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NARRATIVA

Dejar el mundo atrás / Rumaan Alam  ; 
traducción do inglés de Jofre Homedes Beutnagel

Barcelona : Salamandra , 2021 

Amanda e Clay diríxense a un recuncho remoto de Long 
Island para tomarse un respiro de fin de semana nunha casa 
de luxo en compañía do seu fillo  e a súa filla. Con todo, o 
feitizo rompe de madrugada, cando Ruth e G. H., unha 
parella maior, chama á porta: son os propietarios da casa e 
presentáronse alí en estado de pánico coa noticia de que un 
apagamento repentino varreu a cidade. De súpeto, as dúas 
familias empezan a presenciar estranos fenómenos da 
natureza, como unha manda de cervos que foxe 
despavorida e sementa o caos no xardín.

Novela da vida cotiá 

N ALA dej



  

NARRATIVA

Una ventana al mundo y otros relatos / Isaac 
Bashevis Singer  

Madrid : Nórdica , 2022 

Este volume reúne seis relatos do premio Nobel Isaac 
Bashevis Singer, seis obras mestras inéditas (fóra de “El 
huésped”). O mundo descrito por Singer nas súas novelas e 
contos evidencia a destrucción dunha cultura ameazada, 
pero esta destrucción non a describe como un proceso 
procedente do mundo exterior, senón do propio interior das 
familias xudías, máis permeables á modernidade do que se 
cría.

Conto social e político 

N BAS ven



  

NARRATIVA

Se llamará Magdalena / Pilar Berrio 

Madrid : Adarve , 2022 

É esta unha novela histórica que, conxugando o rigor da 
documentación coa liberdade creativa, aborda a biografía 
dun personaxe tan fascinante como descoñecido para o gran 
público, o mariño don Jorge Juan Santacilia (1713-1773) e o 
nacemento da cidade industrial de Ferrol, como capital 
departamental da Mariña Española. En 1751, o xa 
prestixioso enxeñeiro e mariño recibe o encargo do marqués 
da Enseada, ministro da Mariña, de deseñar o estaleiro, o 
arsenal e, por tanto, a cidade de Ferrol. 

Novela histórica 

N BER sel



  

NARRATIVA

La secta de los ángeles / Andrea Camilleri ; 
traducción de Juan Carlos Gentile Vitale 

Barcelona : Destino , 2022 

Sicilia, 1901. Unha praga de cólera axexa o pequeno pobo 
de Palizolo, cuxa poboación, aterrada, achácalle a súa 
chegada a unha serie de sucesos aparentemente 
inexplicables. Con todo, non será ata que o humilde avogado 
dos máis desfavorecidos, Matteo Teresi, denuncie desde as 
páxinas do seu xornal as prácticas delituosas dun grupo de 
homes poderosos, que se fan chamar a si mesmos «a seita 
dos anxos», cando os seus cidadáns poderán durmir de 
novo tranquilos. 

Novela social e política 

N CAM sec



  

NARRATIVA

Cocido e violonchelo / Mercedes Cebrián  

Barcelona : Literatura Random House , 2022 

Mercedes Cebrián decide aprender a tocar o violoncelo a 
unha idade á que, ao parecer, xa é tarde para ser 
principiante. Emprende así unha curiosa aventura 
carrexando nas costas un instrumento pouco popular en 
España que a leva desde academias de música e orquestras 
de afeccionados ata talleres de luthiers que cheiran a cocido 
recentemente feito. A autora indaga na natureza da música, 
á vez que observa con lupa e sentido do humor un pequeno 
mundo onde desfilan talentos en cernes ou afeccionados 
que loitan para sacarlle bo son aos seus instrumentos.

Novela da vida cotiá 

N CEB coc



  

NARRATIVA

El corazón del imperio / Miguel Díaz de Espada  

Barcelona : Planeta , 2022 

Roma ten nome de muller e, con todo, a historia a miúdo 
empéñase en relegalas a un papel secundario, cando non ao 
de meras espectadoras. O ideal de muller romana 
demandaba que fosen capaces de xestionar a economía 
doméstica, que fosen boas conversadoras, grandes 
coñecedoras da arte e a cultura…, perfectas anfitrionas e 
modestas compañeiras. Pero as deste libro son outras 
historias: as de mozas que se atreveron a ser gladiadoras 
ou, peor aínda, actrices! 

Mulleres-Biografías 

N DIA cor



  

NARRATIVA

Azúcar quemado / Avni Doshi ; traducción de 
Raquel Vicedo  

Barcelona : Temas de hoy , 2021 

A nai de Antara sempre foi unha muller indomable, que 
desprezou as convencións da súa familia, o seu marido e a 
súa época. Pero agora está a perder a memoria e Antara 
quere que lembre. Que lembre as veces que lle fixo dano, os 
lugares aos que a arrastrou de nena por fuxir dun 
matrimonio aburrido, o culto relixioso no que viviron, os 
meses na rúa despois de que lle rompesen o corazón. 
Antara pensa en todo iso mentres acompaña á súa nai e 
pregúntase como coidar de alguén que non a coidou xamais. 

Novela da vida cotiá 

N DOS azu



  

NARRATIVA

La mujer helada / Annie Ernaux ; traducción de 
Lydia Vazquez Jiménez 

[Barcelona] : Cabaret Voltaire , 2019 

Ten 30 anos, é profesora, casada cun executivo, nai de dous 
nenos. Vive nunha casa confortable. Con todo, é unha muller 
xeada. Igual que miles de mulleres sentiu como a súa 
curiosidade, o seu impulso vital íanse anquilosando, a forza 
dun traballo que compaxinar, con compras que facer, ceas 
que cociñar, baños de nenos que preparar... Annie Enaux 
conta esta alteración do cotián, este empobrecemente das 
sensacións e á escravitude á que as mulleres son 
empuxadas como un desafío.

Novela da vida cotiá; Novela social e política 

N ERN muj



  

NARRATIVA

El poder de Heka : mitología y magia en el 
Antiguo Egipto / María Espejo, con ilustraciones 
de la autora

Madrid : Siruela , 2021 

O poder de Heka (unha deidade da mitoloxía exipcia, 
considerado a personificación da maxia ou a forza divina do 
universo), dános as claves para situar os mitos exipcios no 
contexto histórico no que xurdiron e mostra como influían na 
vida diaria.  .

Mitoloxía Exipcia; Maxia

N ESP pod



  

NARRATIVA

El libro de todos los amores / Agustín 
Fernández Mallo

Barcelona : Seix Barral , 2022 

Venecia nalgún momento do século XXI. A humanidade 
encamíñase, sen sabelo, ao colapso mentres unha parella 
percorre a cidade, allea aos sinais que anuncian o final da 
sociedade tal e como a coñecemos. El é profesor de Latín e 
goza dun ano sabático; ela é escritora e traballa nun ensaio 
sobre o amor. Ambos están destinados a desempeñar un 
papel fundamental na transición cara a un novo mundo.

Novela de ciencia ficción 

N FER lib



  

NARRATIVA

El manuscrito de niebla / Luis García Jambrina

Barcelona : Espasa , 2022

 

A comezos do século XVI, un tipógrafo aparece morto de 
forma violenta nunha imprenta de Salamanca. O lugar está 
completamente esnaquizado e desapareceu o orixinal dun 
novo libro do soado humanista Antonio de Nebrija. O 
catedrático encárgalle ao seu antigo alumno, o pesquisidor 
Fernando de Rojas, que pescude quen matou ao cajista e 
atope o manuscrito roubado.

Novela histórica 

N GAR man



  

NARRATIVA

Spanish Beauty / Esther García Llovet

Barcelona : Anagrama , 2022 

É a primeira entrega da Triloxía dos países do Leste, 
ofrécenos un Benidorm infestado de mafiosos ingleses, 
rusos millonarios, billares cutres de soto e rañaceos a medio 
construir:unha cidade na que manda Michaela, a policía 
corrupta que necesita custe o que custe, recuperar un 
chisqueiro que pertenceu aos lendarios Kray Twins do 
Londres dos sesenta. Unha historia sobre a redención e a 
procura do amor na cidade máis enloquecidamente 
internacional de todo o Mediterráneo: unha novela 
empapada de DYC e Beefeater. 

Ficción contemporánea 

N GAR spa



  

NARRATIVA

Norte y sur / Elizabeth Gaskell ; traducción de 
Ángela Pérez

1ª ed.Barcelona : Alba minus , 2022 

Trata sobre unha moza do sur de Inglaterra que por 
circustancias familiares vese obrigada a trasladarse ao 
norte. A autora plasma os conflictos sociais e políticos 
derivados da revolución industrial. Para a heroína, o sur 
onde naceu simboliza o idilio rural; fronte a el, o norte é 
sucio, rudo e violento. A medida que vai adentrándose nese 
novo mundo terá que ir corrixindo os seus prexuízos e do 
mesmo modo a suá condición de muller subordinada 
evolucionará.

Novela social e política 

N GAS nor



  

NARRATIVA

Bola ocho / Elizabeth Georghean ; traducción de 
Blanca Gago

1ª ed.Barcelona : Nórdica , 2022 

Estes oito relatos convídannos a emprender unha viaxe 
polos contornos da intimidade, que se van despregando a 
través de varios continentes.Desde un traxecto a dedo polo 
Véneto italiano ata unha camiñada por un arrozal balinés 
escuro como a boca do lobo. O conto que da título ten como 
protagonistas a dous irmáns guiados pola inercia da 
imprudencia e a autodestrucción.

Conto da vida cotiá 

N GEO bol



  

NARRATIVA

El parisino / Isabella Hammad ; traducción de 
Antonio-Prometeo Moya

1ª ed.Barcelona : Anagrama , 2021 

El parisino non é só a historia dun palestino afrancesado: 
tamén é a dunha xeografía en conflicto desde as Cruzadas. 
A rica prosa de Isabella Hammad, que mestura os tres 
idiomas que se oían en Palestina naqueles tempos, o árabe, 
o francés e o inglés, parece axuntar multitude de influencias, 
e é como unha invitación a que o lector as descubra.

