeiro 
vistazo ao redor e só no vello ocidente.

Novela socialGN MOM oci



  

NARRATIVA GALEGA

O home que mercou un libro / Paco Martín

Vigo : Galaxia , 2019

Esta nova obra de Paco Martín é, sobre todo, un libro sobre os libros, 
sobre o esforzo que hai detrás de todos e cada un dos libros. Un libro 
para ler os que devecen por ler como respirar. 

Libros e lectura ; Novela da vida cotiáGN MAR hom

  

NARRATIVA GALEGA

Os últimos indios / Patricia Janeiro

Santiago de Compostela : Concello de 
Santiago , 2017 

Novela curta prublicada pola Semana do Libro de Compostela

Conto da vida cotiáGN JAN ult



  

LECTURA FÁCIL

Colores prohibidos / María Peralta Vidaurreta 
; [revisión Lectura Fácil, Elisabet Serra y 
Eugènia Salvador] ; ilustracións, Eva Garrido 
del Saz

Barcelona : La mar de fácil , 2019 

Saíra do meu país porque a miña filla era dunha cor prohibida en 
Senegal e chegara a un lugar no que tanto a súa pel como a miña eran 
diferentes ás demáis. So me quedaba confiar en que neste país non 
houbera cores prohibidas. 

Racismo ; Tolerancia ; Senegal ; Novela da vida cotiáCA LF col

  

LECTURA FÁCIL

Cores prohibidas / María Peralta Vidaurreta ; 
[revisión Lectura Fácil, Elisabet Serra] ; 
ilustracións, Eva Garrido del Saz] 

Barcelona : La mar de fácil , 2019 

Saíra do meu país porque a miña filla era dunha cor prohibida en 
Senegal e chegara a un lugar no que tanto a súa pel como a miña eran 
diferentes ás demáis. So me quedaba confiar en que neste país non 
houbera cores prohibidas.

Racismo ; Tolerancia ; Senegal ; Novela da vida cotiáCA LF cor



  

LECTURA FÁCIL

Un enemigo del pueblo / Henrik Ibsen ; 
versión de Silvia Llorente ; ilustraciones de 
Andreu Mas

Barcelona : Almadraba , 2018 

O Doutor Stockmann, denuncia que as augas do balneario, principal 
fonte de ingresos do pobo, están corrompidas e son un perigo para a 
saúde. As forzas sociais do pobo tratan de ocultalo e el queda so na súa 
denuncia, pois a verdade é incómoda para moita xente.

Novela da vida cotiáCA LF ene

  

LECTURA FÁCIL

Madame Bovary / Gustave Flaubert ; 
adaptación de Clàudia Sabater

Barcelona : La mar de fácil , 2019 

Unha das grandes obras da literatura universal acércanos á historia de 
Emma Rouault, unha rapaza de orixe campesino e orfa de nai que 
contrae matrimonio co médico Charles Bovary. O afán por ser a 
protagonista dunha vida romántica presidida polo amor, ambición que o 
seu marido non pode satisfacer, será a perdición da inxenua moza, que 
buscará por todos os medios, con aventuras e con amantes, escapar ao 
tedio, a monotonía e a exasperación que se apoderaron da súa vida.

Novela románticaCA LF mad



  

LECTURA FÁCIL

Marcus Marc e a ruta do Coltán / Núria 
Climent Codina ; [revisión Lectura Fácil, 
Elisabet Serra] ; ilustradora Amanda Nevado

Barcelona :Adapta Editorial ,2019 

Nas minas de Katanga e de Kivus os menores traballan en condicións de 
escravitude. Marcus Marc é un piloto de avión que viaxa ao Congo onde 
coñecerá a Kibwe un mozo da rexión que lle explicará como se obtén o 
mineral necesario para fabricar os procesadores da nosa vida diaria.

Nenos ; Traballo ; Marxinación social ; Congo ; Novela da vida cotiáCA LF mar

  

LECTURA FÁCIL

Moito ruído e poucas noces / William 
Shakespeare ; adaptación a Lectura Fácil de 
Núria Martí Constans

Barcelona : La Mar de Fácil , 2019

Situada na súa maior parte nun amable marco de xardíns, aposentos e 
festas cortesanas, a obra xira principalmente en torno a dous fortes 
personaxes enfrentados, Benedicto de Padua e Beatriz, adversarios 
irreconciliables e ambos tan inxeniosos, mordaces e sarcásticos como 
desdeñosos do amor. A lomos dunha trama animada polos equívocos, as 
traicións e os imprevistos, os inimigos xurados acaban sen embargo, 
para a súa propia sorpresa, naquel lugar a onde prometeron nunca ir a 
parar e, o que é máis, na compañía para eles máis insospeitada.

Novela de humorCA LF moi



  

LECTURA FÁCIL

Mucho ruido y pocas nueces / William 
Shakespeare ; adaptación de Núria Martí 
Constans ; [ilustraciones, Dani Soms ; 
traducción, Judit Lligonya Tenas]

Barcelona : La Mar Fácil , D.L. 2018 

Situada na súa maior parte nun amable marco de xardíns, aposentos e 
festas cortesanas, a obra xira principalmente en torno a dous fortes 
personaxes enfrentados, Benedicto de Padua e Beatriz, adversarios 
irreconciliables e ambos tan inxeniosos, mordaces e sarcásticos como 
desdeñosos do amor. A lomos dunha trama animada polos equívocos, as 
traicións e os imprevistos, os inimigos xurados acaban sen embargo, 
para a súa propia sorpresa, naquel lugar a onde prometeron nunca ir a 
parar e, o que é máis, na compañía para eles máis insospeitada.

Novela de humorCA LF muc

  

LECTURA FÁCIL

Oliver Twist / Charles Dickens ; adaptación de 
Núria Martí Constans ; ilustraciones de Albert 
Asensi

[Barcelona] : Almadraba , 2016 

A historia dun neno orfo perdido nos baixos fondos londinenses sírvelle a 
Dickens para reflexar o mundo do hampa, a miseria e a hipocresía social, 
nunha historia plagada de estereotipos, sempre superados pola mestría 
do autor. O fío central, as peripecias de Oliver dende os seus comezos 
na máis absoluta pobreza ata o seu ascenso, entretéxese con asuntos 
tanxenciais, que ás veces resultan predominantes, pois son esenciais 
para o propósito do autor: a denuncia social a través da descrición do 
Londres da época, coas súas lacras sociais e morais.

Novela da vida cotiáCA LF oli



  

LECTURA FÁCIL

Os pazos de Ulloa / Emilia Pardo Bazán ; 
adaptación de Clàudia Sabater Baudet ; 
[revisión Lectura Fácil, Elisabet Serra] ; 
ilustracións, Dani Soms

Barcelona: La mar de fácil, 2019 

Como outras novelas europeas do cambio de século, é a saga dunha 
clase social en decadencia: a aristocracia rural galega. Dramáticas 
esceas entre personaxes trazados con forza, descricións intensas dunha 
estrutura política corrupta, alternan coas evocacións do campo. Novela 
rexional, pero non rexionalista, non se limita nas súas implicacións a 
unha rexión elexida polo seu pintoresquismo, senon que se inspira nesa 
ambientación para facernos unha declaración universal da época.

Novela da vida cotiaCA LF paz

  

LECTURA FÁCIL

Pilar Prim / Narcís Oller ; adaptación de Núria 
Martí Constans ; ilustraciones, Dani Soms ; 
traducción, Raquel Pineda Sotés

Barcelona : La mar de fácil , 2020

Pilar Prim, acompañada da súa filla Elvira e Enriquet, o seu fillo pequeno, 
viaxan en tren dende Barcelona a Puigcerdà, onde teñen previsto pasar 
o verán. No mesmo compartimento viaxa un home xoven e atractivo, 
Marcial Deberga. Enseguida desvélase o interese entre ambos. Pero 
Pilar deberá loitar contra as convencións sociais da burguesía e a 
presión familiar.

Novela socialCA LF pil



  

LECTURA FÁCIL

O principiño / Antoine de Saint-Exupéry ; 
adaptación de Javier Alcázar Colilla ; ilustrado 
por Joaquín Porcar ; [revisión Lectura Fácil, 
Elisabet Serra] 

Barcelona : Adapta Editorial , 2019

Vivín así, so, sen ninguén con quen falar verdadeiramente, ata que tiven 
unha avería no deserto do Sahara, hai seis anos. Algo se rompera no 
meu motor. E como non tiña conmigo nin mecánico nin pasaxeiros, 
dispuxenme a realizar, so, unha reparación difícil. Era, para mín, cuestión 
de vida ou morte. Tiña auga apenas para oito días. A primeira noite 
durmín sobre a arena a mil millas de toda terra habitada. Estaba máis 
aillado que un náufrago sobre unha balsa en medio do océano..

Novela fantásticaCA LF pri

  

POESÍA

Sílabas da peste / Lupe Gómez ; [ilustracións 
de Isabel Pintado]

A Coruña : Deputación Provincial da Coruña , 
2021

Da obra de Lupe Gómez, o xurado do premio Miguel González Garcés 
destaca que é un «libro cruzado polas atmósferas do confinamento, no 
que a voz da súa autora mantén o pulso poderoso da poesía como 
instrumento de supervivencia». «A palabra rompe o silencio e convírtese 
a través dunha escritura convulsa nunha explosión vital e escintilante», 
apostillan.

Poesía galega ; 21º séculoP GOM sil



  

POESÍA

Recuerdos de agosto : obra poética, 1850-
1858 / Aurelio Aguirre ; edición crítica, 
introducción y notas, Olivia Rodríguez 
González. Aurelio Aguirre Galarraga (estudio 
histórico) / Xurxo Martínez González

Santiago de Compostela : Consorcio de 
Santiago : Alvarellos, D.L. 2013 

Recuerdos de agosto (título co que quixo publicar o seu primeiro libro) 
reúne ata 133 poemas de Aguirre. A edición crítica da profesora Olivia 
Rodríguez González pretende reparar en algo a débeda histórica que, 
cara a súa figura, Galicia enteira e tamén o movemento romántico 
español, contraíu durante todo este tempo.

PoesíaGP AGU rec

  

POESÍA

Contra natura / Daniel Asorey ; [ilustracións 
de Blanca Millán] 

A Coruña : Deputación Provincial da Coruña , 
2021

A Contra natura vén a ser o mesmo que a Transmatria. Daniel Asorey ten 
claro que o mundo se pode mudar coa poesía ou, polo menos, coa loita 
en forma de versos, co lume que desprenden. Quizais ser conscientes 
das inxustizas nos leve a actuar e a non ficar na indiferenza.

Poesía galega ; 21º séculoGP ASO con



  

POESÍA

Fardel de eisilado / Luís Seoane ; Gregorio 
Ferreiro Fente, estudo introdutorio ; 
[presentacións, Rosario Álvarez, Antonio 
Rodríguez Miranda] 

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

Obra da coleción Clásicos da Emigración editada polo Consello da 
Cultura Galega en colaboración coa Secretaría Xeral da Emigración da 
Xunta de Galicia, unha antoloxía de libros que desfrutan da 
consideración de ser obras clásicas para o coñecemento e análise da 
emigración galega nas súas diversas épocas, destinos e facetas e que 
hoxe en día son difíciles de encontrar en bibliotecas ou librerías. A 
publicación facsimilar acompáñase da súa correspondiente introdución e 
estudo crítico, neste caso de Xosé Gregorio Ferreiro Fente.

Seoane, Luis (1910-1979)GP SEO far

  

BIOGRAFÍA

Alexandra David-Neel : exploradora y 
feminista / Laure Dominique Agniel ; 
traducción de Rosa Alapont

Barcelona : Ediciones Península , 2020 

Nada en 1868, os casi 101 años de Alexandra foron intensos e cheos 
dunha insaciable necesidade de aventura nos que non había lugar para o 
papel tradicional de nai, aínda que si para unha persoaxe central na súa 
vida: o seu marido, Philippe, con quen se casou a regañadentes pero ao 
que amou durante as cuatro décadas do seu matrimonio. Independente e 
viaxeira infatigable, o seu espírito libre e inquedo levouna a percorrer 
tantos países como puido e a escribir máis de cincuenta libros acerca de 
relixións orientais, filosofía e narracións das súas viaxes, e non dubidou 
en renovar o seu pasaporte ao cumprir os cen anos; quizáis quedaba 
algunha aventura por vivir.

David-Néel, Alexandra (1868-1969) ; BiografíasB DAV agn



  

BIOGRAFÍA

Un año sin nombre : una autobiografía / 
Cyrus Dunham ; [traducción de Carlos Valdivia 
Biedma]

Madrid ; Barcelona : Egales , 2021 

Durante toda a súa vida, Cyrus Dunham sentiuse como un visitante no 
seu propio corpo. A súa vida foron unha serie de imitacións ( niñita 
adorable, filla, irmá, moza lesbiana) ata que o profundo sentimento de 
alienación que sentía volveuse insoportable. Movéndose sempre entre 
dúas identidades, Dunham introdúcenos na crisálida que é a transición 
de xénero, pedíndonos que asistamos a un proceso incerto e estimulante 
que perturba as nosas suposicións máis básicas sobre quen somos e 
como estamos constituídos.Escrita cunha intensidade emocional 
desarmante e cunha voz propia, Un ano sen nome é unha historia sobre 
o paso da nenez á adultez que é poderosa e emocionante.

Dunham, Cyrus (1992-) ; BiografíasB DUN año

  

BIOGRAFÍA

El filósofo del corazón : la inquieta vida de 
Soren Kierkegaard / Clare Carlisle ; 
traducción de Abraham Gragera

Barcelona : Taurus , 2021

A primeira biografía de Kierkegaard ao alcance de todos que fai xustiza á 
audacia, ao carisma e á importancia deste xenio. "Aínda que a vida poida 
comprenderse mirando cara atrás, debe vivirse cara adiante." Durante as 
decadas de 1840 e 1850, da súa pluma naceron escritos que analizaban 
o amor e o sufrimento, a coraxe e a ansiedade, o anhelo relixioso e o 
desafío, e forxaron un novo estilo filosófico arraigado no drama interno 
do ser humano. Nesta conmovedora biografía, Clare Carlisle relata a 
destacada e tumultuosa vida de Kierkegaard, o Sócrates da cristiandade, 
como o mesmo afirmaba, e presenta dun modo esplendido a relevancia e 
a actualidade do seu pensamento.

Kierkegaard, SörenB KIE car



  

BIOGRAFÍA

Romanones : la transición fallida a la 
democracia / Guillermo Gortázar

Barcelona : Espasa , [2021] 

A historia de España entre 1923 e 1936 é a dunha transición errada á 
democracia. Nin os monárquicos reformistas nin os republicanos foron 
capaces de consolidar un réxime parlamentario e democrático inclusivo, 
que garantise, en paz e estabilidade, as liberdades e os dereitos dos 
españois. A biografía e longa experiencia política de Álvaro Figueroa e 
Torres, conde de Romanones, é un bo expoñente dos intentos de 
democratización do réxime liberal da Restauración (1876-1923) e da 
seguinte xeración de políticos durante a Segunda República. Por tanto, a 
Guerra Civil de 1936 non é o eixo da crise política española do século 
XX, senón a consecuencia daqueles trece anos mal dirixidos e 
administrados, o que constitúe unha tese máis comprensiva e analítica 
que a chamada «memoria histórica».

Romanones, Álvaro de Figueroa y Torres, Conde de (1863-1950) ; 
España ; Historia política ; Século XIX-XX ; Historia ; 1902-1931 
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BIOGRAFÍA

Talleyrand : el "diablo cojuelo" que dirigió 
dos revoluciones, engañó a veinte reyes y 
fundó Europa / Xavier Roca-Ferrer

Barcelona : Arpa, 2021 

Personalidade enigmática e fascinante, cunha formación eclesiástica que 
o lanzou ás alturas da Igrexia francesa, cando tivo a ocasión non tardou 
en trabar amizade cun xoven Bonaparte, no cal creu ver o executor das 
súas ideas e desexos para Francia: poñer fin á Revolución, reforzar o 
Estado, recrear unha monarquía, e reconstruír o país e a súa economía 
no marco dunha Europa pacificada. Sen embargo, o seu alumno resultou 
máis díscolo do que imaxinaba. 