Novela Histórica 

N HAM par



  

NARRATIVA

La marca del agua / Montserrat Iglesias 

Barcelona : Lumen , 2021 

19 de abril de 1950. A auga xa alcanzou a pedra que serve 
de testemuña e, en menos de 10 días Hontanar desaprecerá 
para sempre. Todos están a celebrar a inauguración do pobo 
novo, só quedan os irmáns Crstóbal. Pero, un suceso terrible 
obrígalles a emprender precipitadamente a viaxe: Marcos 
atopa colgada a Sara, a súa irmá, e, envolta cunha colcha e 
oculta entre sacos de patacas emprende ese camiño no 
carro de seu irmán. Marcos, durante o traxecto lembra a 
historia da familia, as súas sombras e silencios.

Novela da vida cotiá 

N IGL mar



  

NARRATIVA

No soy yo / Karmele Jaio 

Barcelona : Destino , 2021

 

Dicía Simone de Beauvoir que as persoas felices non teñen 
historia. Gran parte das protagonistas destes contos téñena 
precisamente porque a súa historia nace da insatisfacción, o 
baleiro ou a nostalxia que senten nun momento moi concreto 
das súas vidas. Tal e como confesa unha das protagonistas 
destes relatos, o difícil non é envellecer, senon empezar a 
facelo. A través desta obra descubriremos a estrañeza ante 
un corpo que cambia, a ansiedade fronte á evidente 
decadencia física, a melancolía pola idealización, etc.

Novela da vida cotiá 

N JAI nos



  

NARRATIVA

Nada / Carmen Laforet ; prólogo de Najat El 
Hachmi ; epílogo de Ana Merino

Barcelona : Destino , 2021 

Carmen Laforet retrata as vivencias dunha muller que, ante 
unha realidade cruel e opresiva, non desiste do seu empeño 
por ser quen quere ser. Nada, a novela que inaugurou a 
carreira literaria de Carmen Laforet, foi a obra gañadora en 
1945 do Premio Nadal na súa primeira edición. Un clásico da 
literatura que converteu á súa autora nunha das escritoras 
máis importantes do século XX e que hoxe día segue 
cativando a lectores de todas as xeracións. 

Novela da vida cotiá 

N LAF nad



  

NARRATIVA

Cien noches / Luisgé Martín ; con la contribución 
de los escritores detectives Edurne Portela, 
Manuel Vilas, Sergio del Molino, Lara Moreno y 
José Ovejero

2ª ed .Barcelona : Anagrama , 2020

Aproximadamente a metade dos seres humanos confesa ser 
infiel sexualmente á súa parella. Pero a outra metade di a 
verdade ou mente? Só hai unha forma de comprobalo: 
investigar a súa vida a través de detectives ou de medios de 
espionaxe electrónica. Irene, a protagonista, busca na 
sexualidade os segredos da alma humana, pero a sua 
mirada fría de investigadora cambia cando se namora de 
Claudio.

Novela da vida cotiá 

N MAR cie



  

NARRATIVA

En la casa de los sueños / Carmen María 
Machado

Barcelona : Anagrama , 2021

É a testemuña dunha relación tóxica, que non ten como 
agresor a un home heterosexual de mentalidade patriarcal e 
machista, senón a unha lesbiana. Este é un primeiro 
elemento que dá valor ao texto: a denuncia da violencia na 
parella dentro da comunidade queer. Pero a calidade 
excepcional da proposta de Machado vai máis aló: en lugar 
de quedar nun mero exercicio de testemuño persoal, utiliza a 
historia vivida –e sufrida– para explorar máis a fondo o tema, 
xogando literariamente con el. 

Novela biográfica 

N MAC enl



  

NARRATIVA

Las formas del querer / Inés Martín Rodríguez

Barcelona : Destino , 2022

Cando a vida dentense de golpe, é o momento de facer 
memoria. Iso é o que sente Noray ante a inesperada morte 
dos seus avós Carmen e Tomás. Tras o funeral, incapaz de 
facer fronte a ausencia de quenes lle ensinaron as moitas 
formas que ten o querer, encérrase na casa familiar do pobo, 
onde creceu e foi feliz. Alí, refúxiase nas palabras e decide 
retomar a novela que leva anos postergando: a historia da 
sua familia, chegando, sen esperalo, a mans de Ismael, o 
amor da súa vida, que a irá lendo desde a habitación dun 
hospital. 

Novela da vida cotiá 

N MAR for



  

NARRATIVA

Mar abierto / Benjamin Myers ; traducción de 
Victoria Alonso Blanco 

Barcelona : Tusquets , 2021

Aos seus 16 anos, e antes de entrar a traballar na mina, 
como o seu pai, Robert Appleyard decide viaxar pola rexión. 
Acaba de rematar a 2ª Guerra Mundial e aínda se percibe a 
depresión na campiña inglesa. Na súa viaxe recala nunha 
preciosa casa no alto dunha ladeira con maravillosas vistas 
ao mar onde vive Dulcie Piper amante da literatura e coa 
que crea, durante ese verán, unha boa amizade que durará 
para sempre e lle abrirá a Robert camiños inesperados.

Novela da vida cotiá 

N MYE mar



  

NARRATIVA

Cuando se borran las palabras / Rafael Nadal

Barcelona : Destino , 2021

Rafael Nadal remata con esta novela a súa saga familiar e 
volve a dirixir a súa mirada literaria hacia a memoria, o paso 
do tempo e as novas xeracións. Así, ofrece un libro íntimo e 
delicado co que homenaxea a seus pais e máis a seus avós. 
Cando as palabras se borran e os recordos se apagan, 
aquelo que non se nombra deixa de existir. Atópamonos ante 
un relato que non esconde a nostalxia por unha época que 
acaba, pero que chea de humor e ternura un tempo que 
xusto acaba de empezar.

Novela histórica 

N NAD cua



  

NARRATIVA

El gato que amaba los libros / Sosuke 
Natsukawa

Barcelona : Grijalbo , 2022

A epopea de Rintaro, o novo herdeiro dunha entrañable 
librería de vello, e de Tora, un sabio e enxeñoso gato 
atigrado. A súa emocionante misión consiste nin máis nin 
menos que en salvar os libros que están en perigo e 
estender así o amor por estes obxectos, belos e 
inigualables, que son parte imprescindible da nosa vida. 

Novela da vida cotiá 

N NAT gat



  

NARRATIVA

La intemporabilidad perdida y otros relatos / 
Anaïs Nin ; traducción del inglés de Raquel 
Marqués

Barcelona : Lumen , 2021

Estes dieciseis relatos inéditos en castelán sorprenden pola 
súa madurez e frescura, á vez que mostran xa os dous 
elementos que logo se afianzarían na súa obra: a ironía e o 
feminismo, do mesmo xeito que as súas obsesións, o 
desexo feminino, a sexualidade, o adulterio, a beleza e o 
retrato dunha masculinidade tan deslumbradora como tóxica.

Novela erótica 

N NIN int



  

NARRATIVA

La memoria prestada / Francisco Javier Olivas

Barcelona : Egales , 2020

Roderic é un mozo de vinte e catro anos que perdeu a 
memoria nun accidente do que pouco se sabe. Tras catorce 
meses hospitalizado, está a piques de recibir o alta e de 
recuperar unha vida que non sente como propia. O tempo de 
ingreso estivo repleto de incógnitas que ninguén soubo 
despexar.Pouco despois de regresar á súa antiga casa, o 
pasado de Roderic chamará á súa porta, obrigándoo a 
afrontar unha verdade inquietante sobre a persoa que foi 
antes da perda dos recordos. 

Novela da vida cotiá 

N OLI mem



  

NARRATIVA

La mitad fantasma / Alan Pauls

1ª ed.Barcelona : Literatura Random House , 
2021

La nueva novela del argentino Alan Pauls, ganador del 
Premio Herralde 2003. Una narración sobre la soledad y los 
vertigos de la vida en la epoca de internet.Entre viajes, 
piletas y delirios digitales, la mitad fantasma explora una 
superstición que sigue desvelándonos: la idea de que en 
alguna parte hay algo, alguien, a la medida exacta de 
nuestros deseos.

Novela da vida cotiá 

N PAU mit



  

NARRATIVA

18 meses de cautiverio / Eduardo Pérez Ortiz

2ª ed.[Madrid] : Interfolio , 2016

Testemuña de excepción do Desastre de Annual, Eduardo 
Pérez Ortíz, máis tarde alcalde de Ceuta, relata nun 
apaixonado relato a cabalo entre o libro de aventuras e o 
testemuño histórico de primeira orde, polo que gozou de 
xusta fama entre os interesados polo noso pasado máis 
recente. Tan citado como inencontrable, agora podemos 
gozalo nesta reedición ampliada onde se detalla o 
asombroso periplo daqueles homes.

Novela biográfica ; Novela histórica 

N PER die



  

NARRATIVA

Las modernas / Ruth Prada

Barcelona : Plaza&Janés , 2022

Unha evocadora novela sobre os retos que tiveron que 
afrontar as primeiras universitarias españolas.

1928. Catalina viaxa a Madrid, contra a vontade da súa nai 
para estudar farmacia e instálase na Residencia de 
Señoritas. As súa ilusión, a súa paixón e as súas ganas de 
estudar a levan a facer novas amigas, a verse envolta en 
conflictos poíticos e a entrar en contacto con iconicas 
feministas da época.

Mulleres; Novela social e política 

N PRA mod



  

NARRATIVA

China / Edward Rutherfurd ; traducción de Dolors 
Gallart

Barcelona : Roca Editorial , 2021

A historia comeza en 1839, no alba da Primeira Guerra do 
Opio, e continúa coa historia de China a través da 
Revolución Cultural de Mao ata os nosos días. Un minucioso 
e profundo retrato da historia e da sociedade chinesa, das 
súas tradicións ancestrais, dos seus grandes reveses e da 
aparición de China como unha gran potencia global en 
ascenso. 

Novela histórica 

N RUT chi



  

NARRATIVA

M, el hijo del siglo / Antonio Scurati ; traducción 
del italiano de Carlos Gumpert

Barcelona : Anagrama , 2020

Esta é a biografía novelada dun home e, a través del, tamén 
a dunha época enteira, a do xurdimento do fascismo. Pero 
M. O fillo do século é sobre todo unha historia vibrante, 
hipnótica, coa profundidade dun ensaio e o ritmo narrativo 
da mellor ficción contemporánea, sobre como unha 
sociedade decidiu entregarse aos delirios de grandeza dun 
só home.  

Novela biográfica 

N SCU mel



  

NARRATIVA

Todas nuestras maldiciones se cumplieron / 
Tamara Tenenbaum

Barcelona : Seix Barral , 2022

Narra o tránsito da infancia á madurez dunha moza que 
creceu nunha comunidade xudía ortodoxa ata que, unha 
mañá de inverno, cando apenas contaba con 5 anos, unha 
bomba levou a vida do seu pai. Sen unha figura paterna, a 
protagonista crece nun ambiente dominado por mulleres 
fortes  o que lle dará a determinación necesaria para 
cuestionar os mandatos relixiosos que a rodean e as 
limitacións impostas polo seu xénero.

Novela da vida cotiá 

N TEN tod



  

NARRATIVA

Queridos niños / David Trueba

Barcelona : Anagrama , 2021

Novela inclasificable, que retrata o mundo da política e a súa 
trastenda cun gran ollo para a sátira e a observación 
desprexuizada. Nunha viaxe entre a comedia e o retrato do 
natural polas entretelas dunha campaña política, afloran 
ambicións inconfesables, enganos, medias verdades, 
mentiras flagrantes, tensións soterradas e conflitos da vida 
privada que seica sexa mellor que non vexan a luz; á fronte 
de todo iso, un protagonista máis grande que a vida, odiado 
por uns e odiado por outros.

Novela da vida cotiá; Novela social e política 

N TRU que



  

NARRATIVA

Los besos / Manuel Vilas

Barcelona : Planeta , 2021

Cando o amor descobre o sentido máis profundo da vida.

Marzo, 2020. Un profesor abandona Madrid por prescrición 
médica, vai ata unha cabana na serra e coñece a unha 
muller apaixonada quince anos menor. El chámase 
Salvador; ela, Montserrat, e entre os dous crece unha 
confianza plena e inesperada, chea de revelacións. 

Novela romántica

N VIL bes



  

NARRATIVA GALEGA

Soamente unha vez / José Mondelo

Vigo : Xerais de Galicia , 2021

Unha cadela que acompaña a dous cazadores descobre un 
cadáver no monte. É o cadáver dunha muller desaparecida, 
que obriga o singular inspector Paiana a centrarse no caso. 
Axiña aparecen algúns sospeitosos.  

Soamente unha vez é unha orixinalísima novela policial de 
José Mondelo, diferente e trepidante, afastada dos tópicos 
novelescos do xénero onde abundan os policías corruptos, 
alcólicos e agresivos importados da literatura e do cinema 
americanos.

Novela de intriga e misterio

GN MON soa 



  

NARRATIVA GALEGA

A honra e os cartos / Konstantinos Theotokis ; 
traducido por Alfonso Blanco

Santiago de Compostela : Hugin e Munin , 2020

A acción enmárcase nunha vila da illa de Corfú e céntrase 
na relación amorosa que manteñen Andreas e Rini, e se ve 
pexada polo egoísmo e os intereses creados. Nese sentido, 
adquire unha especial relevancia a enérxica caracterización 
da personaxe da señora Epistimi, nai da moza, quen entre 
sacrificios e penurias saca a familia adiante: tres fillas e un 
esposo borrachón; ademais da personalidade da propia Rini, 
cuxa afouteza irá in crescendo até derivar nun sorprendente 
desenlace. .

Novela social e política

GN THE hon 



  

NARRATIVA GALEGA

Un señor elegante / Suso del Toro

Vigo : Xerais de Galicia , 2021

Trata sobre a persecución dunha figura descoñecida que se 
vai manifestando ata apoderarse de todo o libro e 
descubrirnos un personaxe coprometido co seu tempo, coa 
xente e co país. A figura dese Baltar lémbranos, desde a 
penumbra, que ademais da aceptación da derrota e da pura 
supervivencia dos vencidos, tamén houbo resistencia e 
disidencia. É unha memorable novela de non ficción que 
demostra que existiu outra Galicia vital, alegre e afirmativa, 
moi distinta da que nos contaron. 

Novela histórica
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NARRATIVA GALEGA

Non penses nun elefante rosa / Antía Yáñez

Vigo : Edicións Xerais de Galicia , 2022

Cun extraordinario sentido do humor e abordando a fondo o 
tema da saúde mental, Antía Yañez relátanos a historia de 
Aurora, unha «millennial» autoesixente e perfeccionista que 
vive a súa vida coma unha voráxine que non é capaz de 
controlar.As páxinas de «Non penses nun elefante rosa» son 
divertidas, atrevidas, profundas, politicamente incorrectas e 
vertixinosas, e arrastrarán canda si moitas lectoras e 
lectores que lerán esta novela coma se visen unha serie 
sobre o tempo que vivimos. 

Novela da vida cotiá
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NOVELA POLICÍACA

La estafadora / Janelle Brown ; traducción de 
Marcelo E. Mazzanti  

Barcelona : Duomo Editorial , 2021

Nina só rouba o que outros non botan de menos. E só a 
quen pode permitirllo. Isto é o que vai pasarlle ao próximo 
millonario que se cruce no seu camiño: cando a velada que 
acaban de compartir convértase nun vago recordo e el colla 
as súas maletas para unha escapada cos seus amigos da jet 
set, Nina aparcará a súa furgoneta frente á mansión baleira 
e usará os códigos da alarma que conseguiu a noite anterior 
e se levará algunhas pezas. Pronto a súa situación cambia e 
necesitará máis diñeiro.

Novela romántica
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NOVELA POLICÍACA

La comunidad / Helene Flood

Barcelona : Planeta , 2021

Os teus segredos xa non están a salvo. Entra na 
comunidade. En Kastanjesvingen, un silencioso vecindario a 
un paso do tumulto da cidade habitado por doctores,a rtistas 
e xente do mundo da televisión, nunca pasa nada. Alí vive 
Rikke coa sua familia. As súas vidas son tranquilas ata que 
todo cambia cando aparece o corpo dun dos veciños,Jørgen, 
apuñalado na súa casa. A medida que a policía investiga, 
resulta evidente que todos os veciños tiñan un motivo para 
facelo.

Novela de intriga e misterio
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NOVELA POLICÍACA

Bajo una luz fría : ¿Es inmoral hacer 
justicia? / Garry Disher ; traducción de Sergio 
Lledó

Barcelona : RBA , 2021

Despois de abandonar a policía fai cinco anos, Alan Auhl 
regresa ao corpo para resolver os chamados casos fríos. 
Agora ten entre mans tres: o dun esqueleto atopado nun 
xardín, o dun ancián asasinado que aparentemente non tiña 
inimigos e o dun Barba Azul que xa matou a dúas das súas 
esposas e agora ameza con acabar coa terceira. 

Novela policíaca
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NOVELA POLICÍACA

El mentalista / Camilla Lackberg y Henrik 
Fexeus ; traducción de Claudia Conde Fisas

Barcelona : Planeta, 2022

Nun parque de atraccións das aforas de Estocolmo aparece 
o corpo dunha moza asasinada de forma macabra: 
atravesada por múltiples espadas dentro dunha caixa. A 
axente de policía Mina Dabiri, reservada e metódica, forma 
parte do equipo especial de investigación que se fai cargo do 
caso. Cando esgota todas as posibles pistas, recorre ao 
coñecido mentalista Vincent Walder para que os axude a 
detectar os indicios que poderían conectar o asasinato co 
mundo do ilusionismo. 

Novela de intriga e misterio
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NOVELA POLICÍACA

El legado de Maude Donegal ; el hijo del 
superviviente : dos novelas de misterio / 
Joyce Carol Oates ; traducción del inglés de 
Susana de la Higuera Glynne-Jones

Barcelona : Siruela , 2021

Dúas novelas curtas na que a autora rende homenaxe  ao 
xénero gótico coa sua fascinante capacidade para adopatr 
as más diversas formas e tonos literarios. Grazas a súa 
prosa, déixanos sempre coa inquietante sospeita de que o 
que sucede en realidade non é exactamente como o 
percibimos. E son esa intriga e ese terror os que nos atrapan 
sen remedio. 

Novela de intriga e misterio; Novela de terror
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NOVELA POLICÍACA

Sacramento / Antonio Soler

Barcelona : Galaxia Gutenberg , 2021

Coidadosamente ocultado desde a escuridade dos anos 
cincuenta ata o de agora. Un sacerdote ao que unha parte 
da cidade considerou un santo. Moitos o tiveron por un 
iluminado. Para outros non pasou de ser un depravado que 
utilizou a relixión para cumprir os desexos máis turbios. O 
altar foi usado para o seu martirio ou para unha profanación 
sacrílega? Elevación espiritual, cerimonias sensuais, 
matrimonios eróticos, orxías. Suceso real conta a historia de 
Hipólito Lucena.

Novela de intriga e misterio

N SOL sac



  

NOVELA POLICÍACA

La hija del tiempo / Josephine Tey ; traducción 
de Efrén del Valle

Xixón, Asturias : Hola de Lata , 2020

Postrado nunha cama de hospital, o inspector Alan Grant, de 
Scotland Yard, abúrrese mortalmente. Nin as anémonas da 
señora Tinker, a súa ama de chaves, nin o ruibarbo estofado 
da enfermeira Darroll logran levantarlle o ánimo. Pero un día 
chega a súa amiga, a actriz Marta Hallard, cunha vella postal 
de Ricardo III de Inglaterra no bolso, e Grant queda 
fascinado polo seu enigmático rostro.