Talleurand-Périgord, Charles Maurice de, Prince de Bénévent (1754-
1838) ; Biografías ; Rebeliones ; Séculos XVIII-XIX
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BIOGRAFÍA

J.R.R. Tolkien : una biografía / Humphrey 
Carpenter ; traducción de Carlos Peralta

Barcelona : Minotauro, D. L. 2021

Humphrey Carpenter, autor entre outros libros dunha biografía do poeta 
W.H. Auden, narra nesta obra a longa traxectoria de J.R.R. Tolkien desde 
as vicisitudes dunha infancia difícil ata os traballos e obrigas da vida 
académica, como profesor na Universidade de Oxford. Carpenter 
escribiu esta primeira biografía do creador da Terra Media, consultando 
documentos inéditos e entrevistando a familiares e amigos.

Tolkien, J.R.R. (1892-1973) ; BiografíasB TOL car

  

BIOGRAFÍA

Luis Vives : un fatal infortunio / José Luis 
Villacañas

Barcelona : Taurus : Fundación Juan March , 
2021

Ortega y Gasset, quizáis distanciándose do seu mestre Bonilla y San 
Martín, autor dunha aparatosa biografía de Luis Vives, sentenciou coa 
súa rotundidade característica que a vida do filósofo valentino reducíase 
a nacer, estudar, escribir e morir. Sen embargo, Vives oculta unha 
historia apaixoante. Nin a pretenciosa biografía de Bonilla nin a 
minimalista descripción de Ortega din a verdade de Vives. Co paso do 
tempo, e deixando atrás as incribles manipulacións da época de Franco, 
un grupo importante e internacional de estudosos multiplicou o 
coñecemento sobre o noso primeiro filósofo moderno.

Vives, Juan Luis (1492-1540) ; BiografíasB VIV vil



  

FONDO LOCAL

Doniños (Ferrol) / [coordinación e textos, 
Xoán Rodríguez Silvar ; debuxos, Calros 
Rodríguez Silvar]

[Santiago de Compostela : Sociedade Galega 
de Historia Natural, 1990] 

Galicia posúe unha apreciable extensión de costas. Nestas atopamos 
interesantes formacións, como praias, rías, acantilados, illas e illotes ou 
esteiros. Outras formacións singulares son as lagoas costeiras. Unha 
destás é a lagoa de Doniños.

Natureza ; Doniños (Ferrol) ; GuíasFL 502 DON

  

FONDO LOCAL

O cine nas comarcas de Ferrol- Eume-
Ortegal : as súas xentes, os seus 
recursos : (1897-2019) / Luis Calvo Teijo, 
Aurora Vázquez Aneiros, María Xesús Arias 
Rei

Ferrol : Asociación Cultural e de Promoción 
Social "Conxeito" , 2011

Esta publicación, sobre o cine e a súa impronta na comarca de Ferrol 
trata de recoller a memoria colectiva dunha centena de anos e a súa 
importancia na sociedades. Escasa é a documentación que nos deixa 
constancia, escaso é o tempo para recoller a historia que gardan os seus 
protagonistas. A volta da última bobina da pelicula está aí. A maxia 
remata, os cines pecha, o público vaise... The end.

Cines ; Ferrol ; Historia ; Ortegal (comarca) ; Eume (comarca)FL 791 CAL cin



  

FONDO LOCAL

Ciencias y humanidades : III curso de 
literatura Torrente Ballester

[Ferrol : Concello de Ferrol], 2006 

A análise das obras de Gonzalo Torrente pon de manifesto a súa 
esencial galeguidade. É a realidade galega na súa historia e as súas 
xentes,os seus costumes, ritos e supersticións, a paisaxe do noroeste 
peninsular o que atopamos nestas páxinas.

Literatura ; Estudos e conferencias ; CertamesFL 82.09 CIE

  

FONDO LOCAL

Ciencias y humanidades : monográfico 
dedicado al "II Curso de Narrativa Torrente 
Ballester"

[Ferrol : Concello de Ferrol], 2006

A análise das obras de Gonzalo Torrente pon de manifesto a súa 
esencial galeguidade. É a realidade galega na súa historia e as súas 
xentes,os seus costumes, ritos e supersticións, a paisaxe do noroeste 
peninsular o que atopamos nestas páxinas.

Contos galegos ; 21º século ; CertameFL 82.09 CIE



  

AUTOAXUDA

Cuida de ti / Cristina Andrades

[Barcelona] : Vergara, , 2021

Coida de ti achégache, de maneira instructiva, aos múltiples factores que 
inciden na túa forma de tratarche, de alimentarche e na relación que 
establecemos co noso corpo, sempre desde unha mirada respectuosa 
cara a ti mesma. Neste novo libro, Cristina Andrades vai un paso máis 
aló da psicoloxía relacionada coa conduta alimentaria e do tratamento 
dos aspectos psicolóxicos que inflúen na nosa relación coa comida para 
ofrecernos conceptos clave como o autocuidado desde a autoestima ata 
o pensamento crítico ,centrándose en cuestións como a autoexigencia e 
a autoimagen, cuxo bo entendemento é de vital importancia para o 
benestar persoal. Cun ton sinxelo e un enfoque práctico, a autora 
axudarache a coñecer máis de ti mesma e a comprender que papel 
xogan todos estes aspectos na túa saúde física, emocional e psicolóxica. 

Autoaxuda ; Alimentación ; PsicoloxíaAX 159.9 AND cui

  

AUTOAXUDA

Liderar desde el talento : 6 claves para el 
éxito en la empresa y en la vida / Roberto 
Luna

Barcelona : Alienta , 2021 

En toda empresa debe haber profesionais capaces de recoñecer o 
talento que hai na súa organización. Isto é imprescindible: se non se 
recoñece o valor das persoas, é imposible xestionalo. E se non se 
xestiona, acábase perdendo. Roberto Luna traballou no campo dos 
recursos humanos e a xestión do talento con máis de cen empresas 
diferentes de diversos sectores. En base ao observado durante ese 
tempo e toda a experiencia adquirida, ideou seis preguntas clave que 
todo líder e profesional debe facerse sobre a súa maneira de ser e de 
comportarse dentro da organización para desenvolver todo o seu talento. 

Éxito nos negociosAX 159.9 LUN lid



  

MULLER

El feminismo es para todo el mundo / bell 
hooks

Madrid : Traficantes de sueños , 2020 

Os medios conservadores presentan ás feministas como mulleres 
antihombres, sempre enfadadas. Pero moi ao contrario, o feminismo 
logrou mellorar a vida de todas as persoas. Grazas ao feminismo, todos 
vivimos de forma máis igualitaria: no traballo e en casa, nas nosas 
relacións sociais e sexuais. Grazas ao feminismo, a violencia doméstica 
xa non é un secreto, normalizouse o uso de anticonceptivos e todos 
somos un pouco máis libres.

FeminismoMULL 141.72 HOO 
fem

  

MULLER

Ser feministas : pensamiento y acción / 
Alicia H. Puleo (ed.) 

Madrid : Cátedra , 2020 

Con este libro aniversario festéxanse os 30 anos da Colección 
Feminismos, no que máis de 40 autoras e autores de recoñecido 
prestixio reflexionan a partir de lemas e citas que son familiares. Nos 
últimos anos, caracterizados por un novo auxe do movemento, estes 
lemas e citas circulan polas redes sociais e acompañan as mobilizacións 
do 8 de marzo e doutros momentos clave das reivindicacións das 
mulleres ante a inxustiza patriarcal. Citas e consignas famosas 
vincúlanse a conceptos clave do feminismo que foron emerxendo aos 
poucos por esa inmensa tarefa conxunta.

Feminismo ; Movementos sociaisMULL 141.72 SER



  

MULLER

Tiven a chave, a bicicleta e os catro libros : 
primeiras científicas na Universidade de 
Santiago / Xoana Pintos

Vigo : Galaxia , 2021 

Lonxe está aínda de ser unha realidade en todo o mundo, pero ninguén 
se atrevería hoxe a cuestionar a igualdade intelectual das mulleres e o 
seu dereito á educación. Tempo atrás, a situación era moi diferente, e 
chegar a onde nos atopamos requiriu moitos esforzos e moito tempo. 
Ese camiño é o que a autora percorre neste libro, onde nos explica que, 
dalgunha maneira, a entrada das mulleres na universidade foi un 
exercicio épico no que tiveron que loitar contra prexuízos e supostas 
argumentacións “científicas” para xustificar o que non é máis ca 
discriminación. Un texto que nos fai ver que, sen o labor desas pioneiras, 
a realidade, a delas, a de todos, sería aínda moito peor. Alén disto, a 
autora céntrase, moi en especial, nas mulleres científicas, no seu traballo 
cheo de dificultades, mais tamén de éxitos innegables.

Mulleres na eduación ; Científicas ; Galicia ; Universidades ; 
Santiago de Compostela ; Historia
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MULLER

Os homes explícanme cousas / Rebecca 
Solnit ; traducción de María Fe González 
Fernández

Coruña : Hércules de Ediciones , 2019 

Neste conxunto de ensaios mordaces e oportunos sobre a persistente 
desigualdade entre mulleres e homes e a violencia baseada no xénero, 
Solnit cita a súa experiencia persoal e outros exemplos reais de como os 
homes mostran unha autoridade que non gañaron, mentres que as 
mulleres foron educadas para aceptar esa realidade sen cuestionala.

Sexismo ; Feminismo ; Rol sexualMULL 305 SOL 
hom



  

MULLER

Más que olímpicas : mujeres que dejaron 
huella más allá del deporte / Paloma del Río 
Cañadas y Juan Manuel Surroca

[Barcelona] : Libros Cúpula , 2021

Este libro dános a oportunidade de descubrir historias de grandes figuras 
do olimpismo feminino, á vez que nos convida a reflexionar sobre o 
futuro e sobre as dificultades que historicamente a muller tivo, e segue 
tendo, para estar no máis alto dos deportes de elite. Todos os deportistas 
soñan coa gloria olímpica. Todos se imaxinaron, nalgún momento das 
súas vidas, subindo ao podio para recibir unha medalla como premio ao 
seu esforzo e a súa traxectoria; e, na nosa memoria colectiva, 
lembramos as fazañas que deixaron pegada na historia dos Xogos 
Olímpicos. Con todo, a delas foi unha carreira de obstáculos por partida 
dobre: pola dificultade da xesta e pola súa condición de muller.

Mulleres deportistasMULL 796 RIO mas

  

VIAXES

Viaje a Texas : con un señor de Kentucky / 
Pedro Menchén

Oviedo : Sapere Aude , 2018 

O autor cóntanos as súas experiencias durante o tempo que pasou no 
estado de Texas, entre 2014 e 2015, máis concretamente nas cidades de 
San Antonio, Austin e Corpus Christi. De maneira vívida e amena, coa 
sutileza que lle caracteriza, o autor descríbenos a intrahistoria, costumes 
e modos da sociedade norteamericana actual, en comparación coa 
española. Moitos e diversos son os personaxes que pasan polas páxinas 
deste libro, cuxas historias divírtennos ou nos conmoven, como a dese 
grupo de gays xubilados que se reúnen para cear unha vez á semana, 
sempre nun restaurante distinto; a historia do xoven apache, abandoado 
pola súa esposa mexicana, que non lle deixa ver ás súas fillas e que 
pasa o día de Navidad nun bar; a historia de Jeff, prototipo do perdedor, 
ao que xa dende neno todo lle saía mal; ou a de Ernest que, aínda que é 
rico e teno todo, non consegue atopar sentido á súa existencia e vive 
permanentemente ao borde do suicidio.

Texas ; DescriciónVX 821 MEN via



  

VIAXES

Viena / colaboraciones principales Stephen 
Brook, Marc di Duca, Craig Turp; coordinación 
editorial Elsa Vicente y Cristina Gómez de las 
Cortinas

London : Penguin Random House ,  2020 

Totalmente actualizada, a Guía Visual de Viena conta con exclusivas 
ilustracións, planos en 3D, itinerarios a pé, explicacións detalladas dos 
principais monumentos e recomendacións de restaurantes, hoteis, 
mercados e locales nocturnos. A túa viaxe a Viena comeza cando abres 
a túa Guía Visual. A Guía Visual de Viena conta con información práctica 
sobre transportes, horarios e visitas.

Viena ; Guías turísticasVX 913 VIE

  

VIAXES

Lo mejor de Asturias : experiencias y 
lugares auténticos / Giacomo Bassi

Barcelona : Planeta , 2020

Rexión de grandes contrastes, onde mar e montaña comparten un 
territorio salpicado por extensas cidades industriais e pequenos pobos 
rurais, Asturias cautiva a todo tipo de viaxeiro grazas á súa natureza 
impresionante, ao axuar de arte e cultura que posee, a unha gastronomía 
de lenda e á xenerosa hospitalidade dos seus habitantes.

Asturias (comunidade autónoma) ; Guías turísticasVX 913(E) AST



  

VIAXES

Huelva / Manuel Monreal Iglesia, Paloma 
Ledrado

Madrid : Gaesa , 2020 

Sen grandes marabillas, Huelva ofrece un centro compacto, de tamaño 
manexable e ambiente tranquilo, que merece un percorrido pausado 
antes de adentrarnos nos seus pobos e praias, o máis turístico desta 
provincia andaluza. Bela sen dúbida resulta a Catedral da Merced, que 
xunto co conxunto de igrexas, a Casa de Colón, o santuario de Nosa. 
Sra. da Cinta, completarán a vista á capital. O percorrido levaranos 
despois a visitar enclaves como El Rocío, Moguer, La Rábida, as 
fermosas paraxes do Parque Nacional de Doñana, Aracena, así como os 
pobos costeiros cuxas inmensas praias son das mellores da Costa 
Atlántica.

Huelva ; Guías turísticasVX 913(E) HUE

  

VIAXES

Navarra / Ángel Ingelmo Sánchez, Manuel 
Monreal

Madrid : Gaesa , 2020 

Navarra é unha comunidade cosmopolita e alegre, que sorprende polos 
seus contrastes e a súa gran diversidade de paisaxes, climas e 
montañas que cambian cada poucos quilómetros e que foron 
configurando unha cultura moi heteroxénea, apoiada nun rico e diverso 
patrimonio monumental, repartido entre as grandes rexións que 
compoñen esta guía: os Pirineos, a Zona Media e a Ribeira. Todo isto 
sen olvidar Pamplona e a súa comarca, nin tampouco San Fermín, a 
festa por excelencia, a máis coñecida do mundo enteiro. A o que hai que 
sumar unha excelente oferta gastronómica, que vai dende as exquisitas 
carnes do Pirineo, pasando polos vinos da Zona Media, ata as famosas 
verduras da horta da Ribera. Polo que non resulta nada estraño que 
Navarra concentrara a atención de multitude de visitantes que seguen 
chegando dende todos os rincóns do mundo.

Navarra (comunidade autónoma) ; Guías turísticasVX 913(E) NAV



  

VIAXES

Oviedo / texto Manuel Monreal, Jesús García 
Marín

Madrid : Gaesa , 2020 

O que máis sorprende a quen visita Oviedo é o equilibrio entre o antigo e 
o moderno, porque a capital administrativa do Principado, é unha cidade 
chea de encanto, que soubo conservar os seus aspectos máis auténticos 
e que vive volcada na súa gran oferta cultural: os Premios Princesa de 
Asturias, as temporadas de ópera, zarzuela, teatro e os diversos ciclos 
musicais. Sen olvidar o seu conxunto monumental prerrománico 
declarado como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. E a uns 29 
quilómetros está Xixón, a capital marítima do Principado. Cidade 
veraniega e turística. A cidade da praia e dos parques; de barrios 
residenciais como Somió e de centros culturais de vangarda, como La 
Laboral en Cabueñes. En definitiva, unha cidade imprescindible con 
temperaturas suaves, chea de merendeiros e sidrerías e que en xullo ten 
unha semana adicada á novela negra.

Oviedo ; Guías turísticas ; XixónVX 913(E) OVI

  

CULTURA

¡Qué bello será vivir sin cultura! : la cultura 
como antídoto frente a los peligros de la 
idiotización / César Antonio Molina

Barcelona : Destino , 2021

O mundo dixital, as novas tecnoloxías e as redes sociais están a 
transformar a nosa vida cotiá, e estes cambios reflíctense en áreas tan 
importantes como o traballo, o ensino, as relacións sociais ou a 
economía. Cada vez vivimos máis conectados, o que provoca que 
sintamos atados e vixiados e que o desexo de consumir algoritmos 
aumente, minguando noso poder de decisión e o noso espírito crítico. Ao 
mesmo tempo, somos adictos a esta tecnoloxía e sentimos angustia e 
confusión cando nos desconectamos do continuo torrente de estímulos e 
información que recibimos a través das pantallas. Pero como podemos 
protexernos das redes sociais na nova realidade?