Novela de intriga e de misterio
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LECTURA FÁCIL

Bearn o la sala de muñecas / Llorenç 
Villalonga ; adaptación de Claudia Sabater 
Baudet

Barcelona : La mar de fácil , 2021

Joan, capellán da casa de Bearn, narra a historia dos 
señores de Bearn: don Toni, home que valora por riba de 
todo a razón e a intelixencia, e máis doña María Antònia, 
muller dunha forte fé e espiritú paciente que acaba 
impoñendo a súa voluntade á de seu marido. É o retrato 
dunha vida que se acaba e que Villalonga fixa a través da 
escritura.

Novela da vida cotiá
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LECTURA FÁCIL

Las invisibles  / Obra colectiva de la Red de 
Lectura Fácil

Barcelona : La mar de fácil , 2021

Este libro presenta biografías de mulleres excepcionais. 
Todas elas contribuíron notoriamente ao progreso e á 
construción do país, pero a historia non as recoñeceu. 
Destacan pola súa valentía, perseveranza, capacidade 
intelectual, excelencia e loita pola liberdade. Son mulleres 
invisibles da nosa historia que merecen saír do 
esquecemento.

Mulleres; Biografías
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LECTURA FÁCIL

Los muertos : un relato de Dublineses  / 
James Joyce ; adaptación de Núria Martí 
Constans

Barcelona : La mar de fácil , 2021

Esta historia sitúase en Dublín, no ano 1904. Dúas anciás 
celebran un baile e unha cea na súa casa a noite do 6 de 
xaneiro. É o día dos Reis Magos ou da Epifanía, unha 
festividade católica. A casa está preto do río Liffey, e diante 
dun peirao. Á festa asisten amigos e familiares, como o seu 
sobriño Gabriel, coa súa muller Gretta. Os invitados bailan, 
cantan, falan e comen. Ao terminar, Gabriel descubrirá algo 
terrible sobre Gretta.

Conto da vida cotiá

CA LF mue



  

LECTURA FÁCIL

Asesinato en el campo de golf  / Agatha 
Christie ; [traducción de Cristina Zuil] 

[Madrid] : Ediciones letra grande , 2020

Unha asollada mañá Hercules Poirot atópase almorzando co 
seu gran amigo o Capitán Hasting. A conversa entre os dous 
amigos pronto é substituída polas queixas do detective belga 
que se atopa aburrido pola falta de casos que sexan un 
verdadeiro reto para o seu brillante cerebro...repentinamente 
o detective recibe unha carta que esperta a súa interese. A 
carta é enviada por Pablo Renauld que lle roga que acuda 
na súa axuda inmediatamente.

Novela de intriga e misterio
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LECTURA FÁCIL

Mi postre favorito eres tú / Anne Aband

[Madrid] : Letra grande , 2019

Dun día para outro todo cambiou na vida de Sofía. O seu 
mozo, o fillo do xefe do restaurante no que traballaba, 
marchou a Eivissa tras trasladarse ao restaurante, que a 
deixa sen traballo e sen parella ao mesmo tempo. Lonxe de 
colapsar, decide que o mellor é tomarse un sabático de 
verán para pensar que facer coa súa vida e traballar aquí e 
alí en pequenos eventos. Deste xeito coñecerá a Irina, que a 
contratou como figurante para unha voda, a de Sergio, un 
neno que Sofía rescatou nunha praia e a seu irmán Renard.

Novela romántica
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LECTURA FÁCIL

¿Quién mató al embajador? / Alberto Vázquez 
Figueroa

[Madrid] : Letra grande , 2022

En Esmeralda, un país ficticio entre Colombia e Venezuela, 
prodúcese un golpe de estado para controlar os xacementos 
de petróleo e cobre recentemente descubertos. Todo 
complícase cando un grupo revolucionario secuestra ao 
embaixador de Estados Unidos. A petición dos 
secuestradores: é que un recoñecido xornalista 
estadounidense sexa a súa ligazón nas negociacións pola 
súa lberación. ¿Que solicitan? ¿Ónde está o embaixador? 
¿Quén o matará?

Novela de intriga e misterio
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LECTURA FÁCIL

Todo sucedió en Roma / Anne Aband

[Madrid] : Letra grande , 2019

Renata fuxía dunha vida chea de excesos. De familia rica 
sempre tivo todo o que querí a, salvo liberdade para ser 
realmente ela. Alicia quería afastarse de España, deixar 
atrás aquilo que non lle hacíaa feliz e buscar esta felicidade 
na cidade do amor, Roma. Cando Renata aluga unha 
habitación na casa de Alicia, non é consciente de todo o que 
está a piques de desencadear. Intrigas, enganos, traizóns e, 
sobre todo, moito amor envolverá o futuro de ambas.

Novela romántica
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POESÍA

Una luz imprevista : poesía completa / María 
Victoria Atencia ; edición de Rocío Badía Fumaz

Madrid : Cátedra , 2021

Reúne a poesía completa de M.ª Victoria Atencia nunha 
edición supervisada pola autora. Trátase dunha poesía que 
interroga ao mundo, deténdose en detalle e á vez 
trascendéndoo para fixarse nos seus espazos liminares. 
Desde o asombro inicial ante a realidade, ata a reflexión 
sobre o paso do tempo, as pérdidas e a anticipación da 
morte. Asistimos a un diálogo da autora co mundo á vez 
deslumbrante e ao borde da quebra.

Poesía

P ATE luz



  

POESÍA

Poesía esencial / Mircea Cărtărescu ; traducción 
y edición de Marian Ochoa de Eribe y Eta 
Hrubaru

Madrid : Impedimenta , 2021

Reúnense, por primeira vez en castelán, os poemas selectos 
de Mircea Cărtărescu,a sustancia cristalina dos primeiros 
anos creativos dun escritor xenial. A poesía significaba para 
el unha forma especial de ver as cousas. Un insecto, unha 
ponte o unha ecuación matemática; unha frase de Platón o 
un principio de bioloxía; unha sonrisa o un koan do budismo 
zen: todo era poesía.

Poesías rumanas
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POESÍA GALEGA

Cantos de amor / Xosé Neira Vilas; Música 
Octavio Vázquez, Fernando Buíde, Rubén 
Vizcaíno, Rubén Someso, Eduardo Soutullo e 
Juan Durán; Ilustracións Spela Trobec

Coruña : Embora , [2019]

Dez poemas orixinais e inéditos de Xosé Neira Vilas, 
musicados por seis compositores contemporáneos e 
gravados nun CD con piano e voz. 

Poesía galega; Cancións galegas
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POESÍA GALEGA

Feliz idade / Olga Novo

Pontevedra : Factoria Ka de los libros , 2020 

Con «Feliz Idade», Olga Novo tende unha mecha desde a 
xeración que a precedeu á que lle segue; entre o onte e o 
mañá da estirpe, alén do pasamento do pai e da nenez da 
filla. Nese punto, no territorio puro e esperanzado do 
presente, estes versos ofrécennos o avanzar dun lume 
libertario ao que os seus lectores asistimos enmeigados e 
pampos.

Poesía galega

GP NOV fel



  

POESÍA GALEGA

Obra inacabada de Dosinda Christensen / 
Xerardo Quintiá

Santiago de Compostela : Alvarellos , 2021

O autor imaxina un heterónimo, unha voz feminina que anula 
a súa propia voz de autor e será ela a protagonista da obra. 
Esta voz de Dosinda vai creando, dende a nada, e a través 
da palabra, todo un mundo arredor, unha nova realidade 
construída a través de significantes e significados. Este 
poemario conta coa colaboración do artista e tamén poeta 
Baldo Ramos na ilustración da capa.

Poesía galega
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TEATRO GALEGO

Sophie non é o meu nome de guerra / Roberto 
Pascual

A Coruña : Deputación provincial , 2021

A viaxe de Sophie é una viaxe polo desexo, pola dignidade, 
pola consciencia da riqueza das culturas populares de 
África, polo documento teatralizado da violación e da trata de 
mulleres, das políticas migratorias burocratizadas de 
Europae polas relacións familiares cosidas por silencios, 
medos e angueirasdunha vida plena e sincera. Sophie é 
unha muller que ama e quere ser amada, divertida e vital, 
ambigua e perigosa...  

Teatro galego

GT PAS sop



  

ENSAIO

Madrid me mata : diario de mi despertar en 
una gran ciudad / Elvira Sastre

Barcelona : Seix Barral , 2022

"Madrid me mata" percorre máis de dous anos na vida de 
Elvira Xastre. Partindo das columnas que escribiu para O 
País desde setembro do 2018 a novembro de 2020, a poeta 
e gañadora do Premio Biblioteca Breve 2019 deu forma ao 
seu libro máis persoal, tan tenro e íntimo como reivindicativo, 
nunha edición moi coidada que inclúe fotografías a cor, 
poemas, cartas e contido escrito para a ocasión. 

Pensamento, cultura e educación
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BIOGRAFÍA

Lejos de Egipto : una autobiografía / André 
Aciman ; traducción de Celia Filipetto

Barcelona : Libros del Asteroide , 2021

André Aciman rememora a súa infancia na espléndida e 
multicultural Alexandría e as peripecias da súa excéntrica 
familia, xudeus sefarditas con raíces turcas e italianas, 
desde a súa chegada á cidade a principios de século ata a 
súa expulsión na década dos sesenta, cando o autor era 
adolescente. Un clan composto por figuras tan carismáticas 
como inclasificables.

Aciman, André (1951-)B ACI lej



  

BIOGRAFÍA

Dante / Alessandro Barbero ; traducción del 
italiano de Marilena de Chiara

Barcelona : Acantilado , 2021

Esta obra umérxenos na vida de Dante á luz da sociedade e 
cultura do seu tempo. Grazas a unha documentación inxente 
e analizando as intervencións do poeta no goberno de 
Florencia, Barbero logra reconstruir circustancias coma o 
estatus social e económico dos Alighieri, a importancia do 
matrimonio do poeta e a natureza do seu compromiso 
político. Descúbrenos a un home ambicioso decidido a vivir 
intensamente, un dos maiores xenios da literatura universal.

Dante Alighieri (1265-1321)
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BIOGRAFÍA

Julia Domna : mujeres y poder en la Roma de 
los Césares / Francesca Ghedini ; traducción de 
Desiderio Vazquerino Gil

[Córdoba] : Almuzara , 2021

Francesca Ghedini rebusca nas fontes para contar, con 
paixón, a vida extraordinaria da esposa siria de Septimio 
Severo, nai de Caracalla e Greta…; un acto de homeaxe a 
unha muller que soubo gañarse a admiración dos seus 
contemporáneos. A parábola ascendente, e despois 
dramáticamente menguante, de Julia Domna é narrada con 
minuciosidad, empatía e riqueza de particularidades. 

Julia Domna; Roma; Historia
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FONDO LOCAL

O caso dos amantes de París / Miguel Alonso

Vigo : Belagua , 2021

Un dobre asasinato cometido ás portas da residencia 
universitaria Monte da Condesa levará o nome da estudante 
de Psicoloxía Laura Mariño ás portadas dos xornais. A nota 
atopada canda os corpos conduce a unha inevitábel 
conclusión: alguén pretende xogar con ela unha partida 
estraña e macabra, coa "chanson" francesa como banda 
sonora. Mais hai algún motivo oculto tras estas mortes? Ou 
son simples vítimas casuais dunha competición retorcida?

Novela de intriga e misterio

FL N ALO cas



  

FONDO LOCAL

¡Repinaldos dulces! : memorias de un 
ferrolano, 1917-2007 / Carlos Sánchez Leira

[Ferrol] : [Herederos de Carlos Sánchez Leira , 
2021

O lector atoparase cos episodios históricos de Ferrol. 
Comezando polo que pasaba no barrio de Esteiro, onde 
naceu o autos, contou as cousas que lle ocorrían ou ocorrían 
preto del, así como as cousas que había e xa non hai. Este 
non é un libro de historia, senón que son sucesos da historia 
vividos e contados a través de meu pai. Cando vai á guerra, 
obrigado, sae de Ferrol, pero maioritariamente conta cousas 
de aquí as que narra. 

Usos e costumes
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FONDO LOCAL

A velocidade crítica / Ramón Caride

1ª ed. Ferrol : Edicións Embora , 2021

En palabras de Ramón Prol : " Coma un flâneur do século 
XXI , Ramón Caride percorre o contorno cotián coma unha 
testemuña atenta ao acontecer da vida . Esa realidade 
vólvese insólita e evocadora en cada unha das súa 
historias , que converten o real en fantástico . Cunha 
concisión cirúrxica , cada capítulo é unha imaxe que 
transporta a un escenario diferente.... 

Conto da vida cotiá; Conto de humor

FL N CAR vel



  

FONDO LOCAL

Umbral de sueños : con un soneto de Jorge 
Guillén ; dibujos de Eugenio F. Grannell y 
algunos viejos poemas intercaldos / José 
Rubia Barcia

[1ª ed.] Barcelona : Anthropos , 1989

Para Jorge Guillén esta é "obra de difícil clasificación, e por 
iso, pola súa singularidade antixenérica, de ardua 
comprensión. Obra en que se apretan, ao longo dunha prosa 
que flúe con elocuencia densísima, moitos pensamentos e 
moitas imáxenes de gran envergadura". 

FL N RUB umb



  

FONDO LOCAL

Historia do Círculo Mercantil e Industrial 
Unidad de Fene no seu cincuentenario / 
Esperanza Piñeiro de San Miguel, Andrés Gómez 
Blanco coa colaboración dos membros da 
Directiva, Antonio García Riero […et al.]

s.l : s.n , 2001

Este libro faise para conmemorar que o Círculo Mercantil e 
Industrial de Fene cumpre 50 anos de actividade inesgotable 
e de aportacións importantísimas á cultura do Concello de 
Fene. Así, recupérase a rica bagaxe da historia desta 
sociedade para que serva de cimento dun futuro de progreso 
e de cultura.

Asociacións culturais

FL 061 PIÑ hist



  

FONDO LOCAL

El hospital del siglo XIX en la obra de 
Concepción Arenal / [Martín Romero Maroto]

A Coruña : Diputación Provincial de A Coruña , 
D.L. 1987

Este libro trata un tema de interese como é o do Hospital do 
século XIX na obra de Concepción Arenal, un texto 
estimable, postas a parte as súas cualidades intrínsecas, 
pola circustancia de que nace dunha mente xove e sen máis 
vinculación co noso país, xa non é poca, que este amr e 
admiración pola obra da pensadora ferrolana

Biografías; Hospitales e sanatorios
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FONDO LOCAL

Maios en Canido e Canido en maio / Ánxela 
Loureiro Fernández

[A Coruña] : Deputación da Coruña, Ferrol : Club 
de Prensa , 2021

Este caderno n.º 33 de Ferrol Análisis constitúe unha mostra 
do afán do Club de prensa de ferrol por manter, cando non 
rescatar, monografía a monografía, a rica tradición cultural 
da nosa cidade. Ese compromiso permanente trasládase 
nesta ocasión a un dos barrios de máis marcada 
personalidade, como é Canido. Dentro do acervo da parte 
ferrolá os maios gañaron ao longo do tempo unha relevancia 
especial no calendario de celebracións.

Maios (Festa)

FL 394 LOU mal



  

FONDO LOCAL

Un mar de leyendas por el noroeste de Galicia 
/ Esperanza Piñeiro de San Miguel, Andrés 
Gómez Blanco

[Ferrol] : Mar Galicia, D.L. 2009

Este volume é a edición definitiva da súa recopilación de 
lendas de Ferroleterra, Eume e Ortegal. Das terras deste 
extremo occidental da nosa Última Bretaña, que algunha vez 
dimos en chamar Escandoi, e por suposto tamén do seu 
mar. Como di Ramón Loureiro “Disfruten este libro, si me 
aceptan un consello, co convencimento de que teñen entre 
as mans un tesouro”.

Lendas; Galicia
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FONDO LOCAL

Árboles y arbustos de los jardines de Ferrol / 
María José Leira Ambrós ; [il. Cuberta, R. Segura 
Torrella]

Ferrol : Concello de Ferrol , D.L. 1990

Este libro trata de dar a coñecer as árbores e arbustos máis 
frecuentes nos nosos xardíns  ou aqueles que poidan ter un 
interese particular. Este coñecemento propiciará que se 
respeten e se requiran mellores atencións e coidados tanto 
para eles coma para as zonas verdes onde se sitúan, o que 
redundará en beneficio dunha mellor calidade de vida para 
todos.

Árbores; Xardíns; Ferrol
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FONDO LOCAL

Curiosidades ferrolanas (III) : historias y 
anécdotas en los viejos periódicos / Germán 
Castro Tomé

Vigo : Belagua , 2021

Os relatos xornalísticos que recolle Man Castro neste 
segundo volume de Curiosidades ferrolás son froito dun 
intenso labor de procura nas hemerotecas que permite ao 
autor recrear algúns episodios do pasado baseándose no 
que publicaron os xornais locais entre o século XVIII e 
mediados do XX. 

Ferrol; Curiosidades
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AUTOAXUDA

Lagom : el secreto sueco de la buena vida / 
Lola A. Akerström

Barcelona : Urano , 2017

Esta obra nos presenta unha filosofía de vida que propón un 
profundo cambio de mentalidade e de valores, moi acorde co 
momento de crise dos recursos que sofre o planeta. 
Inspirada nun concepto de orixe sueca, " Lagom" (que vén 
significar «na súa xusta medida») é a arte de achegar 
harmonía a todos os aspectos da vida co fin de alcanzar, sen 
presión e sen esforzo, un estado óptimo de benestar. 

Liderazgo; Mulleres
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MULLER

El resurgir de antígona : el poder subversivo 
de los mitos / Helen Morales ; traducción del 
inglés de Fina Marfá

Barcelona : Kairós , 2021

A través destas historias, xa sexa a valente actitude de 
Antígona contra a tiranía ou a do indestructible Céneo, que 
inspira ás persoas transxénero e non binarias de hoxe, 
Morais desvela verdades ocultas sobre a solidariedade, o 
empoderamento e a catarse. Ofrécenos unha nova maneira 
de entender as historias que damos por sabidas e móstranos 
como podemos recuperalas para desafiar o statu quo e 
criticar os réximes inxustos.

Mitoloxía clásica; Feminismo
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MULLER

Las que faltaban : una historia del mundo 
diferente / Cristina Oñoro

Barcelona : Taurus , 2021

Un relato emocionante, profundo e divertido da historia da 
humanidade en clave femenina. Juana de Arco,Mary 
Wollstonecraft, Victoria Kent, Jane Austen, Marie Curie ... 
estiveron ali, a partir dunha marabillosa rede de conexións 
entre experiencias femeninas percorre copn rigor algúns 
momentos históricos cargados de significado, dende a 
oscuridade das cavernas prehistóricas ata a guerra de 
Afganistan pero tamén no arte, filosofía e a ciencia.

Mulleres; Historia
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MULLER

Autoliderazgo femenino : cómo la filosofía 
estoica puede ayudarte a reinventarte e 
impactar a los demás / Nora Rodríguez

Barcelona : Alienta , 2022

Grazas a este libro comprendemos como e por que a 
filosofía estoica permítenos superar un estilo de pensamento 
baseado no individualismo e a exclusión para achegarnos a 
outro máis inclusivo, que nos leve a construír unha 
sociedade máis ética, xusta, solidaria e sostible. E iso só 
pode conseguirse incluíndo ás mulleres. 