Redes sociais en Internet ; Aspectos sociais ; Pensamento crítico ; 
Civilización ; 21º século
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XORNALISMO

Bocelo : crónica de un tiempo olvidado, 
1937-1978 / P&P de Llano

La Coruña : Espacio Cultura , 2019 

A obra recupera a figura do coruñés Pedro de Llano López, unha das 
figuras clave do xornalismo galego do século XX. Co pseudónimo de 
Bocelo dirixiu" La Voz de Galicia", levándoa entre os anos cincuenta e 
sesenta de ser un diario modesto a ser a cabeceira máis prestixiosa de 
Galicia e un dos referentes ata hoxe do xornalismo rexional en España.

Bocelo (1918-1998) ; La Voz de Galicia ; Historia ; Xornalistas galegos 
; Biografías ; Xornalismo ; Galicia
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METAFÍSICA

Igualdad y libertad / Norberto Bobbio ; 
prólogo de Gregorio Peces-Barba ; traducción 
de Carlos Fernández Muñoz 

Barcelona : Página Indómita , 2020 

Neste volume, un dos pensadores italianos máis influíntes do último 
século ilustra o significado moral e político que os ideais da igualdade e a 
liberdade teñen no noso tempo. Polo que respecta á igualdade, Bobbio 
desgrana en primeiro lugar a súa relación coa liberdade por un lado e 
coa xustiza por outro. Despois, o autor aborda os criterios de xustiza e 
cuestións como a igualdade ante a lei, a igualdade de oportunidades e a 
igualdade de feito e, finalmente, traza o precorrido histórico do 
igualitarismo analizando os seus fundamentos e a súa relación co 
liberalismo. En canto á liberdade, o autor aborda, entre outras, as 
distincións entre liberdade negativa e positiva, de acción e da vontade, 
individual e colectiva e, seguindo a Constant, dos antigos e dos 
modernos.

Liberdade ; Política e filosofía12 BOB igu



  

PSICOLOXÍA

Ciencia y pseudociencia en psicología y 
psiquiatría : más allá de la corriente 
principal / Marino Pérez Álvarez

Madrid : Alianza , D.L. 2021

Marino Pérez Álvarez trata ao longo destas páxinas de axudarnos a 
reflexionar acerca dos perigos que poden entrañar os conceptos que 
definiron a nosa comprensión do coñecemento e o malestar psíquico, así 
como as posibilidades liberadoras que unha nova vía podería 
proporcionar para plantexarnos as nosas propias condicións de 
existencia.

Psicoloxía ; Psiquiatría ; Pseudociencia159.9 PER cie

  

LÓXICA

Encuentros pragmáticos / Richard J. 
Bernstein ; [traducción, Alejandro Sánchez 
Lopera]

Barcelona : Gedisa , 2021

Nesta coleción de ensaios, Bernstein adopta un enfoque pragmático 
frente á certos problemas e temas específicos mostrando a vixencia 
actual de dita tradición filosófica. O multiculturalismo, a vida política 
pública, o mal e a relixión son algúns dos temas discutidos. Os filósofos 
estudados son Kant, Dewey, Arendt, Marcuse, Ricoeur, Rorty, Habermas 
e Taylor.

Pragmatismo ; Artigos165 BER enc



  

ÉTICA

Ética para tiempos oscuros : valores 
universales para el siglo XXI / Markus 
Gabriel

Barcelona : Pasado y Presente, 2021

Tras a súa exitosa triloxía do Novo Realismo, Markus Gabriel, o xoven 
prodixio da filosofía europea, analiza os grandes problemas humanos 
destos tempos oscuros: a amenaza á democracia por parte da 
ultradereita, a xenofobia, o populismo, a coarción á liberdade e ao 
pensamento a través da dixitalización a ultranza e a obsesión coa 
tecnologxía, o consumismo desaforado e os retos do noso entorno, en 
especial, o coronavirus e o cambio climático. Para poder enfrentarnos a 
eles necesitamos recuperar os valores universais nados da Ilustración, e 
a filosofía será unha ferramenta fundamental para crear unha sociedade 
máis libre e xusta, capaz de desafiar aos retos do século XXI.

Valores (filosofía) ; Política17 GAB eti

  

ÉTICA

Lecciones de estoicismo / John Sellars ; 
traducción de Abraham Gragera

Barcelona : Taurus , 2021

Nos últimos tempos fálase moito desta corrente, pero como pensaban 
realmente os seus membros? John Sellars destila e entrelaza as ideas 
clave dos tres grandes estoicos romanos (Seneca, Epicteto e Marco 
Aurelio) ofrecendo tamén instantáneas das súas fascinantes vidas. As 
obras destes tres grandes tratan fundamentalmente sobre como vivir: 
entender o noso lugar no mundo, afrontar as adversidades, facer un 
mellor uso do tempo, controlar as nosas emocións e orientarnos nas 
nosas relacións cos demais. As súas ideas poden, en definitiva, guiarnos 
na nosa procura dunha existencia máis pracenteira.

Séneca, Lucio Anneo ; Pensamento filosófico ; Estoicismo ; Filosofía 
antiga ; Emocións e sentimentos (filosofía)
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BUDISMO

La senda de las nubes : historias de la 
antigua sabiduría china / Catherine 
François ; traducción del francés de Santiago 
Auserón y Jenaro Talens

Madrid : Siruela , 2021 

Con erudición rigurosa, Catherine François expón neste libro as sutís 
relacións que existen entre as tres grandes escolas do pensamiento 
chino, que tenden a presentarse como correntes opostas: o 
confucianismo, o taoísmo e o budismo chan. Un dos principios que se 
perpetúan ao longo dos séculos nestas tres ensinanzas poderíase 
resumir deste modo: nadie pode ensinarte a túa propia senda (eo Tao) e 
a bondade alcánzase sen necesidade de meditar acerca dela. Co 
propósito de ilustrar o feito de que a doctrina en si ten un escaso valor e 
que a experiencia individual é todo o que conta, o texto narra en catro 
capítulos a historia de persoaxes emblemáticas no transcurso de 
distintas épocas. A autora utiliza a imaxinación para volver a insuflarles 
vida sen deixar de manterse fiel ao pasado histórico.

Filosofía budista ; Taoísmo ; Budismo ; Confucianismo24 FRA sen

  

CRISTIANISMO

Descifrando el Vaticano : desde dentro y 
desde fuera / Juan Vicente Boo

Barcelona : Espasa, 2021

Cos seus dous mil anos de historia, o corazón da Igrexia é punto de 
referencia artístico, espiritual e político para todos os países e relixións, 
como demostran as continuas visitas de xefes de Estado e 
personalidades da ciencia, a cultura, a economía ou a arte. É a 
institución máis lonxeva do planeta e, á vez, a máis enrevesada, repleta 
de organismos peculiares e misterios difíciles de descifrar. É un 
fascinante cóctel do máis divino e o máis mundano, case imposible de 
relatar correctamente nos medios de comunicación.

Igrexa Católica ; Cidade do Vaticano ; Historia272 BOO des



  

DEMOGRAFÍA

O soño cubano da emigración galega : 
[exposición] / [organiza, Consello da Cultura 
Galega, Arquivo da Emigración Galega ; 
comisariado, Xosé Manoel Nuñez Seixas, Mª 
Xosé Porteiro García ; documentación e 
textos, Carolina García Borrazás, Mª Teresa 
García Domínguez]

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

A exposición O soño cubano da emigración galega, do Consello da 
Cultura Galega e a Secretaría Xeral da Emigración,  pretende percorrer 
as fases e facetas principais da epopea migratoria que levou a cerca de 
200.000 galegos e galegas a Cuba.

Emigración galega ; Cuba ; Emigración e inmigración ; ExposiciónsG 314 SOÑ

  

SOCIOLOXÍA

Minimalismo digital : en defensa de la 
atención en un mundo ruidoso / Cal 
Newport ; traducción de Montserrat Asensio

Barcelona : Paidós , 2021

Os minimalistas dixitais xa están entre nós. Son persoas relaxadas que 
poden ter longas conversacións, perderse nun bo libro, facer 
manualidades ou saír a correr sen que a súa mirada escápese 
constantemente cara á súa telefono móbil. Utilizando o sentido común e 
adoptando tecnicas sutís, Cal Newport ensinaranos cando usar a 
tecnoloxía e cando prescindir dela para gozar plenamente do mundo 
offline e reconectar connosco mesmos. A tecnoloxía non é mala ou boa 
en si mesma, a clave está en usala de acordo cos nosos valores e 
necesidades.

Tecnoloxía da información ; Aspectos sociais ; Sociedade da 
información
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SOCIOLOXÍA

Palabras para una tribu : estudios sobre 
argot gay en Argentina, España y México / 
Jorge Luis Peralta y Rafael M. Mérida Jiménez 
(eds.)

Egales , D.L. 2020 Madrid ; Barcelona

Palabras para una tribu adéntrase nas manifestacións do argot gay en 
Arxentina, España e México. A reconstrución a partir de fontes moi 
heteroxéneas -dende literatura e dicionarios a xornais ou testimonios- 
dos modos particulares en que «maricas», «jotos» ou «locas» 
nomeáronse a si mesmxs e/ou foron nomeadxs, aposta a dar conta dos 
usos, versións e perversións da lingua tal como puido circular dentro e 
fora de comunidades disidentes, nunha dinámica complexa de préstamos 
e influencias

Homosexualidade ; Aspectos sociais316 PER pal

  

SOCIOLOXÍA COLECCIÓN ACCESIBLE

Cómo resolver los conflictos / [autoría de 
los contenidos, Núria Sánchez ; ilustraciones, 
María Castelló]

Barcelona : La Mar de Fàcil , D.L. 2017 

Este libro ofrece consellos e orientacións para previr e resolver os 
conflitos de maneira autónoma e positiva.

Conflitos sociais ; Resolución de problemasCA 316 SAN com



  

POLÍTICA

Los años de la espiral : crónicas de América 
latina / Jon Lee Anderson; traducción de Daniel 
Saldaña París

Madrid : Sextopiso , 2020 

Nestas máis de corenta crónicas rexístranse fenómenos como o devastador 
terremoto de Haití, os históricos acordos de paz colombianos e o precario 
restablecemento das relacións entre Estados Unidos e Cuba. Aquí aparecen 
personaxes como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro, Dilma 
Rousseff, Jair Bolsonaro, Cristina Fernández de Kirchner, Manuel Noriega e 
Andrés Manuel López Obradoiro, entre moitos outros. Coa distancia xusta 
entre a neutralidade xornalística, unha curiosidade insaciable e a audacia 
para achegarse persoalmente a contextos sumamente extremos, Jon Le 
Anderson léganos un arquivo de gran amplitude e transcendencia para 
comprender o sucedido nunha das décadas mais convulsas na historia 
recente de América Latina.

América Latina ; Política e goberno ; XX século32 AND año

  

POLÍTICA INTERNACIONAL

Fanáticos insulsos : liberales, raza e 
imperio / Pankaj Mishra ; traducción y notas 
de José Ovejero

Barcelona : Galaxia Gutenberg , 2020 

O mundo no que hoxe vivimos é o que foron conformando, 
principalmente, a ideología liberal e o capitalismo anglosaxóns. Coa 
caída dos rexímenes comunistas en 1989, o triunfo da concepción 
anglosaxona do mundo pareceu ter vencido ao seu último opoñente. 
Dende entón, foron moitos os intelectuais, politólogos, economistas e 
historiadores británicos e norteamericanos que, dende as súas tribunas 
globales en periódicos, revistas, universidades, escolas de negocios e 
think tanks, foron construíndo ideoloxías que apuntalaran dita 
concepción con vocación de única alternativa posible. 

Imperialismo327 MIS fan



  

MOVEMENTOS POLÍTICOS

3

La historia olvidada del liberalismo : desde 
la antigua Roma hasta el siglo XXI / Helena 
Rosenblatt ; traducción castellana de Yolanda 
Fontal ; [prólogo de José María Lassalle]

Barcelona : Crítica , 2020 

Neste libro oportuno e provocativo, Rosenblatt desacredita o mito popular 
do liberalismo como unha tradición exclusivamente angloamericana 
centrada nos dereitos individuais. Cóntanos que foi a Revolución 
Francesa a que deu orixe ao liberalismo, e que so a mediados do século 
XX o concepto fíxose amplamente coñecido en Estados Unidos. Foi 
durante a guerra fría e a crecente hexemonía mundial de Estados Unidos 
cando o liberalismo reconvertiuse nunha ideoloxía estadounidense 
centrada fortemente nas liberdades individuais. 

Liberalismo ; Historia329 ROS his

  

ECONOMÍA

Globalistas : el fin de los imperios y el 
nacimiento del neoliberalismo / Quinn 
Slobodian; traducción de Paula 
Zumalacárregui

Madrid : Capitán Swing , 2021 

Todo comeza en Austria na década de 1920: os imperios disolvíanse e o 
nacionalismo, o socialismo e a autodeterminación democrática 
amenazaban a estabilidade do sistema capitalista global. En resposta, os 
intelectuais austriacos buscaban unha nova forma de organizar o mundo. 
Eles e os seus sucesores na academia e o Governo, dende economistas 
famosos como Friedrich Hayek e Ludwig von Mises ata figuras menos 
coñecidas como Wilhelm Röpke e Michael Heilperin, utilizaron Estados e 
institucións globais para illar os mercados da soberanía estatal, os 
cambios políticos e as turbulentas demandas democráticas de igualdade 
e xustiza social. Lonxe de descartar o Estado regulador, os neoliberais 
querían aproveitalo para o seu gran proxecto de protexer o capitalismo a 
escala global.

Neoliberalismo económico ; Globalización330 SLO glo



  

ECONOMÍA

Narrativas económicas : cómo las fake 
news y las historias virales afectan la 
marcha de la economía / Robert J. Shiller ; 
traducción de Diego Sánchez de la Cruz

Barcelona : Deusto , 2021 

Desde antes de que existise a idea de «viralidade», as historias que a 
xente se contaba sobre as súas experiencias ou os rumores que oíra 
transformaron os mercados e a economía. Moitas veces, os pánicos, as 
burbullas inmobiliarias, os prezos das accións ou o futuro de novos 
fenómenos dependeron do que unha persoa contáballe a outra: son as 
«narrativas económicas». Cando circulan pola sociedade en forma de 
historias populares, as ideas poden chegar a viralizarse e transformar os 
mercados. Así sucede, por exemplo, coa crenza de que as accións 
tecnolóxicas non deixan de subir, a convicción de que o prezo da vivenda 
nunca diminúe ou a seguridade de que algunhas empresas son 
demasiado grandes para crebar.

Economía ; Aspectos sociais ; Previsión económica ; Difusión ; 
Información
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DEREITO

Territorio, pueblo, nación, estado : la 
experiencia romana / José María Ribas Alba

Madrid : Tecnos , 2020 

Neste libro propónse unha tese orixinal sobre a configuración político-
xurídica do Estado romano. De acordo cos resultados da investigación 
arqueolóxica máis recente, esta parte de que Roma coñeceu unha forma 
proto-estatal desnde o século IX a.C. A fundación da cidade, a mediados 
do século seguinte, consolidou e centralizou unha estrutura política agora 
xa plenamente estatal -como outras anteriores e coetáneas do ámbito 
mediterráneo-. Agora ben, a diferencia de outros Estados antigos, Roma 
logrou crear unha entidade política alonxada en gran medida de criterios 
étnicos. Neste sentido o autor afirma a existencia dunha forma pura de 
Estado, creada con materiais predominantemente xurídicos. O populus 
romanus, é dicir, o Estado, fundábase na idea de comunidade: o vínculo 
da cidadanía, civitas, non viña absolutamente condicionado pola 
pertencia xenética a un grupo humano preexistente, ao que o Estado 
dera forma. Antes, ao contrario, era o propio Estado, entendido como 
comunidade xurídica, a fuente da identidade colectiva.

Dereito romano34 RIB ter



  

DEREITO COLECCIÓN ACCESIBLE

El Parlamento español / [autoría de los 
contenidos, María Peralta ; ilustraciones, 
Martín Pardo] 

Barcelona : La Mar de Fácil , 2019 

Sabes que o Parlamento español está formado por duas cámaras? Neste 
libro descubriremos a súa historia, como se debaten e apróban as leis, e 
como se elixen os deputados e os senadores que representan aos 
cidadáns españois. Coñecer esta institución e o seu funcionamento 
convértenos en cidadáns máis informados á hora de tomar decisións de 
carácter político e tamén contribúe ao bo funcionamento da democracia. 