Liderazgo; Mulleres
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MULLER

Hijas de la resistencia : la historia 
desconocida de las mujeres que lucharon 
contra los nazis / Judy Batalion ; traducción del 
inglés por Aurora Echevarría

Barcelona : Seix Barral , 2022

Saca á luz a historia destas incribles mulleres cuxas fazañas 
foron eclipsadas polo tempo. Judy Batalion, neta de 
sobreviventes polacos, lévanos a 1939 e preséntanos á 
Renia Kukielka, unha contrabandista de armas e mensaxeira 
que se xoga a vida ao cruzar a Polonia, e a tantas outras 
mulleres que puxeron as súas vidas en perigo para levar a 
cabo as súas misións. 

Xudeos; Historia; Polonia; Europa
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VIAXES

Desvelando horizontes : la circunnavegación 
de Magallanes y Elcano / [director, Enrique 
Martínez Ruíz ; autores: Enrique Martínez Ruíz,
…et al]

Madrid : Enrique Martínez Ruíz , 2016

A primeira circunnavegación do planeta tivo lugar hai medio 
milenio ao mando do portugués Magallanes, quen en agosto 
de 1519 partiu de Sevilla con 5 naves e máis de 200 homes 
dos que, tres anos despois, só volverían 18 a bordo dunha 
soa nave, a Vitoria, ás ordes do español Elcano. Unha viaxe 
que se pode cualificar de odisea.

Expedicións e viaxes

VX 910 DES



  

VIAXES

Aventureros : viajes increíbles alrededor del 
mundo / escrito por Mark Mackenzie

Barcelona : GeoPlaneta , 2021

Desde que, fai 500 anos, a expedición de Fernando de 
Magallanes se aventurou polos océanos e deu a 1ª volta ao 
mundo, foron moitos os que cumpliron o seu soño de 
completar a viaxe máis longa. Neste libro poderás descubrir 
as incríbles historias dos seus traxectos en barco, bicicleta, 
coche, tren, avión e outros medios de transporte. Viaxes 
ilustrados por 9 mapas desplegables. Unha inspiración sen 
límite para lanzarse ao mundo.

Viaxes arredor do mundo
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VIAXES

España inédita : 100 lugares fascinantes que 
debes conocer / Antonio Puente Mayor

Barcelona : Geoplaneta , 2021

Sabías que España alberga o primeiro parque estelar, o 
convento máis pequeno, o telescopio máis grande? 
Contamos coas nosas propias versións do lago Ness, a 
estatua da liberdade ou a Capela Sixtina?

Nesta guía descubrirás maravillas da natureza, a arte e o 
patrimonio, edificio con historia, museos curiosos, vestixos 
do pasado e presente e outros rincóns insólitos que te 
sorprenderán. 

España- Descrición e viaxes
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VIAXES

Guía de la España rural : propuestas mes a 
mes / Javier Rico

1ª ed.Barcelona : Geoplaneta , 2021

A España rural ten moito que contar, sobre todo agora, 
cando voltamos a vista aos pobos, as paisaxes e os ámbitos 
rurais, agora que se opta por viaxar con seguridade e 
reivindicar raíces e culturas autóctonas. 

Esta guía, con 101 propostas ordeadas ao longo do ano, é 
imprescindible para o viaxeiro curioso, para o urbanita 
agobiado e para quenes abogan pola viaxe sostible, 
tranquila e enriquecedora.

España- Descrición e viaxes
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VIAXES

1000 ideas para viaxar por España / [textos, 
Jorge Jiménez]

1ª ed.Barcelona : Geoplaneta , 2022

A natureza é grande e pequena. É unha parede inmensa e 
resplandecente no Pico Urriellu ou unha atrevida criatura 
que xoga e sobrevive ao amparo da noite. É tanto a nosa 
orixe coma o noso futuro e convidámoste a descubrila con 
este compendio de plans, que bailan do extremo e deportivo 
ao slow tourism e á contemplación do paso do tempo nunha 
cabaña. 

España- Guías turísticas
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VIAXES

Marruecos / editora de proyecto, Ana María 
López Martín

Madrid : Anaya Touring , 2021

Ferramenta fundamental para coñecer a fondo os segredos 
do país veciño a través desta guía que se divide en tres 
apartados: Unha primeira parte, que consiste en 7 itinerarios 
ao longo do país; unha segunda, que consiste nunha 
introducción xeral onde se ofrecen as coordeadas históricas, 
xeográficas e económicas do país xunto con aspectos 
culturales e, finalmente, un apartado de guía de servicios 
que ofrece información sobre transporte, moneda, 
restaurantes, etc.

Marruecos; Guías turísticas
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FILOSOFÍA

En el castillo de Barba Azul : aproximación a 
un nuevo concepto de cultura / George 
Steiner ; traducción, Alberto L. Budo

Barcelona : Geodisa, 2020

Os 4 textos deste volume constitúen un fito no pensamento 
contemporáneo por ser unha das primeiras tomas de 
posición ante as tendencias de pesimismo cultural presentes 
en autores como T. S. Eliot. A partir do seu concepto de « 
poscultura», Steiner formula unha serie de réplicas de gran 
lucidez, beleza e atrevemento, nun momento en que este 
pesimismo reaparece en todo o seu radicalismo e violencia. 

Filosofía; Civilización
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DEMOGRAFÍA

Atlas sentimental de la España vacía / Sergio 
del Molino ; ilustraciones de Ana Bustelo

Barcelona : GeoPlaneta, 2021

Neste atlas recóllense 32 historias que nos transportan a 
outras tantas provincias que conforman a zona máis 
despoblada de España, a coñecida como España baleira. 
Algunhas son historias vividas polo autor, noutras el é un 
mero transmisor, pero todas transcéndense a si mesmas e, 
tomando como punto de partida algo concreto, permiten 
entender e reflexionar sobre aspectos culturais ou históricos 
de España no seu globalidad.

Demografía; España

314 MOL atl



  

SOCIOLOXÍA

Unha nova olanda : de Ferrol ao Porto: as 
cidades galegas e o norte de Portugal no 
escenario global / Antón Baamonde

Vigo : Galaxia , 2021

Galicia ten que pensarse como unha única cidade con varios 
nos. Un diamante con vértices nas súas sete grandes 
cidades. A trama urbana do pais, ese heptagono fenomenal, 
esta inmersa en procesos planetarios, onde as súas grandes 
empresas teñen a mirada posta en horizontes globais que 
son fiestras de oportunidade.

Socioloxía urbana
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SOCIOLOXÍA

Crónica crítica : periodismo, universidad, 
burocracia, política, nación / Josep Casals

Barcelona : Anagrama , 2020

Josep Casals somete a exame o noso presente. Lonxe do 
que é a moeda corrente –coma a crónica periodística–, 
Casals enhebra unha sucesión de fragmentos nos que 
reflexiona en primeira persoa e disecciona os patróns da 
cultura coma gran guiñol. Con rigor e coraxe, o autor 
exponse e se confronta a poderes actuantes en ámbitos 
cercanos e dos que tivo experiencia.

Prensa e política; Medios de comunicación social
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SOCIOLOXÍA

Una breve historia de la igualdad / Thomas 
Piketty ; traducción de Daniel Fuentes

Barcelona : Deusto , 2021

Existe unha evolución tendencial, desde finais do século 
XVIII, cara unha maior igualdade social, económica e 
política. Esta evolución baseouse no desenvolvento dunha 
serie de mecanismos institucionais concretos: a igualdade 
xurídica, o sufraxio universal e a democracia parlamentaria, 
a educación gratuita e obrigatoria, o seguro de enfermidade 
universal, a fiscalidade progresiva da renda, as herdanzas e 
a propiedade, a conxestión e os dereitos sindicais, etc.

Desigualdade social; igualdade
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SOCIOLOXÍA

La inquietante historia del horror / Darryl Jones 
; traducción de Belén Urrutia

Madrid : Alianza , 2021

Xa sexa con vampiros, pantasmas, homes lobo, científicos 
tolos, satanistas ou psicópatas asasinos en serie, a 
liberación catártica que supón dar renda solta a unha das 
nosas emocións máis primarias como é o medo estivo 
presente na nosa cultura desde Shakespeare ata os memes 
da internet. Este libro examina os rostros cambiantes do 
xénero ata hoxe e como se utilizou o horror para articular os 
temores e tabús de cada xeración. 

Socioloxía da cultura

316.3 JON inq



  

SITUACIÓN ECONÓMICA

Historia del New Deal : conflicto y reforma 
durante la Gran Depresión / Andreu Espasa

Madrid : Los libros de la Catarata, 2020

A Gran Depresión está considerada como a crise económica 
máis longa, profunda e extendida do século XX, marcada 
polo desempleo masivo e as quebras en cadea desde o crac 
de 1929. En Estados Unidos incluso chegou a poñer en 
jaque a sólida tradición política do país, cuxas clases 
populares reclamaban un novo pacto social que dera cabida 
as súas demandas.

Situación económica; Estados Unidos
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POLÍTICA ECONÓMICA

Abierto : la historia del progreso humano / 
Johan Norberg ; traducción de Diego Sánchez de 
la Cruz

Barcelona : Deusto, 2021

Abierto aborda toda clase de tempos e culturas, desde os 
cazadores- recolectores da Idade de Pedra ás relacións 
actuais entre China e Estados Unidos, para examinar como 
os humanos sempre experimentamos unatensiónconstante 
entre o noso desexo de cooperar e a nosa profunda 
necesidade de pertenza. A partir dun marco ousado e novo 
que permite comprender a historia dos seres humano.

Economía política
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Fisiología

Los dragones del Edén / Carl Sagan ; 
traducción castellana de Rafael Andreu

Barcelona : Crítica, 2021

Nunha impresionante ollada panorámica que abarca desde a 
prehistoria ata a época actual, Carl Sagan explica a 
evolución intelectual e mental do ser humano, fala dos nosos 
antepasados e os seus antagonistas, describe a mecánica 
do noso cerebro e a doutros animais e dilucida o papel que 
desempeñaron os computadores no coñecemento dos 
mecanismos do noso cerebro e no almacenamento da 
información na nosa memoria. 