España ; ParlamentoCA 342 PER par

  

ASUNTOS MILITARES

Legiones frente a falanges : la épica lucha 
por la supremacía en la infantería del 
mundo antiguo / Myke Cole ; [traducción de 
Belén Urrutia]

Madrid : Alianza , 2021 

Desde os tempos da antiga Sumeria, a falanxe de infantería pesada 
dominou o campo de batalla. Armados con lanzas ou picas, dispostos 
ombreiro con ombreiro e os escudos trabados, a falanxe presentaba 
unha parede impenetrable de madeira e metal ao inimigo. Isto é, ata que 
a lexión romana fixo a súa aparición e desafiou a súa hexemonía. Myke 
Cole examina as tácticas, armas e equipo, organización e formas de 
despregarse da lexión e a falanxe durante a época en que se 
enfrontaron. A continuación, baseándose en fontes primarias orixinais, 
narra con detemento seis batallas nas que loitaron lexións e falanxes - 
Heraclea (280 a. C.), *Ásculo (279 a. C.), Benevento (275 a. C.), 
Cinoscéfalas (197 a. C.), Magnesia (190 a. C.) e Pidna (168 a. C.)- para 
mostrar como e por que a lexión romana chegou a eclipsar á ata entón 
invencible falanxe helenística. 
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ASUNTOS MILITARES

Breve historia de las Guerras de Estados 
Unidos : desde la guerra Hispano-
Americana hasta el siglo XXI / Óscar 
Corcoba Fernández, Jorge Martínez López

Madrid : Nowtilus, 2021

Woodrow Wilson, Dwight David "Ike" Eisenhower, Harry S. Truman, John 
F. Kennedy, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George HW Bush, Bill 
Clinton, George W. Bush (Jr.), Barak Obama, Donald Trump ... son os 
principais protagonistas que conformaron a historia dos Estados Unidos 
a través da súa política internacional. A política exterior deste país 
levouno a intervir en diferentes conflitos, que ao longo do século XX e 
principios do século XXI, fixeron dos Estados Unidos a primeira potencia 
mundial. A breve historia das guerras dos Estados Unidos leva ao lector 
aos enfrontamentos militares aos que se enfrontaron os Estados Unidos. 
A través desta viaxe histórica, a obra de Corcoba Fernández e Martínez 
López repasará os diferentes momentos e conflitos nos que se 
conformou a potencia americana do século pasado.

Estados Unidos ; Política militar ; Historia ; 20º século355 COR bre

  

EDUCACIÓN COLECCIÓN ACCESIBLE

¡Leemos! : propuestas prácticas para 
acercar la lectura a todos / M. dels Àngels 
Sellés, Mercè Sendrós ; [traducción, Raquel 
Pineda]

Barcelona : Horsori , 2016 

Recursos, apoios e metodoloxías para achegar a lectura a diferentes 
colectivos: disléxicos, analfabetos funcionais, discapacitados intelectuais, 
alumnos con trastorno da aprendizaxe, etc.

Lectura ; Didáctica ; Persoas con discapacidade ; EducaciónCA 37 SEL lee



  

MEDIO AMBIENTE

Ciudades sostenibles / [Miguel Cuesta 
Aguirre]

Madrid : Anaya , 2021

A partir de fermosas ilustracións arquitectónicas, este libro traza un 
percorrido por vinte cidades de España e o resto de Europa, que ofrecen 
propostas interesantes en concepto de sostenibilidade. Todas son líderes 
á vangarda do urbanismo, a construción sostible e a economía circular. A 
partir de edificios ou lugares emblemáticos ofrécese unha serie de 
opcións de turismo ecolóxico que teñen en conta os novos valores da 
Europa actual e do futuro, como son a boa xestión dos residuos, a 
climatización eficiente ou a economía integradora. Un novo turismo que 
reclama solucións inxeniosas para recuperar valores naturais, unha 
arquitectura fascinante que conxuga vangardismo e respecto polas 
tradicións locais e unha volta aos modos de vida saludable.

Desenvolvemento sostible ; Turismo ; Europa502 CUE ciu

  

MEDIO AMBIENTE

Vitamina N : guía esencial para unha vida 
rica en natureza / Richard Louv ; traducción 
de Carlos Acevedo

Pontevedra : Fatoría K , D.L. 2019 

Máis de 500 propostas creativas e divertidas para interactuar co mundo 
natural. Unha dose de pura inspiración, que nos lembra que mirar as 
estrelas ou dar un paseo polo bosque pode ser emocionante a calquera 
idade.

Natureza502 LOU vit



  

MATEMÁTICAS

Las matemáticas en 100 preguntas / Álvaro 
Sánchez González

Madrid : Nowtilus , 2020 

Todos os conceptos esenciais para comprender as diferentes ramas das 
Matemáticas: A orixe das matemáticas, o álxebra clásica e abstracta, os 
números reais e complexos, a teoría de funcións e o cálculo infinitesimal, 
a xeometría, a estatística, probabilidade e combinatoria, a lóxica e teoría 
de conxuntos, as matemáticas recreativas e os mitos das matemáticas. 
Unha guía para descubrir as teorías e razoamentos matemáticos que 
revolucionaron a ciencia e a sociedade.

Matemáticas ; Preguntas e respostas51 SAN mat

  

ASTROFÍSICA

Construir el mundo / Enrique Gracián 

Barcelona : Arpa , 2020

Unha viaxe extraordinaria dende os confíns da materia e o universo ata 
eo inesgotable mundo interior da nosa mente. O colosal 
desenvolvemento acadado pola química, a física e a astrofísica 
proporcionáronnos un profundo coñecemento do mundo e unha 
insospeitada capacidade para construir dispositivos tecnolóxicos. Pero 
sumímonos tamén nunha ignorancia cada vez maior da nosa natureza 
interior. Unha encrucillada da que resulta difícil salir se non aprendemos 
a distinguir con claridade o que é material e o que é inmaterial. Enrique 
Gracián sérvese do concepto de «construcción» para concibir un xogo, 
tan sinxelo como inxenioso, que nos desvela con asombrosa claridade a 
lóxica interna da química e a física: cómo se constrúe o mundo. Un xogo 
con regras ben definidas no que so interveñen unhas poucas pezas, a 
forma de unilas e o obxectivo final.

Divulgación científica ; Física ; Psicoloxía ; Astrofísica52 GRA con



  

FÍSICA

La física cuántica del futuro / Hans Christian 
von Baeyer ; ilustraciones de Lili von Baeyer ; 
traducción de Ambrosio García Leal

Barcelona : Tusquets, 2019 

Este libro ofrece unha sorprendente e renovada interpretación das 
paradoxas que arroxa a física cuántica e os misterios que envolve o 
átomo. Asimesmo, explica, dun modo accesible ao lector común, as 
profundas implicacións que a mecánica cuántica ten con respecto á súa 
aplicabilidade técnica e a nosa interacción co mundo. 

Mecánica cuántica ; Física cuántica530 BAE fis

  

HIDROLOXÍA

A posta en valor do patrimonio cultural dos 
ríos : Galicia e outros exemplos / 
coordinador, Carlos Nárdiz Ortiz

Santiago de Compostela : Consello da Cultura 
Galega , D.L. 2021

Os ríos forman parte do patrimonio natural de Galicia, sen eles non se 
recoñeceria esta terra, a apesar das transformacións que tiveron , 
especialmente no século XX, coa construción de presas e encoros ou 
coa propia canalización en áreas urbanas e periurbanas. Galicia dispón 
dun inventario do patrimonio cultural dos ríos (máis por consideracións 
hidráulicas que patrimoniais), que non é suficientemente coñecido e do 
que o Consello da Cultura Galega se fai eco nesta publicación, ao 
tratarse dun patrimonio ameazado. Neste libro, o patrimonio cultural dos 
ríos en Galicia compleméntase coa análise do patrimonio doutros ríos 
como as beiras do Texo en Estremadura, o Pisuerga en Valladolid, o 
Eresma en Segovia, o Tyne en Newcastle, incluíndo as marxes, coma no 
caso das fortificacións do río Miño.

Patrimonio cultural ; Galicia ; Obras hidráulicas ; RíosG 556 POS



  

ANTROPOLOXÍA

Dioses con pies de barro : el desafío 
humano a las leyes de la naturaleza-- y sus 
consecuencias / Jordi Serrallonga

Barcelona : Crítica , 2020

Durante a Prehistoria vivimos mimetizados coa fauna e flora salvaxes ata 
que chegou a Revolución Industrial e a globalización. Entón triunfou o 
mito da especie escollida, e ridiculizamos aos evolucionistas. Crimos que 
o ser humano, coas súas decisións, estaba por enriba dos caprichos da 
natureza; pero, en realidade, estábamola desafiando e materializáronse 
as consecuencias: dende a crise medioambiental a despertar de 
virulentas entidades microscópicas. A selección natural segue ahí; dentro 
e fóra do Homo sapiens. En África, un hadzabe dille ao autor: «somos 
animais». Somos unha especie máis, e so a ciencia permite comprender 
a posición da humanidade nun planeta onde a evolución biolóxica é 
imparable. O cetro do cambio non está en mans de deuses con pes de 
barro, senon nos dominios rebeldes e libres da natureza.

Evolución humana ; Natureza572 SER dio

  

BIOLOXÍA

Más allá de las leyes físicas : el largo 
camino desde la materia hasta la vida / 
Stuart Kauffman; traducción de Luis Enrique 
de Juan 

Barcelona : Tusquets Editores S.A., 2021 

Kauffman ofrece unha explicación sobre a progresión dende un entorno 
químico complexo ata a reprodución molecular, o metabolismo e as 
primitivas protocélulas, e acerca da posterior emerxencia do que 
entendemos como vida. Aborda cuestións como de ónde vimos, cómo 
chegamos ata aquí ou por qué o noso mundo evolucionou. Nos cen mil 
millíns de sistemas solares que se estima que poderían existir, a vida 
evolutiva é, con toda probabilidade, un fenómeno frecuente. E se así é, 
esta diversidade lévanos máis alá da física.
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TECNOLOXÍA

Nanotecnología para el desarrollo 
sostenible / Pedro A. Serena Domingo

Madrid CSIC : Catarata , 2021

Os Obxectivos do Desenvolvemento Sostible representan a estratexia 
primordial do ser humano para poder garantir o seu futuro, e a ciencia e 
a tecnoloxía son dous das ferramentas indispensables que poden axudar 
a acadar ditos obxectivos. A nanotecnoloxía, é dicir, o coñecemento 
aplicado do diminuto, xogará un papel clave nesa estratexia xunto con 
outras ramas do saber. A intención deste libro é, precisamente, conectar 
o coñecemento sobre o mundo do diminuto coas solucións e estratexias 
necesarias para lograr a supervivencia da especie humana nun 
adecuado equilibrio coa natureza da que forma parte. En definitiva, nesta 
obra móstrase cómo o coñecemento acumulado sobre o nanomundo 
ayudarános a mellorar a nosa calidade de vida sen comprometer o futuro 
dos nosos descendentes.

Nanotecnoloxía620 SER nan

  

COCIÑA

Vegetales a todo color : disfruta de las 
recetas más prácticas y sabrosas para 
compartir / Albert Adrià

Barcelona : RBA , 2021

Sempre ávido de explorar diferentes estilos, Albert Adrià ofrécenos nesta 
ocasión a súa interpretación da cociña elaborada con vexetais, que 
inclúe pratos do noso receitario máis próximo e tambien das 
gastronomías de todo o mundo. Para este libro seleccionou receitas 
fáciles, con ingredientes escollidos, que adaptou á súa persoal maneira 
de entender a cociña. Estes vexetais lograrán que amplíes o teu abanico 
de elaboracións e pérdaslle o medo para preparar o brócoli, a cabaza ou 
as espinacas, entre outros ingredientes que, xeralmente, aterran á 
familia. Cociña delicias vexetarianas da man do chef máis creativo.

Cocina vexetariana ; Receitas641 ADR veg



  

COCIÑA

Recetas vegetarianas : todo en uno / 
Sabrina Fauda-Rôle 

Barcelona : Lunwerg , 2021

Un one pot é un plato cociñado nun único recipiente. Fácil e rápido de 
elaborar, é ideal para unha comida sana e equilibrada. Neste libro 
proporciónanse as claves para preparar platos vexetarianos completos y 
inclúense máis de 80 sabrosas receitas. Dende propostas elaboradas 
únicamente con verduras, salteadas, guisadas ou confitadas, ata 
sorprendentes postres ou clásicos para rematar unha comida vexetariana 
cun toque doce, pasando por exquisitas soupas e cremas e por 
combinacións orixinais de cereais, legumes, arroz e pasta, todas as 
recetas aquí recollidas teñen un obxectivo común: conquistar o teu 
paladar e a túa saúde.

Cociña vexetarina ; Receitas641 FAU rec

  

COCIÑA

Alimentación sostenible : comprar, cocinar 
y comer para preservar el planeta / Tom 
Hunt ; fotografías de Jenny Zarins ; traducción 
del inglés, Montserrat Asensio Fernández

[Barcelona : Cincotintas , D.L. 2020] 

Alimentación baseada en plantas. Cociña responsable sen residuos. Tom 
Hunt aborda neste libro unha pregunta crucial na actualidade: «Que é 
unha dieta sostible?» e presenta un manifesto que nos axudará a 
comprender a resposta e tamén a alcanzar este obxectivo, á vez que 
proporciona información práctica e receitas inspiradoras para a cociña 
cotiá que teñen en conta como cultivamos e criamos, comerciamos, 
comemos e eliminamos a comida.O manifesto, titulado «Da raíz ao 
froito», móstranos como podemos sustentar un sistema de alimentación 
delicioso, biodiverso e rexenerador e proporciónanos habilidades e 
coñecementos para comprar, comer e cociñar dun modo sostible, 
ademais para comer pratos máis saudables e con mellor sabor. As 
receitas de Tom son vibrantes e festivas, á vez que sinxelas, nutritivas e 
alcanzables.
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COCIÑA

No me tires : el libro que evitará que 
desperdicies comida / Fabián León

Madrid : Oberon , D.L. 2021 

Moitos nos preocupamos por reciclar, comprar produtos ecolóxicos e 
locais ou evitar consumir produtos envasados en plástico. Pero, e se che 
dixese que hai algo que estamos a pasar por alto? Un problema que xera 
ata un 10% das emisións globais de CO2 e que necesitamos parar canto 
antes? Ese problema chámase desperdicio alimentario. Todos tiramos 
comida, pónsenos malas sóbralas ou decidimos deixar ese anaco de 
brócoli infinitamente ata que acabamos tirándoo. Pero tamén tiramos 
alimentos porque si: peladuras de pataca, troncos de brócoli, talos de 
cenoria... Sabías que podes facer un caldo nutritivo e cheo de sabor con 
todo o que che sobra das túas verduras? Ese é o obxectivo deste libro: 
Que aprendas a organizarche na cociña para que deixes de tirar comida, 
á vez que aforras tempo e diñeiro. Aprenderás a ser sostible na cociña, a 
ser versátil e a atopar solucións creativas para cada cousa que antes 
tirarías ao lixo. Chips de pel de pataca crujientes, biscoito de pousos de 
café ou mesmo receitas 'limpa neveiras' que che axudarán a comprar 
menos e aproveitar máis.

Cociña ; Alimentación ; Consellos prácticos ; Ecoloxía641 LEO nom

  

COCIÑA

Pastelería americana : sil´s cakes 

[S.l.] : Colandcol , 2021 

Non hai escaparate que máis promesas faga que o dunha pastelaría, e o 
de Sil’s Cakes de Barcelona cúmpreas todas. Este libro recolle as 
receitas que Silvia González prepara no seu obrador de Gràcia e que te 
abrirán a porta a un tipo de repostería que vai moito máis alá dos 
cupcakes de cores. Máis de 90  receitas de cookies, rolls doces e 
salgados, bars, reconfortantes pies, scones, cheesecakes, brownies 
clásicos e non tan clásicos e layer cakes repártense estas páxinas nas 
que a pastelaría americana revela todos os seus segredos a través das 
mans, sempre creativas, que traballan en Sil’s Cakes.

Repostería americana ; Receitas641 PAS



  

INFORMACIÓN

Darwin en el desván : progreso, sumisión 
tecnológica y medios de comunicación 
(1920-2020) / Armand Balsebre, Antoni Vidal 

Madrid : Cátedra , 2021 

Nos últimos cen anos a humanidade conviviu coa tecnoloxía nunha 
relación de progresiva dependencia. Pero dende finais do século XX o 
ser humano sofre unha metamorfose inducida que altera a súa natureza.

Medios de comunicación social ; Medios dixitais ; Aspectos sociais ; 
Sociedade da información
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ARTE

Encuentros creativos : lugares de reunión 
en la modernidad / Mary Ann Caws

Madrid : Cátedra , 2021 

A arte é considerada habitualmente como unha actividade solitaria. Pero 
os artistas visuais, escritores e músicos a miúdo atopan a súa enerxía a 
través dun entorno colectivo.

Creación artística ; Faladoiros7 CAW enc



  

DEBUXO

Álvaro Cebreiro : 1903-1956 : caricatura, 
humorismo, ilustración / Xesús Torres 
Regueiro

A Coruña : Deputación Provincial da Coruña , 
2020 

O coruñés Álvaro Cebreiro (1903-1956), artista autodidacta, auténtico 
neno prodixio do debuxo, chamou moi axiña a atención das xentes. Da 
man da Irmandade da Fala da Coruña publica caricaturas con dezaseis 
anos en A Nosa Terra e aos dezasete fai unha exposición dos seus 
debuxos.

Cebreiro, Álvaro (1903-1956) ; Biografías ; Debuxo humorístico ; 
Debuxantes
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DEBUXO

Dibujo urbano / Phil Dean

Madrid : Anaya Multimedia , 2020

Afina a túa destreza, gaña en confianza e, o máis importante, debuxa! 
Dota as túas paisaxes urbanas de dinamismo e enerxía, captura in situ 
as persoas da escea e experimenta con diferentes técnicas de debuxo, 
coa orientación experta de Tate Sketch Club: Dibujo urbano. Aprenderás 
por ónde comezar, cándo parar e cómo corrixir erros comúns. O libro 
contén 20 exercicios por pasos que te axudarán a perfeccionar as túas 
dotes de debuxo de espazos urbanos e a desenvolver un estilo propio e 
inconfundible.

Debuxo ; Técnica744 DEA deb



  

XOGOS DE MESA

Aprende ajedrez con Miguel Illescas : 
empieza a jugar en 30 minutos / Miguel 
Illescas 

Barcelona : RBA , 2021 

A maioría dos cursos de xadrez empezan co movemento das pezas para, 
a continuación, colocalas sobre o taboleiro e comezar unha partida. Pero 
cando o principiante tenta dar os seus primeiros pasos, o desconcerto é 
abafador. Explicáronlle como se moven as pezas, pero non para que. 
Este libro presenta un método revolucionario no que se ensina a 
comprender as xogadas, do básico ao complexo. Con este curso 
aprenderás máis rápido e de forma máis divertida, pero, sobre todo, 
aprenderás a xogar ben ao xadrez.

Xadrez ; Aprendizaxe794 ILL apr

  

DEPORTE

Historia del deporte : 100 hitos, mitos y 
anécdotas / Textos Carla Garraus, Rafael 
Galobart

Barcelona : The Galobart Books , [c.a.] 2018 

Neste apaixonante libro poderás descubrir cen incribles historias relativas 
a todas as disciplinas do deporte: ciclismo, atletismo, esquí, fútbol, 
baloncesto, hóckey xeo, automobilismo, boxeo, patinaxe sobre xeo, 
natación, ximnasia, remo, tenis, golf, beisbol, surf, motociclismo…. Mitos, 
fitos e anécdotas do deporte con records incribles. Trampas, secuestros, 
vitoriase traxedias coas súas heroínas e heroes, coas súas vilás e viláns. 
Goza profundando nas fazañas dos deportistas máis grandes da historia 
con datos que sorprenderanche e segredos que descoñecías.

Deportes ; Historia796 GAR his



  

DEPORTE

Los mejores lugares del mundo para hacer 
surf

Barcelona : geoPlaneta , 2021

Explora as olas máis emocionantes do mundo con Los mejores lugares 
del mundo para hacer surf. Dende a Costa dos Esqueletes barrida polo 
vento de Namibia ata o G-Land de Java, poderás descubrir o mellor lugar 
para surfear, sexa cal sexa o teu nivel de práctica. Este magnífico libro 
conta ademáis coa colaboración de escritores especializados neste 
deporte de todo o mundo, como o gañador do Premio Pulitzer William 
Finnegan, e todos os artigos acompáñanse de fotografías impresionantes 
para que podas inspirarte. Esta é a guía por excelencia para os surfistas 
que buscan o seu próximo salto épico.

Surf796 MEJ

  

LINGÜÍSTICA

Lenguaje inclusivo y exclusión de clase / 
Brigitte Vasallo

Barcelona : Larousse , 2021 

«Este debería ser un libro sobre linguaxe inclusiva. E o é. Como tamén é 
un libro que se pregunta quen inclúe a quen e onde», di Brigitte Vasallo. 
Neste texto investiga sobre a linguaxe inclusiva, non a partir das 
palabras, senón a partir dos métodos de produción do discurso e das 
restricións de acceso a esa produción.

Linguas ; Aspectos políticos ; Sexismo na linguaxe ; Linguaxe ; 
Diferenzas entre os sexos
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LITERATURA

Mariposas amarillas y los señores 
dictadores : América Latina narra su 
historia / Michi Strausfeld ; traducción de Ibon 
Zubiaur

[Barcelona] : Debate , 2021 

Michi Strausfeld, unha das expertas en literatura latinoamericana máis 
recoñecidas do mundo, analiza neste espléndido libro as ideas e 
prexuízos que atravesaron ao longo de máis de cincocentos anos a 
historia do continente. En total, máis de douscentos cincuenta escritores 
e escritoras dan mostra da riqueza e o bagaxe cultural único de América 
Latina, sempre entrelazado co seu destino político. A través de poemas, 
relatos e novelas Strausfeld guíanos pola axitada e fascinante historia do 
continente ao tempo que nos deleita con unha serie de semblanzas 
breves dos principais representantes da súa literatura, que a autora 
coñeceu e tratou personalmente.

Literatura latinoamericana ; historia e crítica ; América Latina ; 
Historia
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XEOGRAFÍA

La geografía en 100 preguntas / Rocío Pérez 
Gañán 

Madrid : Nowtilus , 2021 

As claves imprescindibles para entender a complexa relación do ser 
humano co medio natural, dende as antigas civilizacións ata as 
sociedades contemporáneas do mundo globalizado. Dende os conceptos 
básicos, escolas teóricas, ramas fundamentais e a súa evolución 
histórica ata a súa interrelación con outras ciencias, a xeografía como 
tecnociencia e as súas aplicacións máis vangardistas.

Xeografía ; Obras de divulgación911 PER geo



  

XEOGRAFÍA

Geografía insólita del imperio español / 
Jorge Sánchez

[Córdoba] : Almuzara , 2021 

Sabía que España gobernou máis da metade dos actuais Estados 
Unidos de América? Ou que frai Junípero Serra é o único español 
representado no Capitolio de Washington? Coñecía que o Galeón de 
Manila surcou durante douscentos cincuenta anos o océano Pacífico, 
dende Filipinas a México, realizando a maior ruta comercial do mundo? E 
que ese océano foi un «lago español» durante máis de trescentos anos? 
Adéntrese nunha formidable viaxe dende Puerto Rico a Guinea 
Ecuatorial, dende Flandes a Guam, coas exóticas illas Marianas, 
Carolinas e Filipinas, en busca dos ignotos vestixios do Imperio español. 
Estas páxinas desvélannos a gloria dun imperio que non coñeceu 
fronteiras, sorteou mares e océanos e descubriu para o mundo 
occidental dous continentes: América e Oceanía.

Xeografía ; Curiosidades913 SAN geo

  

CAMIÑO DE SANTIAGO

Eso no estaba en mi libro del Camino de 
Santiago / Carlos Taranilla. 

[Córdoba] : Almuzara, 2020 

A historia do Camiño exténdese ao longo dos séculos deixando tras de si 
numerosas lendas, misterios, tradicións e sobre todo un gran patrimonio. 
Unha das rutas de peregrinación máis coñecidas e percorridas, con 
camiños que abarcan a península ao completo e exténdense polo 
continente europeo, e que garda todavía segredos que Carlos Taranilla 
revela nesta obra. Ademáis da súa orixe e os seus itinerarios máis 
históricos, o autor profundiza no valor arquitectónico, as súas persoaxes 
máis relevantes, a literatura, os feitos máis increíbles que dende a Idade 
Media veñen enriquecendo ás distintas rutas xacobeas.

Peregrinacións cristiás ; Santiago de Compostela ; Camiño de 
Santiago ; Historia
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HISTORIA DA CIVILIZACIÓN

El mundo de la antigüedad tardía : de 
Marco Aurelio a Mahoma / Peter Brown ; 
prólogo de José Enrique Ruiz-Domènec ; 
traducción de Antonio Piñero

Madrid : Taurus , 2021 

Unha obra pioneira que explica como poucas o mundo de hoxe. Con este 
extraordinario libro, Peter Brown acuñou para a posteridade o concepto 
de Antigüidade tardía, indispensable para entender a historia europea, ao 
arroxar unha mirada nova sobre os cambios culturais, relixiosos e sociais 
entre o 200 e o 700 d. C. A súa visión, rica, colorida e alonxada da tan 
reiterada idea do declive e caída do imperio, mostra ata qué punto este 
periodo crucial marcou profundamente a evolución diverxente de 
Ocidente e Oriente Próximo. Todavía vivimos os resultados deste 
profundo contraste.

Civilización antiga ; Historia universal930.85 BRO mun

  

HISTORIA

Antiguo Egipto : introducción a su historia 
y cultura / Salima Ikram ; [traducción de 
Ignacio Alonso Blanco] 

[Córdoba] : Almuzara , 2021 

Este libro ofrécenos unha rigorosa e amena introdución a unha das máis 
grandes civilizacións de todos os tempos: o antigo Exipto. Comeza con 
unha reseña xeográfica que nos axudará a comprender o 
desenvolvemento do sistema de crenzas exipcio e o subsecuente 
desenvolvemento político, examina a metodoloxía e a historia desa 
disciplina exiptolóxica, a relixión, a organización social e a vida urbana e 
rural, ademáis dos ritos e crenzas funerarias. Tamén aborda o estilo de 
vida dos diferentes estratos sociais do antigo Exipto. Inclúe abundantes 
ilustracións, con fotografías de lugares pouco vistos. Polo tanto, serve 
igualmente como libro de texto básico en cursos introductorios ao antigo 
Exipto. Ademáis, ofrece diversas ferramentas para o estudante, como 
son un glosario especializado, unha bibliografía e unha lista de fontes, 
útiles para quenes desexen profundizar no seu interese polo antigo 
Exipto.

Exipto ; Historia ; Civilización94(32) IKR ant



  

HISTORIA

Tiempo y poder : visiones de la historia, 
desde la guerra de los Treinta Años hasta el 
Tercer Reich / Christopher Clark ; traducción 
de Alejandro Pradera

Barcelona : Galaxia Gutenberg , 2019 

Este libro pioneiro plantexa novos puntos de vista acerca de cómo as 
distintas nocións do iempo condicionan o exercicio do poder. Clark 
mostra que Federico Guillermo rexeitaba o concepto de continuidade co 
pasado e polo contrario cría que un soberano debía liberar ao Estado 
dos enredos da tradición para poder elexir libremente entre distintos 
futuros posibles. Expón que Federico o Grande abandonou ese 
paradigma en aras dunha visión neoclásica da historia onde o soberano 
e o Estado trascenden por completo o tempo, e que Bismarck estaba 
convencido de que o deber dun estadista consistía en preservar a 
permanencia intemporal do Estado en medio do torrente de cambios 
históricos. Señala que Hitler non aspiraba a revolucionar a historia como 
Stalin e Mussolini, senon que pretendía eludila de todo, facendo hincapé 
nos arquetipos raciais intemporais e nun futuro pronosticado de forma 
profética.

Arte e ciencia militar ; Alemaña ; Historia ; Historia militar ; Política e 
goberno
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HISTORIA

Las brigadas internacionales : de Thorez a 
Togliatti pasando por Tito / Fernando 
Ballesteros Castillo

Madrid : Editorial San Martín , 2006 

Nunha España rexida por un goberno autoritario, coa a chegada da 
axuda militar poviñente de Rusia e dos chamados “asesores e 
consexeiros”, os comunistas controlaron o Exército Popular da 
República, así como a policía. Só neste contexto pode entenderse o 
fenómeno histórico das Brigadas Internacionais.

Brigadas Internacionais ; España ; Historia ; 1936-1939 (Guerra 
Civil) ; Participación estranxeira
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HISTORIA

España en guerra : sociedad, cultura y 
movilización bélica, 1936-1944 / James 
Matthews (ed.) ; [traducido del inglés (con la 
excepción de los capítulos 5, 7, 9, 10 y 13) por 
Miguel Ángel Pérez Pérez]

Madrid : Alianza , 2021 

"España en guerra" bríndanos un novo e orixinal enfoque da Guerra Civil 
Española e das súas consecuencias na posguerra, cando o resto de 
Europa desangrábase á súa vez.

Política e cultura ; España ; 1936-1939 (Guerra Civil) ; Historia94(460) ESP

  

HISTORIA

La cruz del Monte Arruitz : memorias de un 
voluntario de regulares / Enrique Meneses 
Puertas

A Coruña : Ediciones del Viento , 2019 

Enrique Meneses Puertas, o pai do famoso fotógrafo, conta a súa 
peripecia cando dende Francia, onde desfrutaba dunha vida social 
intensa malgastando a súa fortuna, toma a decisión de alistarse nos 
Regulares de Melilla para enfrontarse a Abd-el-Krim e vingar a carnicería 
sufrida polas tropas españolas, onde foron masacrados, torturados, 
mutilados e asasinados dez mil homes ás mans dos rifeños, e onde o 
autor resultaría gravemente ferido. Unha narración emocioante e 
sorpredente que describe o ambiente dos españois no París dos ledos 
vinte e de seguido o contraste do ambiente bélico do Magreb, a guerra 
dende dentro, e é tamén unha crítica feroz aos militares e aos políticos, 
que no Madrid ou Melilla toman decisións egoístas, cobardes ou 
simplemente erradas.

Annual, Desastre de, 1921 ; España ; Historia ; 1909-1925 (Guerra de 
África)
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HISTORIA

Notas históricas sobre Valdoviño (1836-
1936) 1ª parte / Tomás Casal Pita

[Narón, A Coruña] : Tomás Casal Pita , [2019] 

Este libro non é, ni pretende ser, unha historia de Valdoviño; tan só é 
unha recompilación de notas de carácter histórico que poderían no futuro 
axudar a escribir tal historia.

Valdoviño (A Coruña) ; HistoriaG 94(460.11) CAS 
not

  

HISTORIA

Soldados forzosos : a memoria esquecida 
da Guerra Civil Española / Francisco J. 
Leira-Castiñeira 

Vigo : Galaxia , 2021 

Esta é a historia fotográfica dos galegos que loitaron forzosos na Guerra 
Civil, desde que eran cidadáns na República, pasando pola súa 
experiencia bélica, ata a súa volta en plena ditadura. Unha contribución 
que tenta saír dos discursos simplificadores, incidindo en que as guerras 
non teñen nada de heroico, senón que traen consigo morte, fame e 
sufrimento. É un colectivo que forma a memoria esquecida da longa noite 
de pedra da Historia de Galicia. 

Galicia ; Historia ; 1936-1939 (Guerra Civil) ; España ; FotografíasG 94(460.11) LEI 
sol



  

HISTORIA

Breve historia de la China contemporánea / 
Rubén Almarza González 

Madrid : Nowtilus , 2020 

A historia de China foi, dende a prehistoria, convulsa e chea de loitas 
internas e de guerras civís. Por desgraza, a segunda metade do século 
XIX e o XX non foi diferente. Tampouco estivo exenta de polémica nun 
periodo no que a prensa e a inxerencia internacional xogaron un papel 
activo no país. Sen embargo, fora do ámbito historiográfico, poucas son 
as obras que decidiron tratar este século e medio con rigor. Este libro 
ven, así, a aportar claridade á historia contemporánea dun país sen cuxa 
presenza non se podería entender a realidade actual do planeta. 
Comezando dende os últimos anos da dinastía Qing, atenderemos ao fin 
da monarquía e ao comezo da República de China, para despois dar 
paso á actual República Popular China. Atenderemos á súa importancia 
na guerra de Corea e por extensión na Guerra Fría, e a súa apertura á 
economía global. Á súa vez, estudaremos as persoas emblemáticas de 
cada período, a importancia de cada un, e as producións literarias e 
artísticas de cada momento.