Evolución humana; cerebro
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Fisiología

El cerebro es más profundo que el mar : notas 
de un neuropsiquiatra sobre la mente humana 
/ Anthony David

Barcelona : Paidós, 2021

Non podemos saber cómo solucionar un problema ata que 
comprendemos as súas causas. Incluso, para os problemas 
da saúde mental discútese se a solución está na bioloxía da 
persoa, a súa psicoloxía ou as súas circustancias. 
Basándose na súa carreira como clínico e académico, o 
profesor David demostra cómo estes fascinantes estudios 
revelan a complexidade única da mente humana.

Neuropsicoloxía; cerebro
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INXEÑERÍA

Nación mar : cetáceos, navíos, espíritos e 
mitos / Xosé Iglesias

A Coruña : Bululú, 2021

Nación mar é un berro de vida, unha chamada de atención 
sobre un ecosistema que loita por sobrevivir sen perder a 
súa esencia. As súas fermosas evolucións ilustradas 
transmítennos perfectamente a beleza deste fascinante 
universo, a simbiose entre os seus moradores e o valor dos 
coñecementos nados da experiencia, ás veces tráxica, 
sempre esforzada, convertida nun tesouro transmitido a 
través de xeracións. 

Barcos; Galicia; Historia
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INXEÑERÍA CIVIL

Un imperio de ingenieros : una historia del 
Imperio español a través de sus 
infraestructuras (1492-1898) / Felipe 
Fernández-Armesto y Manuel Lucena Giraldo

Barcelona : Taurus, 2022

Este libro é unha exploración fascinante do papel do 
enxeñeiro papel central na forxa do Imperio español. Tamén 
é unha celebración da curiosidade humana, do enxeño e da 
sorprendente capacidade de adaptación duns profesionais 
que non se limitaron a trasladar os postulados europeos, 
senón que se empaparon dos novos espazos achados en 
ultramar e admiráronos.

Inxeñería civil; América Española
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COCINA

La enciclopedia del chocolate / École du grand 
chocolat Valrhona, bajo la dirección de Fréderic 
Bau ; fotografías de Clay McLachlan ; prefacio de 
Pierre Hermé ; traducción, Ana María Pérez 
Martínez

Barcelona : Blume, 2021

Unha obra esencial, verdadeiramente pedagóxica e ilustrada 
por completo, que seducirá tanto ao principiante como ao 
profesional. Máis de 100 técnicas de pastelería para saber 
todo sobre o chocolate. Máis de 150 receitas: todos os 
grandes clásicos, sobremesas de tendencia, así como 
xeados e confeitería. 

Recetas de cociña; Chocolate
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POSTRES

Dulces diabéticos : disfruta de la repostería 
sin descuidar tu salud / Noelia Herrero

Madrid : Obreron, 2021

Con este libro aprenderás máis sobre a diabetes, en que 
consiste e como afecta o teu corpo. Descubrirás os 
conceptos básicos sobre nutrición e como coidar mellor da 
túa alimentación, en consonancia coa diabetes e sempre con 
información contrastada científicamente. Ademais, 
aprenderás a gozar do momento da sobremesa (ou almorzo) 
de maneira segura, con 100 receitas deliciosas e saudables 
revisadas por nutricionistas. 

Recetas; Repostería
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SERVICIO DE MESA

Amor platónico : el arte de decorar la mesa / 
Beatriz Satrústegui

[Barcelona] : Espasa, 2021

A historia da humanidade é la historia dos texidos, tan 
antigua coma a propia civilización. Desde que se hilou a 
primeira hebra, a necesidade de obter texidos serviu de 
impulso para a tecnoloxía, os negocios, a política e a cultura. 
Virginia Postrel levou a cabo unha investigación única no seu 
xénero que sintetiza arqueoloxía, cultura, economía e 
ciencia para construir unha historia sorprendente. 

Arte de servir la mesa
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Industria Téxtil

El tejido de la civilización : como los téxtiles 
conformaron el mundo / Virginia Postrel ; 
traducción del inglés de Lorenzo Luengo

Madrid : Siruela, 2021

A historia da humanidade é la historia dos texidos, tan 
antigua coma a propia civilización. Desde que se hilou a 
primeira hebra, a necesidade de obter texidos serviu de 
impulso para a tecnoloxía, os negocios, a política e a cultura. 
Virginia Postrel levou a cabo unha investigación única no seu 
xénero que sintetiza arqueoloxía, cultura, economía e 
ciencia para construir unha historia sorprendente. 

Texidos; Historia
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Industria do vestido

Cómo diseñar una colección de moda : 16 
tutoriales con técnicas manuales y digitales / 
Claudia Ausonia Palazio ; traducción: Jesús de 
Cos Pinto, Alicia Misrahi Vallés

Barcelona : Promopress, Hoaki Books, 2020

A través de 16 titoriais, este libro ensínanos fundamentos de 
deseño e o proceso para seguir para crear colecciones 
cápsula: eleccións dun concepto único, elaboración do 
taboleiro de inspiración ou Mood board, deseño dos figurines 
de moda e presentación nun portfolio profesional destinado 
ao cliente. 

Deseño de Moda
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ESTILOS DA  ANTIGÜIDADE

Breve historia del Arte Clásico / Carlos Javier 
Taranilla de la Varga

Madrid : Nowtilus, 2021

Coñeza a arte clásica desde as súas orixes na refinada 
civilización minoica, os enigmáticos ídolos das illas Cícladas 
e as murallas ciclópeas de Micenas. A época arcaica, o 
clasicismo ateniense con Fidias e Policleto, o ‘estilo belo’ de 
Praxíteles e Lisipo, o helenismo, a arte etrusco e a arte 
imperial romano na Cidade Eterna.

Arte clásico; Historia
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ORDEACIÓN DA PAISAXE

Espacios al aire libre : estilos, instalaciones, 
plantas : jardín, ideas sencillas, color, textura, 
materiales / Ula María

Barcelona : Blume, 2021

Un novo enfoque para crear un xardín en calquera espazo 
ao aire libre dispoñible, xa sexa unha azotea, un balcón, 
unha terraza ou unpequeño patio traseiro.

Unha guía que revela o potencial dos espazos exteriores 
reducidos, que leayudará a descubrir o seu estilo ideal de 
xardín e como traballar nel con creatividade e enxeño. 

Xardíns; Deseño
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FOTOGRAFÍA

Fotografía : toda la historia / Juliet Hacking ; 
prólogo de David Campany

Barcelona : Blume, 2021

Este interesante volume mostra as fotografías máis 
representativas do mundo, esas imaxes innovadoras que se 
converteron en puntos de referencia na nosa concepción de 
nos mesmos e do mundo que nos rodea, con textos 
redactados por expertos. Atópase organizado 
cronolóxicamente e repasa a evolución da fotografía creativa 
en cada época, co seu correspondente  marco histórico e 
sitúa as obras no contexto dos avances culturais e sociais.

Fotografía; Historia
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LITERATURA

Diccionario apasionado de la novela negra / 
Pierre Lemaitre ; traducción del francés de José 
Antonio Soriano Marco

Barcelona : Salamandra, 2022

Considerado un dos grandes referentes da novela negra 
europea, Pierre Lemaitre traza neste libro un personalísimo 
e comprometido panorama internacional do xénero, unha 
biblia erudita e festiva na que quedan patentes os gustos 
literarios e o proceso de formación dun autor cuxo verbo 
afilado acostuma levantar sempre ardentes controversias. 

Novela negra; Historia e crítica
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LINGUAS ROMANCES

El español lengua internacional / José Luis 
García Delgado (dir.) ; José Antonio Alonso... [et 
al.]

Navarra : Arazandi : Civitas : Thomson Reuters, 
2021 ; Madrid : Universidad de Nebrija.

Este libro está dedicado ao estudo da situación do español 
no mundo, a avaliar a significación cultural, política e 
económica actual da nosa lingua e aos problemas de 
expansión cos que se enfronta e retos que lle agardan no 
inmediato futuro por mor do vertixinoso desenvolvemento 
das das tecnoloxías dixitais de comunicación e da 
intelixencia artificial. 

Lingua española; Aspectos económicos
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HEBREO

Vocabulario ilustrado español-árabe / 
coordinadora, Montserrat Esteve ; lengua y 
cultura árabe, Rossend Bonàs ; ilustraciones, 
Nobert López ; con la colaboración de Rachid el 
Hour y Rachid Faraji

Barcelona : Icaria, 2008

El Vocabulario ilustrado español-árabe es un material 
pedagógico, que puede ser usado para aprender un léxico 
básico español o árabe, tanto impartiendo clases, como a 
nivel familiar o individualmente, en casa, con los amigos, etc.

Lingua española; Aspectos económicos
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BIOGRAFÍAS

Mujeres extraordinarias : una historia de 
mentiras / Lucía Etxebarría

[s.l.] : [s.n], 2020

Mulleres extraordinarias non só conta a historia de séculos 
de represión, invisibilización e mentiras, senon as historias 
de moitas mulleres que atoparon diferentes maneiras de 
subvertir e burlar ao patriarcado. Desde Hipatia a Madonna, 
mulleres valentes e inspiradoras. A hisoria (en minúsculas) 
que a Historia (en maiúsculas) non te contou.

Mulleres; Biografías
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HISTORIA DE EUROPA

Cualquier tiempo pasado fue anterior al 
nuestro / Nieves Concostrina

Madrid : La esfera de los libros, 2021

A autora ofrece unha aguda narración que da outra volta de 
tuerca á Historia, mostrándonos a cara e a cruz dos 
acontecementos polos que transitaron emperatrices, 
xenerais, políticos, estrategas, papas, mulleres e homes de 
toda condición. Un libro para coñecer desde por qué os 
campechanos saen ras ata que pinta deus nun BOE do 
século XXI. 