China ; Historia94(5) ALM bre

  

HISTORIA

Para Sama : una carta de amor de una 
joven madre a su hija / dirigida por Waad al-
Kateab y Edward Watts

Madrid : Surtsey Films , D.L. 2021

Unha carta de amor dunha xove nai á súa filla , a película conta a historia 
da vida de Waad Al-Kateab ao longo de cinco anos de guerra en Alepo, 
Siria. Durante estes cinco anos namórase, casa e da a luz a Sama, 
mentres un cinflito catastrófico levántase ao seu redor. A súa cámara 
captura historias incribles de perda, risas e supervivencia mentres Waad 
decide se fuxir ou non da cidade para protexer a vida da súa filla, cando 
irse significa abandonar a loita por a liberdade por a que xa se sacrificou 
tanto.

Siria ; Historia ; 2011 ; Guerra civil ; Documental ; Cine británico94(5) PAR dvd



  

CÓMIC AMERICANO

Heathen : Pagana / Natasha Alterici, guión y 
dibujo ; portadas de la serie, Tess Fowler y 
Tamra Bonvillain ; portadas alternativas y 
variantes de Natasha Alterici, Jen Bartel y 
Nathan Gooden

Bilbao : Astiberri , 2019-2021 

Heathen fala de identidade, de loita e de amor. De como o amor entre 
mulleres, un amor considerado ilícito, é a forza que nos empuxa a 
subvertir a orde establecida. A historia de Aydis e Brynhild, guerreira e 
valquiria, nace da súa necesidade de cuestionar os límites e xerarquías 
do mundo dos homes e dos deuses.

Lesbianismo ; Banda deseñada de aventuras ; Banda deseñada 
fantástica ; Banda deseñada americana

COMIC ALT hea (1-
2) [vermello]

  

CÓMIC AMERICANO

Robin : 80 aniversario / guion, Bruce 
Canwell... [et al.] ; dibujo, Lee Weeks... [et al.] ; 
[traducción, Bárbara Azagra Rueda, Guillermo 
Ruiz Carreras] 

Barcelona : ECC , 2020 

Empezou sendo o xovial compañeiro de Batman, o contrapunto á 
escuridade que envolvía ao heroe de Gotham City. Diso fai xa oito 
décadas nas que Robin, o Mozo Marabilla, tivo moitas caras, as de 
varios mozos valentes que se colocaron o anteface para combater o mal 
nas rúas da súa cidade.

Banda deseñada americana ; Banda deseñada de superheroesCOMIC BAT rob 
[vermello]



  

CÓMIC AMERICANO

Bella Muerte / guión, Kelly Sue Deconnick ; 
dibujos, Emma Ríos ; color, Jordie Bellaire ; 
traducción, Santiago García

Bilbao : Astiberri , 2016-2020 

DeConnick e Ríos parten dun western de aspecto clásico para, a 
continuación, distorsionalo e convertelo en algo totalmente novo, onde o 
inesperado convértese en habitual. Bela Morte é unha serie que combina 
o realismo máxico de Sandman coa brutalidade do western crepuscular 
de Predicador

Banda deseñada estadounidense ; Banda deseñada galega ; Banda 
deseñada de aventuras

COMIC DEC bel (3) 
[vermello]

  

CÓMIC AMERICANO

Trees / Warren Ellis, guion ; Jason Howard, 
dibujo

Barcelona : Norma , 2017-2021 

Erguidos sobre a superficie da terra como árbores. Exercendo unha 
presión silenciosa no mundo, coma se ninguén vivise aquí. Fai dez anos 
que descubrimos que hai outra forma de vida intelixente no universo, 
pero que non nos considera a nós nin intelixentes, nin vivos.

Banda deseñada americana ; Banda deseñada de aventuras ; Banda 
deseñada de ciencia ficción

COMIC ELL tre (1-
3) [vermello]



  

CÓMIC AMERICANO

The Wicked + The divine / Kieron Gillen, 
guión ; Jamie McKelvie, dibujo ; Matthew 
Wilson, color ; Clayton Cowles, rotulación 
original 

Barcelona : Norma , 2017-2020 

Cada noventa anos, doce deuses regresan como mozos. Ámanos. 
Ódianos. En dous anos, morren todos. Está a ocorrer agora. Está a 
volver a suceder.

Banda deseñada americana ; Banda deseñada fantásticaCOMIC GIL wic (7) 
[vermello]

  

CÓMIC AMERICANO

Frank Herbert's Dune : la novela gráfica / 
adaptada por Brian Herbert y Kevin J. 
Anderson; dibujada por Raúl Allén y Patricia 
Martín

Barcelona : Norma Comics , 2020- 

Nun futuro afastado, onde unha sociedade feudal interestelar domina a 
galaxia, Paul Atreides e a súa familia tomaron o control do planeta 
deserto Arrakis. Ao seguir a historia dos Atreides descubriremos un relato 
repleto de aventura, misticismo, ecoloxismo e política. 

Banda deseñada americana ; Banda deseñada de adaptacións 
literarias ; Banda deseñada de ciencia ficción

COMIC HER dun 
(1) [vermello]



  

CÓMIC AMERICANO

Green Lantern : especial 80 aniversario / 
guion, James Tynion IV ; dibujo, Gary Frank ; 
[traducción, Felip Tobar Pastor]

Barcelona : ECC , 2021

Desde 1940 ata 2020, ningún mal poderá escapar do seu vixía. Foi hai 
80 anos, na Idade de Ouro, cando se relatou a historia do enxeñeiro Alan 
Scott e o seu encontro cunha lanterna de natureza mística. Foi fai máis 
de 60 cando o piloto de probas Hal Jordan debutou como Green Lantern 
nun contexto moi distinto, o da Idade de Prata, coa ciencia ficción e o 
Corpo de Green Lanterns como transfondo. E desde entón non se lles 
deixaron de sumar personaxes que portaron o facho de GL ata o 
presente: Guy Gardner, John Stewart, Kyle Rayner, Jessica Cruz, Simon 
Baz... 

Banda deseñada de superheroes ; Banda deseñada americanaCOMIC LIN gre 
[vermello]

  

CÓMIC AMERICANO

Matadero cinco : o la cruzada de los niños : 
una danza por deber con la muerte / historia 
de Kurt Vonnegut ; escrito por Ryan North ; 
dibujado por Albert Monteys ; traducido por 
Óscar Palmer ; portada de Scott Newman y 
Albert Monteys

Bilbao : Astiberri , 2021 

Billy Pilgrim desprendeuse no tempo. Non pode controlar onde diríxese. 
Vive nun estado continuo de pánico escénico, porque non ten nin a máis 
remota idea de que parte da súa vida vai ter que representar a 
continuación. Billy deitouse sendo un vello viúvo e espertouse o día da 
súa voda. Construíu unha familia cariñosa e presenciou o bombardeo de 
Dresde. Entrou por unha porta en 1955 e saíu por ela en 1941. Volveu a 
traspasar esa porta e atopouse en 1963. Viu o seu nacemento e a súa 
morte moitas veces, segundo di, e viaxa ao azar cara a calquera 
momento da súa vida. Iso di.

Banda deseñada estadounidense ; Banda deseñada histórica ; Banda 
deseñada de adaptacións literarias

COMIC NOR mat 
[vermello]



  

CÓMIC AMERICANO

Lazarus / guión de Greg Rucka ; dibujo de 
Michael Lark ; color de Santi Arcas ; 
[traducción, David Domínguez]

Barcelona : Norma , 2017- 

Acción e conspiracións nunha distopía basada na realidade económica 
actual.

Banda deseñada americana ; Banda deseñada social e política ; 
Banda deseñada de aventuras ; Banda deseñada de ciencia fición

COMIC RUC laz (1-
6) [vermello]

  

CÓMIC AMERICANO

La Vieja Guardia / guion de Greg Rucka ; 
dibujo y cubierta de Leandro Fernández ; 
[traducción, David Domínguez]

Barcelona : Norma , 2020 

Este é un conto de fadas con sangue e balas. Esta é a historia de dúas 
mulleres e tres homes que non podían morrer. Case. Os seus nomes son 
Andy, Nicky, Joe, Booker e Nile. Son soldados, e a súa guerra nunca 
acaba. Estiveron en todos os lugares, vírono todo e loitaron en 
practicamente todos os conflitos ata o día de hoxe. Durante séculos, 
mantiveron a súa existencia oculta, sen quedar nunca demasiado tempo 
no mesmo lugar, sempre en movemento, de misión en misión. Pero 
hoxe, as sombras non son tan densas, e están a piques de aprender que 
hai secretos que son imposibles de gardar. E non vas querer estar no 
seu camiño cando eses segredos saian á Luz.

Banda deseñada americana ; Banda deseñada de aventuras ; Banda 
deseñada de ciencia ficción

COMIC RUC vie (1-
2) [vermello] 



  

CÓMIC AMERICANO

Paper girls / Brian K. Vaughan, guión ; Cliff 
Chiang, dibujo ; Matt Wilson, colores

Barcelona : Planeta Cómic , 2017 - 2020 

O relato comeza durante unha maña de Halloween de 1988, cando un 
grupo de catro mozas de 12 anos, repartidoras de xornais, descobren a 
historia máis importante de tódolos tempos

Banda deseñada estadounidense ; Banda deseñada de aventurasCOMIC VAU pap (6) 
[vermello]

  

CÓMIC AMERICANO

Joe Shuster : una historia a la sombra de 
Superman / Julian Voloj, guión ; Thomas 
Campi, dibujos ; prefacio de Chelle Mayer ; 
[Fernando Ballesteros, por la traducción] 

Madrid : Dibbuks , D.L. 2018 

Todos coñecen a Superman, pero non todos coñecen as orixes secretas 
desta lenda norteamericana. Baseándose en materiais de arquivo e 
fontes orixinais, Julian Voloj e Thomas Campi contan a historia da 
amizade entre o ilustrador Joe Shuster e o escritor Jerry Siegel, que 
creron facer realidade o seu soño de crear un personaxe de fama 
mundial. A nova e inexperta parella de autores confiaba en facerse ricos, 
pero no seu lugar chegaron a un acordo que co tempo acabarían 
lamentando. Narrada desde a perspectiva de Joe Shuster e coa súa 
propia linguaxe (o cómic), este relato fascinante sobre autores e 
gánsteres inscribe a creación de Superman nun amplo contexto histórico: 
o nacemento da industria estadounidense do cómic.

Shuster, Joe (1914-1992) ; Siegel, Jerry (1914-1996) ; Banda 
deseñada americana ; Banda deseñada biográfica

COMIC VOL joe 
[vermello]



  

CÓMIC AMERICANO

Wonder Woman : tierra muerta / guion y 
dibujo Daniel Warren Johnson

Barcelona : ECC , 2020-2021 

A princesa Diana de Themyscira abandonou o paraíso para salvar ao 
Mundo do Home de si mesmo. Cando Wonder Woman esperta tras un 
letargo de séculos e descobre que a Terra viuse reducida a un baldío 
nuclear, ela sabe que fracasou. Abandonada nun futuro escuro e 
perigoso, Diana debe protexer a última cidade humana duns monstros 
titánicos mentres descobre o secreto desta Terra morta... e como ela 
podería ser a responsable de todo.

Banda deseñada americana ; Banda deseñada de superheroesCOMIC WON joh 
(1-2) [vermello]

  

CÓMIC EUROPEO

Whitman / Tyto Alba

Bilbao : Astiberri , 2021 

Whitman non so se cantou e celebrou a si mesmo. En plena guerra de 
Secesión estadounidense (1861-1865), viaxou en busca do seu irmán e, 
impactado pola tremenda visión dos soldados feridos, decidiu quedarse 
para coidar de eles. Pasou meses en hospitais de campaña 
brindándolles compañía, escribindo cartas para os seus familiares e 
conseguindo donacións para os soldados feridos.

Whitman, Walt (1819-1892) ; Banda deseñada española e 
hispanoamericana ; Banda deseñada biográfica

COMIC ALB whi 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Yo, mentiroso / [guion] Antonio Altarriba ; 
[dibujo] Keko

Barcelona : Norma Editorial , 2020 

As cabezas de tres dirixentes políticos aparecen encapsuladas en 
senllos orbes de vidro. Todo apunta a unha vinganza política, xa que os 
cadáveres pertencen a membros prominentes do partido, procesados 
nun xuízo masivo por corrupción, e cuxas declaracións poderían 
precipitar a caída do goberno actual. Desde o momento en que aparecen 
os cadáveres, a vida íntima de Adrián, asesor en cernes do gabinete de 
comunicación do partido gobernamental, colapsa, golpeada polo seu 
propio ascenso profesional, polas maquinaciones que sacoden o seo do 
seu partido e polos movementos dunha elite na sombra que vai definindo 
a traxectoria dun país onde só rexen tres leis: a lei da selva, a do máis 
forte e a lei do embude. Antonio Altarriba (El arte de volar, El ala rota) e o 
debuxante Keko (El perdón y la furia) poñen un sanguento punto final á 
súa triloxía do Eu inaugurada con "Yo, asesino" e continuada con "Yo, 
loco".

Banda deseñada española e hispanoamericana ; Banda deseñada de 
intriga e misterio ; Banda deseñada social e política

COMIC ALT yom 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Hasta Nóvgorod : crónicas de un 
divisionario / textos y dibujos, Víctor Barba

Barcelona : Norma Editorial , 2020 

Como moitos da súa xeración, Teodoro Recuerdo Pérez non o tivo 
doado. Nado nunha pequena vila de Estremadura e fillo dunha familia 
humilde, gañou a vida nas duras condicións do campo estremeño ata 
que estalou a Guerra Civil. Afiliado ao Partido Comunista, tivo que 
alistarse na Falanxe para salvar a vida. A partir de entón, comeza un 
periplo que atravesará toda a Guerra Civil e o levará á fría estepa rusa. 
Mediante un mecanismo retroactivo de lembranzas. Víctor Barba vai 
fiando a biografía de Teodoro Recuero Pérez, un campesiño estremeño 
que se alista na Falanxe para salvar a vida e, máis adiante, alístase na 
División Azul para vencer a fame. O seu relato reivindica o papel dunha 
xeración maltratada, abocada polo furacán da Historia, e pola cobiza 
dunha élite sen escrúpulos, a escoller entre convertirse en parias, 
exiliados ou carne de canón.

Recuerdo, Teodoro (1914-) ; Biografías ; Banda deseñada histórica ; 
Banda deseñada española e hispanoamericana ; Banda deseñada 
biográfica ; Banda deseñada de aventuras ; Banda deseñada de 

adaptacións literarias

COMIC BAR has 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

El corazón delator y otros relatos 
extraordinarios de E. A. Poe / Alberto Breccia

Bilbao : Astiberri , 2020 

Realizadas en diferentes períodos, as cinco adaptacións de contos de 
Edgar Allan Poe de Alberto Breccia reunidas no corazón delator non son 
meros pretextos para unha serie de variacións estilísticas. Cunha 
desenvoltura e unha facilidade asombrosas, pasa dun minimalismo 
formal e unha montaxe cinematográficos (“O corazón delator”) aos tons 
grotescos (“William Wilson”) ou a un estilo máis expresionista (“A 
verdade sobre o caso do señor Valdemar”). Se unha distancia clara 
separa o rigor desposuído que usa en “O corazón delator” da profusión 
de formas e cores que explota en “A máscara da Morte Vermella”, con 
todo, un fío vermello conecta todas estas historias. A constante invención 
gráfica que demostra Breccia ten por única intención iluminar dunha 
forma crúa a borrosa liña entre a vida e a morte. Deste xeito, captura 
este momento decisivo cando, agarrado pola nada, o home convértese 
no seu propio verdugo, esa falla insondable que o propio Poe nunca 
deixou de explorar ao longo do seu traballo.

Banda deseñada española e hispanoamericana ; Banda deseñada de 
terror ; Banda deseñada de adaptacións literarias

COMIC BRE cor 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Ethel y Ernest : una historia verdadera / 
Raymond Briggs ; [traducción del inglés de 
Regina López Muñoz]

Barcelona : Blackie Books , 2021

Poida que ningún autor soubese falar da súa vida como o fixo Raymond 
Briggs. E a súa vida, el sabíao, era imposible de contar sen a dos seus 
pais. Esta biografía emotiva, con toques de inxenuidade e candidez 
xeniais, percorre a historia do matrimonio Briggs, desde que se saúdan 
por primeira vez a través dunha xanela ata o seu falecemento. Pero é 
tamén a historia dunha xeración, a que viviu a Segunda Guerra Mundial 
e temeu o avance fascista; a que viu nacer o estado de benestar e tivo 
que inventarlle un oco ao televisor na súa sala de estar. Un libro 
marabilloso sobre o amor e a busca da prosperidade; e a homenaxe 
máis fermosa, máis conmovedora, dun fillo aos seus pais.

Banda deseñada da vida cotiá ; Banda deseñada biográfica ; Banda 
deseñada europea

COMIC BRI eth 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Grandarroiba / Cristian F. Caruncho ; [prólogo 
por David Rubín]

A Coruña : Demo , 2020 

Segue a biografía dun home que vive no fondo da montaña da parroquia 
do Couzadoiro, en Ortigueira. A evolución da personalidade do 
protagonista ao longo do tempo retrata tamén a situación do rural do 
país.

Banda deseñada galega ; Banda deseñada da vida cotiá ; Banda 
deseñada biográfica

COMIC CAR gra 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Nenúfares negros / [dibujante] Cassegrain ; 
[guion] Duval ; [autor adaptado] Bussi ; 
[traducción de Eva Reyes de Uña]

Barcelona : Norma , 2020 

Tres mulleres viven en Giverny, a localidade na que Monet pintou os 
seus lendarios nenúfares. A primeira é unha anciá, a segunda unha nova 
e a terceira unha nena. O pobo é para elas un cárcere de ouro, unha 
pintura de cuxo marco é imposible escapar. Pero esta tediosa rutina 
crébase cando un home aparece asasinado no río, cambiando a vida das 
tres para sempre e destapando os máis escuros segredos dos residentes 
deste aparentemente bucólico lugar.

Banda deseñada europea ; Banda deseñada de intriga e misterio ; 
Banda deseñada de adaptacións literarias

COMIC CAS nen 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Epiphania / Ludovic Debeurme ; color de 
Fanny Michaëlis y Ludovic Debeurme ; 
[traducción, Jorge García Valcárcel]

Madrid : Kraken , 2019-2020 

A terra, ameazada pola especie humana, creou a sua propia arma: os 
"EPIPHANIANS".

Banda deseñada fantástica ; Banda deseñada social e política ; 
Banda deseñada europea

COMIC DEB epi (3) 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Bo tempo / Alberto Díaz ; [prólogo, Xaquín 
Marín]

A Coruña : Demo , 2020 

Alberto Díaz narra a vida de Reimundo Patiño en Madrid. Achéganos 
tamén a súa experiencia persoal con Reimundo, ao que coñeceu sendo 
neno grazas ao seu tío León, pintor tamén, que foi íntimo amigo seu. 
Desde os seus encontros na infancia, cando visitaba o seu estudio, ata 
as conversas con León na actualidade, o autor reconstrúe pouco a pouco 
o gran crebacabezas que era Patiño, para amosarnos un retrato do máis 
humano, desde os actos ata os pensamentos.

Patiño, Raimundo (1936-1985) ; Banda deseñada galega ; Banda 
deseñada biográfica

COMIC DIA bot 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Orlando y el juego / Luis Durán 

Madrid : Diábolo , 2014-2019 

Marcel, é un turista que pasea polas distintas liñas de tempo decidido a 
dar corda a cousas que deixaron de funcionar. Comité Seis, confiará a 
Orlando a misión de atopar a Marcel en todas e cada unha das 
probabilidades do multiverso nas que, este feliz viaxeiro, causou 
inxerencias e emendalas. Pero o paso de Orlando por algúns mundos 
provocará, sen que poida evitalo, unha serie de sincronicidades que 
complicarán aínda máis a súa misión. Toda unha viaxe a través da 
Historia paralectores cunha única equipaxe, a imaxinación.

Banda deseñada española e hispanoamericana ; Banda deseñada 
fantástica ; Banda deseñada histórica ; Banda deseñada de 

aventuras

COMIC DUR orl (5) 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Hasta el último / guion, Jérôme Félix ; dibujo 
y color, Paul Gastine

Barcelona : Yermo , [2020]

Un western crepuscular e maxistral sobre a era dos últimos vaqueiros. A 
época dos cowboys chega ao seu fin, xa que moi pronto serán os trens 
os que transportarán o gando ata os matadeiros de Chicago.

Banda deseñada europea ; Banda deseñada de aventurasCOMIC FEL has 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Es hoy / [Carlos Giménez Giménez] 

Barcelona : Reservoir Books , 2020 

Nesta ocasión o tío Pablo, protagonista dos anteriores "Crisálida" e 
"Canción de Navidad", narrará en primeira persoa a súa propia morte, 
nun sereno e bienhumorado diálogo consigo mesmo. Ademais de ser un 
brillante exercicio técnico, onde Giménez demostra o seu dominio na arte 
do guion, tamén se pode ler como unha visita a eses momentos á vez 
estelares e triviais que dotan de sentido ás nosas vidas; neles, ademais, 
o autor confésase como nunca antes na súa obra autobiográfica. 

Banda deseñada española e hispanoamericana ; Banda deseñada 
biográfica ; Banda deseñada de humor

COMIC GIM esh 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Llamarada / Jorge González

Barcelona : ECC , 2020 

Desde as barriadas de Avellaneda a comezos do século XX ata a 
España de hoxe en día, Jorge González parte da historia do seu avó, un 
ilustre xogador de fútbol roxo, para explorar o camiño percorrido por 
catro xeracións que portan o seu apelido.

Banda deseñada europea ; Banda deseñada da vida cotiá ; Banda 
deseñada biográfica ; Banda deseñada histórica

COMIC GON lla 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Squeak the Mouse / Mattioli 

[Logroño] : Fulgencio Pimentel , 2020 

Edición integral do tres volumes (o último deles inédito ata o momento), 
do clásico dos anos oitenta que inspirou a Rasca e Pica de Matt 
Groening. Squeak the Mouse, o cómic máis famoso, irreverente, 
vangardista e pop de Massimo Mattioli, é unha parodia dos debuxos 
animados para nenos protagonizado polo gato e o rato máis sanguinarios 
da historia, un festival de hemoglobina e amputación que desde hai 
décadas é inspiración e referencia para multitude de autores 
underground. Nesta obra mestra de Mattioli a diversión está garantida: 
humor negro, sexo explícito, chiscadelas ás películas de terror e ciencia 
ficción de serie B e, sobre todo, un ritmo endiañado que conduce a unha 
escalada de violencia e destrución como nunca antes viuse e que 
ninguén logrou superar.

Banda deseñada europea ; Banda deseñada de humor ; Banda 
deseñada erótica

COMIC MAT squ 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Marie Curie / Alice Milani ; traducción de 
Blanca Gago

Madrid : Nórdica Cómic , 2019 

Cando chegou a París e se matriculou na Sorbona, María Skłodowska 
tiña vinte e catro anos. En Polonia, tivo que traballar como institutriz para 
aforrar o diñeiro necesario e comezar os seus estudos en física. O 
apelido co que se fixo famosa era en realidade o do seu marido, Pierre 
Curie, que a axudou na súa investigación sobre unha sustancia 
descoñecida, cuxas propiedades eran bastante curiosas: emitía enerxía, 
luz e calor. Estamos no inicio da física nuclear, así como das mulleres no 
mundo da ciencia. Despois da inesperada morte de Pierre, Marie seguiu 
a súa carreira, brillante e independente, pero para iso tivo que 
enfrontarse á mentalidade conservadora de Europa a comezos do século 
XX.

Curie, Marie (1867-1934) ; Biografías ; Banda deseñada europea ; 
Banda deseñada biográfica ; Banda deseñada histórica

COMIC MIL mar 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Helldorado / Noé & Morvan ; Dragan

Madrid : Nuevo Nueve , 2021

Século XVII, unha pequena illa tropical no medio do océano Atlántico. 
Conquistadores españois e Syyanas, indios nativos que a habitan, libran 
unha sanguenta guerra. En consecuencia, a illa converterase no campo 
de batalla do frontal choque de dúas civilizacións opostas radicalmente 
en todo: costumes, relixión, moral… Pero unha misteriosa epidemia 
arrasa por igual a ambos os bandos. 

Banda deseñada europea ; Banda deseñada histórica ; Banda 
deseñada de aventuras

COMIC NOE hel 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Naftalina / Sole Otero 

Barcelona : Salamandra Graphic , 2020 

A obra é unha extraordinaria saga familiar que se move entre a Italia de 
principios do século XX e a Arxentina de comezos do XXI, pero tamén 
unha emocionante reflexión sobre a familia, a renuncia e o sacrificio. 
Corre o ano 2001 e Arxentina está sumida nunha grave crise económica. 
Rocío, unha moza de dezanove anos, perde á súa avoa Vilma e, tras o 
enterro, se muda á casa que esta lle deixou. Nesa contorna marcada 
pola ausencia, repasa a vida de Vilma e descobre que a crónica da súa 
familia, en gran parte, está tinguida de traxedia. Rocío non sabe moi ben 
que facer coa súa vida, pero é consciente de que o camiño que os seus 
pais propóñenlle non a satisfai. Tras coñecer a fondo as razóns que 
levaron á súa avoa para converterse nunha muller illada e resentida, o 
seu maior temor é que a historia se repita.

Banda deseñada española e hispanoamericana ; Banda deseñada da 
vida cotiá ; Banda deseñada social e política

COMIC OTE naf 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

El murciélago sale a por birras / Álvaro Ortiz

[Bilbao] : ¡Caramba! , 2020 

Brus é millonario e vive nunha mansión á beira dunha cidade a hostia de 
perigosa, o que lle leva disfrazarse de morcego polas noites para 
combater aos malos. Todo ía máis ou menos ben na súa vida ata que de 
súpeto, en metade dun confinamento por mor dunha pandemia mundial, 
vai e queda sen cervexa. Aí dará comezo a noite máis longa (e sedenta) 
da súa vida, cando decida saltarse a corentena para atopar unha cervexa 
en metade dunha cidade baleira e completamente pechada. Conseguirá 
o noso xusticeiro favorito saciar a súa sede? 

Banda deseñada española e hispanoamericana ; Banda deseñada de 
superheroes

COMIC ORT mur 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Rubedo, la obra en rojo / guión, Alejandro 
Jodrowsky ; dibujo, Jérémy ; color, Filideus ; 
[traducción, David Domínguez y Marion 
Carrière]

Barcelona : Norma , 2020 

Con Rusia como obxectivo, Napoleón segue dando renda solta ás súas 
frustracións a través da guerra. No seu camiño para cumprir co seu 
propio destino, Asiamar segue sen controlar a autoridade das súas 
partes masculina e feminina. Aprender a domar a crueldade é a esencia 
mesma de Rubedo, a terceira proba alquímica. Quizais sexa a máis difícil 
de todas. Poderá Asiamar cumprir a súa misión ou fracasará, como cren 
os seus mestres?

Banda deseñada europea ; Banda deseñada histórica ; Banda 
deseñada de aventuras e fantasía

COMIC JOD cab (3) 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

El ángelus / dibujo y color, Homs ; guion, 
Giroud ; [traducción, Manel Domínguez]

Barcelona : Norma , 2020

En ocasións, recordos e emocións longo tempo reprimidos poden 
espertar ante o estímulo adecuado. É o que lle ocorre a Clovis Chaumel, 
un anodino comercial farmacéutico, ao contemplar nun museo O 
Ángelus, do pintor francés Millet. Profundamente turbado ante a visión 
desta pintura, decide indagar na historia do cadro e na obsesión que o 
xenial Salvador Dalí sentía por el. Unha procura que transformará a súa 
forma de ver o mundo e revelaralle un secreto sobre o seu propio pasado 
que cambiará a súa vida para sempre.

Banda deseñada europea ; Banda deseñada da vida cotiáCOMIC HOM ang 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Érase una vez en Francia : edición integral / 
guion, Fabien Nury ; dibujo, Sylvain Vallée ; 
color, Delf

[Barcelona] : Norma , 2020 

"Orfo, inmigrante, chatarrero, millonario, colaboracionista, membro da 
resistencia... Criminal para uns e heroe para outros, Joseph Joanovici foi 
todo iso e moito máis, un personaxe de mil rostros que ocultou a súa 
ascendencia xudía e logrou ser o home máis rico de Francia durante a 
ocupación nazi". Entre 2007 e 2012, Fabien Nury e Sylvain Vallée 
narráronnos o destino deste personaxe sen igual a través dunha 
formidable saga histórica avalada unánimamente por crítica e público. 
Esta edición integral recupera nun só volume a serie completa e inclúe 
un extenso dossier gráfico co que poderemos admirar o espectacular 
traballo de documentación realizado polos autores.

Banda deseñada europea ; Banda deseñada histórica ; Banda 
deseñada de aventuras ; Banda deseñada biográfica

COMIC NUR era 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Karmen / Guillem March ; color, Guillem 
March y Tony López

Barcelona : Norma , 2021 

Karmen ten o pelo rosa, a cara pecosa, unhas mallas de esqueleto... e é 
a personificación de morte. En Palma de Mallorca, esta entidade tan 
atípica como icónica visitará a Catalina, unha moza que se desangra na 
súa bañeira por culpa dun desengano amoroso. A partir de aquí, neste 
instante suspendido entre a vida e a morte, empeza unha viaxe 
alucinado no que a moza deberá reformularse toda a súa vida.

Banda deseñada española e hispanoamericana ; Banda deseñada 
fant´stica ; Banda deseñada de aventuras

COMIC MAR kar 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

La edad de oro / [dibujo, Cyril Pedrosa ; 
guión, Roxanne Moreil ; traducción, Alba 
Pagán]

Barcelona : Norma , 2018-2020 

O rei morreu. A súa filla Tilda prepárase para sucedelo, decidida a levar a 
cabo as reformas necesarias para calmar ao seu pobo, acosado pola 
fame e pola opresión dos señores da corte. Pero un complot dirixido polo 
seu irmán pequeno condénaa súbitamente ao exilio. Co inverno comeza 
a guerra. Mentres os insurrectos reúnen ás súas tropas e chegan desde 
a Península, a princesa Tacha asedia o castelo do seu irmán para 
reconquistar o trono. Pero neste camiño cara ao poder infestado de 
traizóns e violencia, o destino da moza verase forxado por un libro 
perdido cun poder inmenso capaz de cambiar o mundo e a aqueles que 
o habitan 

Banda deseñada fantástica ; Banda deseñada europea ; Banda 
deseñada de aventuras

COMIC PED eda 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

1936, Euskadi en llamas : Gorka gudari / A. 
H. Palacios

[Rasquera, Tarragona] : Ponent Mon , D.L. 
2019 

O despregamento de debuxos de Antonio Hernández Palacios lévanos a 
acompañar a eses homes que van vivir o día a día dunha guerra que non 
quixeron nin planearon, e da cal moitos deles non volverán.En palabras 
do propio autor, «son xentes que existiron de verdade e das que ninguén 
se acorda. É a guerra desde o punto de vista do soldado, como a vi eu, 
onde se suceden os desastres, os piollos, o frío, con anécdotas cotiás, a 
baixa altura. Son xentes tristes, sen momentos de heroísmo, obrigadas a 
facer cousas que non buscaron.»

España ; Historia ; 1936-1939 (Guerra Civil) ; Banda deseñada 
histórica ; Banda deseñada española e hispanoamericana

COMIC PAL mil 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Zaroff / Runberg ; Miville-Deschênes ; 
[traducción, Alfred Sala Carbonell] 

Barcelona : Norma , 2021 

O sofisticado conde Zaroff disfruta impunemente do seu xogo favorito: 
perseguir e asasinar a seres humanos. Nunha illa transformada no seu 
persoal coto de caza, este ser sen escrúpulos da renda solta aos seus 
instintos máis baixos. Pero esto cambia coa visita de alguén disposto a 
calquera cousa para acabar con el. Rematará o cazador 
transformándose en presa? 

Banda deseñada europea ; Banda deseñada de aventuras ; Banda 
deseñada de terror

COMIC RUN zar 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Django : mano de fuego / [guion] Salva 
Rubio ; [dibujante] Ricard Efa

Barcelona : Norma , 2021

Django Reinhardt, creador do jazz manouche, é considerado por moitos 
o mellor guitarrista da historia. Pero non todo o mundo sabe que, de 
pequeno, Django sufriu un accidente que lle fixo perder a mobilidade de 
dous dedos da súa man esquerda,tan importante para un guitarrista. 
Como se converteu un neno dun humilde poboado de caravanas nun dos 
músicos máis importantes do s. XX?

Reihardt, Django (1910-1953) ; Banda deseñada española e 
hispanoamericana ; Banda deseñada biográfica ; Banda deseñada 

histórica

COMIC RUB dja 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

O derradeiro libro de Emma Olsen / 
adaptación da novela de Berta Dávila ; guión 
adaptado e ilustración, Pablo Prado

Vigo : Galaxia , 2020 

Logo do éxito recollido pola novela de Berta Dávila, a autora, abeirada á 
pluma certeira de Pablo Prado, ofrécenos esta novela gráfica. De novo 
os mesmos personaxes atrapados polas paixóns da alma máis 
contraditorias. Capaces de amar, de odiar, de agochar segredos que só 
poden saír cando a vida chega á súa fin.

Banda deseñada da vida cotiá ; Banda deseñada galega ; Banda 
deseñada de adaptacións literarias

COMIC PRA der 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Evaristo / [guion] Carlos Sampayo ; 
[dibujante] Francisco Solano López

Barcelona : Norma , 2020

A finais dos 50, a delincuencia arxentina saltou á primeira plana dos 
diarios de sucesos coa irrupción dun puñado de bandas criminais que 
instauraron no país unha época de pánico, violencia e inseguridade. Esta 
idade dourada do hampa arxentina lémbrase tamén pola presenza nas 
rúas dun raro exemplar de policía: o lendario Evaristo Meneses, 
alcumado o Elliot Ness arxentino. Con fama de íntegro, astuto e tenaz, 
fixo tremer ao hampa de Buenos Aires desde o seu posto na división de 
Roubos e Furtos, onde destacou pola súa capacidade analítica, as súas 
pistolas, os seus puños de exboxeador e a súa negativa para empregar a 
tortura nos interrogatorios 

Banda deseñada europea ; Banda deseñada de intriga e misterio ; 
Banda deseñada de aventuras

COMIC SAM eva 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Kurosawa : el samurái caído / Victor Santos 

Barcelona : Norma Editorial , 2020 

Victor Santos (nomeado ao premio Eisner por Bad Girls), gran fan do 
traballo do artista nipón, repasa a vida e a obra do director que achegou 
Oriente a Occidente. A introdución perfecta ao universo do autor dos sete 
samuráis, Ran e Dersu Uzala, un dos grandes nomes do cinema do 
século XX.

Kurosawa, Akira (1910-1998) ; Biografías ; Banda deseñada española 
e hispanoamericana ; Banda deseñada biográfica

COMIC SAN kur 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Vidas paralelas / Oliver Schrauwen ; 
[traducción, César Sánchez y Alberto Gª 
Marcos]

[Logroño] : Fulgencio Pimentel , 2019

O autor máis imitado do momento demostra de novo por que é inimitable. 
Coa súa habitual mestura de comedia, vangarda e fondura humana, 
penétrase neste libro en varios posibles futuros tan ridículos como o 
noso presente. A ciencia ficción, unha vez máis, é a escusa perfecta para 
ironizar sobre noso presenta e expor as preguntas adecuadas

Banda deseñada europea ; Banda deseñada de ciencia ficción ; 
Banda deseñada de humor

COMIC SCH vid 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Cassandra Darke / Posy Simmonds ; 
[traducción del inglés de Regina López Muñoz] 

Barcelona : Salamandra , 2020 

Egoísta e solitaria, Cassandra Darke é unha marchante de arte que vive 
nunha luxosa mansión do barrio de Chelsea, no mismísimo corazón de 
Londres. Converteuse nunha paria social, pero non lle preocupa. Entre 
un Nadal e o seguinte, empañou a reputación dunha galería do West End 
e encadeou unha condena por fraude, da que saíu indemne, pero deixou 
o seu saldo bancario en números vermellos. Sen embargo, todo cambia 
cando aparece algo na mansión que si podería supoñer violencia e tal 
vez un cadáver.

Banda deseñada europea ; Banda deseñada de intriga e misterioCOMIC SIM cas 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

En la oscuridad / Sara Soler ; basado en el 
relato de Antonio Pampliega

Barcelona : Planeta Cómic , D.L. 2019 

Sara Soler leva a cabo una das adaptacións máis interesantes dos 
últimos tempos ao abordar a complexidade do relato orixinal de Antonio 
Pampliega sobre o seu secuestro a mans de Al Qaeda. A mediados de 
xullo de 2015 tres xornalistas españois cruzan a fronteira de Turquía en 
dirección a Siria. É a duodécima viaxe á zona de Antonio Pampliega, que 
ten a sensación de que esta vez algo non vai como sempre. De 
improviso, unha furgoneta córtalles o paso. Do interior saen seis homes 
armados que os sacan a berros do coche no que viaxan. O seu contacto 
na zona, pronto resulta evidente, traizooulles. Desde ese momento e ata 
a liberación dos tres xornalistas transcorren dez meses. Case 300 días 
de peche dos que Antonio Pampliega leva a peor parte, porque desde 
outubro de 2015 e ata o día en que por fin sae libre, o 7 de maio de 
2016, os seus secuestradores, a rama de Al Qaeda en Siria, mantéñenlle 
en illamento, créndolle un espía, no medio de golpes, humillacións e 
ameazas.

Pampliega, Antonio (1982-) ; Terrorismo ; Banda deseñada 
biográfica ; Banda deseñada española e hispanoamericana ; Banda 

deseñada de adaptacións literarias

COMIC SOL enl 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Galdós y la Miseria / [con los textos de D.] El 
Torres ; [y las cuidadas ilustraciones de D.] 
Alberto Belmonte ; [prólogo, Antonio Becerra 
Bolaños]

Madrid : Nuevo Nueve , D.L. 2020 

O escritor se debate ante a ruína económica mentres perde aos poucos 
a vista ata quedar cego. Na súa vida irrompe Elena, unha nova esmoleira 
á que chaman "a Miserias", que lle sorprende pola súa cultura, a súa 
beleza... e polo terrible secreto que ela garda.

Pérez Galdós, Benito (19843-1920) ; Banda deseñada biográfica ; 
Banda deseñada española e hispanoamericana

COMIC TOR gal 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Carne de cañón / Aroha Travé

Barcelona : La Cúpula , 2020 

No barrio pasa de todo. E nada bo. A Yanira e o Kilian son aínda uns 
mocosos pero están preparados para o peor. E o peor está a piques de 
suceder. Todo o peor. O Kilian comeuse un meco contra o canto da mesa 
que agora se desangra a barullo e case se lle pode ver o cerebelo. Á 
Yanira, que é a irmá maior, ocórreselle pedir auxilio aos "jevis" de abaixo, 
que son un par que cheira raro. O Jose, namentres, permanece abducido 
polo seu casiotone. Un casiotone a pilas. Un casiotone de merda. Así 
empeza Carne de canón. Acabar acabará como o rosario da aurora, iso é 
o único seguro. 

Banda deseñada española e hispanoamericana ; Banda deseñada 
social e política

COMIC TRA car 
[azul]

  

CÓMIC EUROPEO

Temporada de rosas / Chloé Wary ; 
[traducción, Lucía Bermúdez Carballo]

Bilbao : Astiberri , 2021 

Este ano Bárbara ten que estudar para a selectividade. Pero o que lle 
remove as entrañas é o fútbol. Bárbara é a capitá das Rosas, o equipo 
feminino do club da súa cidade e, esta tempada, ela e as súas 
compañeiras teñen fame de vitoria. Con todo, a pesar dos duros 
adestramentos, o club local queda sen subvencións e decide favorecer 
ao equipo masculino para levalo ao campionato. As xogadoras deberán 
elevar a súa voz para loitar contra a inxustiza...

Banda deseñada europea ; Banda deseñada da vida cotiá ; Banda 
deseñada social e política

COMIC WAR tem 
[azul]



  

CÓMIC EUROPEO

Angel Wings / guión, Yann ; dibujo y color, 
Roman Hugault ; [traducción,Alfred Sala]

Barcelona : Norma Editorial , 2019- 

Ano 1944. Os pilotos das forzas estadounidenses colaboran de maneira 
decisiva na ocupación birmana por parte do exército xaponés, que 
ameaza tamén China e India. Nun escenario de guerra onde o estado 
maior prohibiu a presenza de mulleres nas súas filas, a piloto Angela 
McCloud, unha WASP Woman Airforce Service Pilot, será a encargada 
de abastecer as bases do exército chinés.

Banda deseñada europea ; Banda deseñada bélica ; Banda deseñada 
de aventuras ; Banda deseñada histórica

COMIC YAN ang (1) 
[azul]

  

CÓMIC MANGA

Jojo's bizarre adventure. Part VI, Stone 
Ocean / Hirohiko Araki ; [traducción, Pablo 
Tschopp] 

Barcelona : Ivrea , 2020- 

A historia ten lugar no ano 2011, dez anos despois do ocorrido en Ō gon 
non Kaze. Situada preto de Port St. Lucie, Florida, a historia segue á filla 
de Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh, quen é acusada de asasinato e termina en 
Green Dolphin Street Jail. Entrégaselle un amuleto herdado do seu pai, 
que lle corta a man e desbloquea a súa habilidade de Caseta, Stone 
Free, que lle permite desenredar o seu corpo nunha corda viva. A corda 
pode formar unha caseta humanoide a dous metros de distancia do seu 
corpo, e pode estenderse aínda máis como corda. Na prisión, pronto se 
converte en aliados incómodos con outros convictos e usuarios de 
Caseta Ermes Costello (usuario de Kiss) e Gwess (usuario de Goo Goo 
Dolls).

Banda deseñada manga ; Banda deseñada de aventuras e fantasía ; 
Banda deseñada fantástica

COMIC ARA joj (1-
4) [amarelo]



  

CÓMIC MANGA

Mi Giovanni / Hozumi ; [traducción, Judit 
Moreno] 

Colombres, Asturias : Milky Way , D.L. 2019- 

Un mozo Tetsuô sente a inspiración de converterse nun mestre do 
violoncelo tras ver unha actuación do talentoso Giovanni Bazonni; pero 
ten claro que ao vivir nunha remota illa xaponesa, as súas aspiracións 
artísticas teñen un futuro incerto. Un día, un mozo chamado Ikumi, único 
sobrevivente dun naufraxio, chama á súa porta. Ikumi clama que se 
salvou porque o fermoso son dun violoncelo guiouno ata a beira e está 
convencido de que Tetsuô é o responsable.

Banda deseñada manga ; Banda deseñada da vida cotiá ; Banda 
deseñada romática

COMIC HOZ mig 
(1-5) [amarelo]

  

CÓMIC MANGA

Ataque a los titanes / Hajime Isayama ; 
[traducción, Olinda Cordukes]

Barcelona : Norma , 2012-

A historia desenvólvese nun futuro ficticio lixeiramente baseado na Idade 
Media, no que a humanidade foi case exterminada coa repentina 
aparición de seres humanoides, coñecidos como Titáns. Criaturas de 
enorme tamaño, con forma humana e aparentemente pouca intelixencia, 
que comen humanos. Debido ao tamaño dos Titáns, que van de 3 a 15 
metros de altura, a humanidade foi devorada sen contemplación, con 
todo, un grupo reducido de humanos puido sobrevivir dentro dunha 
enorme área de terreo amurallada, protexida por muros de 50 metros de 
altura, o triplo da altura dos xigantes máis altos rexistrados ata a data da 
súa construción 

Banda deseñada manga ; Banda deseñada fantásticaCOMIC ISA ata (24-
31) [amarelo]



  

CÓMIC MANGA

Estudio desde el abismo del terror / Junji Ito

Barcelona : ECC , [2021] 

No 2017 celebrouse o 30.º aniversario da publicación da primeira obra de 
Junji Ito, Tomie, na revista Gekkan Halloween. Para conmemoralo, 
publicouse este estudo, que inclúe unha entrevista extensa co autor, 
entrevistas e colaboracións de diversas persoas que tiveron un papel 
importante na vida profesional do mangaka, unha visita á súa terra natal, 
catro contos non publicados en ningún tomo recopilatorio, comentarios 
sobre as súas obras máis importantes e moito máis.

Banda deseñada manga ; Banda deseñada de terrorCOMIC ITO est 
[amarelo]

  

CÓMIC MANGA

Aomanjû : el bosque mágico de 
Hoshigahara / Hisae Iwaoka

Colombres, Asturias : Milky Way Ediciones , 
2020- 

No distrito 29 de Hoshigahara, hai un bosque que está rodeado por un 
vello muro con enreixado na entrada. Cóntase que alí habitan seres 
fantásticos, e por iso os nenos non se atreven a penetrarse. O certo é 
que no seu interior levántase un destartalado caserón de madeira, onde 
conviven os nenos Sôichi e Suzu, un galo que fala e odia aos humanos e 
tamén os gardiáns protectores da porta, entre outros espíritos. Por alí 
pasan outros personaxes sobrenaturais, cada un cos seus propios 
problemas que resolver.

Banda deseñada manga ; Banda deseñada fantásticaCOMIC IWA aom 
(1-4) [amarelo]



  

CÓMIC MANGA

Las vacaciones de Jesús y Buda : saint 
joung men / Hikaru Nakamura

Barcelona : Norma , 2012- 

Dous dos líderes relixiosos máis venerados abandonan as súas 
celestiais moradas coa intención de vivir como un par de seres humanos 
máis. Xesús e Buda comparten un humilde apartamento nun barrio 
popular de Tokio, enfrontándose ao día a día cunha inigualable mestura 
de inxenuidade e humor.

Banda deseñada manga ; Banda deseñada da vida cotiá ; Banda 
deseñada de humor ; Banda deseñada fantástica

COMIC NAK vac 
(13) [amarelo]

  

CÓMIC MANGA

El marido de mi hermano / Gengoroh 
Tagame ; [traducción, Marc Bernabé] 

Girona : Panini , 2019 

Yaichi é un pai divorciado xaponés moi tradicional e conservador que 
vive xunto á súa filla Kana nun barrio de Tokio. Á súa casa chega Mike 
Flanagan, un corpulento canadense que resulta ser o marido de Ryôji, o 
irmán xemelgo de Yaichi que acaba de falecer. Mentres que a pequena 
Kana acepta inmediatamente a situación, a convivencia entre os dous 
adultos resulta moi incómoda debido a certas condutas homofóbicas de 
Yaichi e o choque cultural que sofre Mike. Con todo, pronto descubrirán o 
que significa de verdade ser unha familia.

Homosexualidade ; Banda deseñada manga ; Banda deseñada da 
vida cotiá ; Banda deseñada de humor

COMIC TAG mar 
(2) [amarelo]



  

CÓMIC MANGA

Mascotas : un paseo en compañía / Jiro 
Taniguchi ; [traducción Shizuka Shimoyama, 
Miguel Ángel Ibáñez Muñoz y Víctor Illera 
Kanaya]

[Rasquera, Tarragona] : Ponent Mon : Catarata 
, D.L. 2020 

No 2005 foi editado o libro de cinco relatos de Jiro Taniguchi titulado 
“Terra de soños”, inspirado na última historia do libro, “A terra prometida”. 
Esta edición recolle catro desas historias e unha quinta narración inédita, 
“ Pedigrí centenario”, axustándose máis á idea central da relación entre o 
ser humano e as mascotas, coa sensibilidade única de Taniguchi e o seu 
acento na esencia das cousas. Son cinco narracións cheas de bondade, 
sinxeleza e grandeza. Este volume trae tamén un texto de Taniguchi 
titulado “Recordos” sobre a orixe do libro e a súa experiencia co seu can 
Tam e un ensaio sobre o mangaka titulada “A arte de pasear”. 

Banda deseñada manga ; Banda deseñada da vida cotiáCOMIC TAN mas 
[amarelo]

  

CÓMIC MANGA

Tatsumi / Yoshihiro Tatsumi ; [traducción, Yoko 
Ogihara y Fernando Cordobés]

Gijón : Satori , 2020 

Antoloxía que reúne o mellor do mestre do gekiga. Nove historias de 
sabor amargo, publicadas na súa maioría entre 1970 e 1972, nas que se 
condensa o talento único de Tatsumi para converter a súa obra gráfica en 
literatura con maiúsculas. A súa obra ofrece unha visión punzante e 
desgarradora da sociedade xaponesa de posguerra e retrata a natureza 
do ser humano dun modo realista e fiel, sen ofrecer leccións nin xuízos 
morais. Os seus personaxes vagan confusos entre a desesperación, o 
illamento e os praceres fugaces que aparecen de cando en vez nas vidas 
de homes e mulleres anónimos.

Banda deseñada manga ; Banda deseñada da vida cotiáCOMIC TAT tat 
[amarelo]