Historia universal; Curiosidades
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HISTORIA DA ANTIGA GRECIA

Esparta, la derrota del guerrero / Philip 
Matyszak

Barcelona : Edhasa, 2022

É a historia espartana, en todo caso, unha historia de 
desafío.  Philip Matyszak examina paso a paso o sucedido, 
debúllao e examínao historicamente, con todo detalle. E con 
iso, neste ensaio, Esparta: a derrota do guerreiro, tan 
documentado como ameno, nárranos unha historia por todos 
coñecida pero de cando en cando contada: a de Esparta, 
nación rica en heroes e viláns, en artimañas políticas e en 
guerras épicas e batallas inesquecibles.

Esparta; Historia
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HISTORIA DE ESPAÑA

Diccionario de símbolos políticos y sociales 
del siglo XX español / Juan Francisco Fuentes, 
José Carlos Rueda Laffond (dirs.) ; con la 
colaboración de José Álvarez Junco… [et al.].

Madrid : Alianza, 2021

Este diccionario dirixido polos catedráticos Juan Francisco 
Fuentes e José Carlos Rueda Laffond, responde algunhas 
preguntas sobre a historia da simboloxía política na España 
contemporánea, en moitos casos chegando ata os nosos 
días. O centenar de voces que contén están concebidas 
coma pequenos ensaios sobre este conxunto de imáxenes, 
alegorías e mitos.

Política e goberno; España
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HISTORIA DE AMÉRICA

Eso no estaba en mi libro de historia de los 
Estados Unidos de América / John C.R. Bell

[s.l] : Almuzara, 2021

John C.R. Bell, un californiano cunha tradición familiar 
estadounidense que se remonta aos primeiros colonos da 
costa este, deléitanos en Eso no estaba en mi libro de 
Historia de los Estados Unidos de América, con aspectos 
apaixonantes e moi descoñecidos da historia do seu país 
nun libro cheo de feitos fascinantes, lendas desveladas, 
personaxes titánicos, mundanos viláns,e unha xenerosa 
dose de boa cerveza americana. 

Estados Unidos; Historia

94(73) BEL eso



  

CONGRESOS E ASAMBLEAS

Xornadas de arquivos e bibliotecas públicas 
de Galicia : dun presente imperfecto a un 
futuro transformador / [organizadas pola] 
Deputación Provincial da Coruña ; [María Díaz 
Bernárdez ... et al.] 

A Coruña : Deputación Provincial da Coruña, D.L. 
2021

Actas das Xornadas de arquivos e bibliotecas públicas de 
Galicia: dun presente imperfecto a un futuro transformador, 
organizadas pola Deputación Provincial da Coruña.

Estados Unidos; Historia

G 02 XOR



  

USOS E COSTUMES

A festa do Seixo na beira do mar : Rosalía de 
Castro e a fábrica / Juan A. Carneiro Rey ... [et 
al.] 

A Coruña : Deputación Provincial da Coruña,  
2019

Este libro editado pola Deputación provincial da Coruña, fala 
da relación que uniu á autora de Cantares Gallegos coa 
zona do Seixo e que quedou plasmada nalgúns versos. 
Recolle fotografías antiguas e actuais da zona do Seixo e da 
súa xente, entre as que destacan algunhas da fábrica téxtil 
correpondente aos anos 60, por ser pouco coñecidas.

Industrialización; Rosalía de Castro
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USOS E COSTUMES

O mes de abril na tradición  / [coordinación, 
Rosa Lamas ; textos, César Llana... et al.] 

[Santiago de Compostela] : Xunta de galicia, D.L. 
2020

Dende a biblioteca do Museo Etnolóxico concibiuse para o 
ano 2020 o desenvolvemento dunha proposta colaborativa, 
aberta á participación, e cento por cento en liña: achegar 
refráns, cantigas, regueifas, ditos, contos, 
cancións,...tradicionais ou creadas neste tempo diferente 
arredor do mes de abril.

Refráns e proverbios; Galicia
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USOS E COSTUMES

De lenda en lenda : camiños máxicos polo 
noroeste de galicia  / Esperanza Piñeiro de San 
Miguel, Andrés Blanco Gómez ; ilustracións de 
J.M. González Collado. 

Ferrol : [s.n] , 1999

O noroeste galego ao igual que toda Galicia está cheo de 
camiños invisibles e máxicos. Con este libro, imos de lenda 
en lenda, cara adiante a través dun itinerario circular, sen 
principio nin fin, ó que cada un se pode incorporar onde 
queira. Invita ao lector a que transcorra polo máxico círculo e 
polos diferentes camiños tamén máxicos que con el se 
entrecrucen. 

Lendas; Galicia
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TERAPÉUTICA

Guía termal del Eixo Atlántico : 2 países, 1 
destino / Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular  

Vigo : Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular , 
2021

O Foro Termal do Eixo Atlántico nace da necesidade de 
poñer ás cidades termais do Eixo no mapa turístico 
internacional, con especial atención no mercado de 
proximidade, representado polos máis de 6 millóns de 
persoas que vivimos na Eurorrexión Galicia-Norte de 
Portugal.

Termas; Galicia

G 615 GUI 



  

SILVICULTURA

Unha nova xeración de lumes? : Actas do 
Coloquio Galaico-Portugués Sobre Incendios 
Forais / Francisco Díaz-Fierros Viqueira, 
coordinador 

Santiago de Compostela : Consello da Cultura 
Galega , 2021

 

Nos últimos tempos estase a constatar que os incendios 
forestais afectan cada vez con máis virulencia a edificacións 
e persoas.  Así mesmo, semella que a extensión e a 
intensidade dos incendios se van incrementando como 
consecuencia do cambio climática ou da excesiva emisión 
de combustible.

Incendios forestais

G 630 NOV 



  

EXPOSICIÓNS

Con Galiza sempre no horizonte : Camilo Díaz 
Baliño e Isaac Díaz Pardo en Compostela : 
[exposición] / comisarios, Xosé Ramón Fandiño 
Veiga e Gloria López López ; textos, Xosé Ramón 
Pousa, Xosé Ramón Fandiño Veiga e Gloria 
López López, Manuel Rivas, Isaac Díaz Pardo, 
Camilo Díaz Baliño ... (et al.) ; fotografías, 
Arquivo Laboratorio de Formas, Biblioteca de 
Galicia, Plácido López ... (et al.)] 

Santiago de Compostela : Ateneo de Santiago , 
2018 

Exposición promovida polo Ateneo de Santiago e 
Universidade de Santiago de Compostela, do 9 de outubro 
ao 30 de novembro de 2018. 

Exposicións

G 7 CON gal 



  

ESTUDIOS DUNHA LOCALIDADE

El camino de Santiago en 150 preguntas y un 
misterio por resolver  / Héctor Oliva 

Barcelona : Editorial Base , 2021 

Máis de 150 preguntas onde mergullarche co autor, un 
experto camiñante, que nos sorprenderá en cada páxina con 
respostas a modo de pequenas historias que de maneira 
áxil, útil e divertida acompañaranche na túa peregrinar. Sen 
dúbida, o libro fácil e didáctico que todo peregrino debería 
ler, xa sexa antes, durante ou mesmo despois do seu 
camiño cara a Compostela. 

Camiño de Santiago
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CÓMIC AMERICANO

Batman, la maldición del caballero blanco / 
Sean Murphy, guión, dibujo, portada y portadas 
de la serie original ; Klaus Janson, dibujo ; 
Batman creado por Bob Kane con Bill Finger ; 
[traducción, Guillermo Ruiz Carreras] 

Barcelona : ECC , 2021

 

A espada de Azrael desatada! Gotham City foi arrasada pola 
guerra entre Batman e o Joker quen incorpora un novo 
recruta ao seu particular exército: empuñando unha espada 
en chamas e cargando o peso de centos de anos de historia 
sobre os seus ombreiros.Tan só Batman e os seus aliados 
poden detelos.

Cómic americano; Cómic de superheroes

COMIC BAT MUR 
mal 



  

CÓMIC AMERICANO

Cruel summer / [guion] Ed Brubaker ; [dibujo] 
Sean Phillips ; color de Jacob Phillips ; [traductor, 
Raúl Sastre]

Torroella de Montgrí, Girona : Panini Cómics , 
2021 

No verán de 1988, Teeg Lawless volve a casa para planear o 
maior golpe da súa carreira. Pero Ricky, o fillo de Teeg, e os 
amigos deste están a empezar a percorrer o mesmo carreiro 
escuro polo que antes camiñou o seu pai, e este vai 
converterse no peor verán das súas vidas. Relato épico 
dunha traxedia que se pasa de xeración en xeración.

Cómic americano; Cómic de intriga e misterio

COMIC BRU cru



  

CÓMIC AMERICANO

La flota fantasma / guion, Donny Cates ; dibujo,  
Daniel Warren Johnson ; color, Lauren Affe 

Barcelona : Norma , 2021 

METÉRONSE CO CAMIONEIRO EQUIVOCADO! Se tes 
que transportar as mercadorías máis valiosas, perigosas ou 
secretas do mundo non podes chamar a ningunha empresa 
de mensaxería... chamas A Flota Pantasma. Cando un dos 
camioneiros máis experimentados no combate do mundo 
bota unha ollada prohibida á súa carga, descobre unha gran 
conspiración que ameaza ao planeta enteiro.

Cómic americano; Cómic de ciencia ficción

COMIC CAT flo



  

CÓMIC AMERICANO

Dreaming eagles  / Garth Ennis, argumento y 
guión ; Simon Coleby, dibujo ; John Kalisz, color ; 
Francesco Francavilla, portadas 

Barcelona : Planeta Cómic , 2021  

Na década dos anos sesenta do século XX, cando o 
Movemento polos Dereitos Civís sacode os Estados Unidos 
de América ata os seus cimentos, Reggie Atkinson, veterano 
da Segunda Guerra Mundial, ve como Lee, o seu fillo 
adolescente, involúcrase na perigosa batalla pola igualdade 
de razas e teme que vaia a pasarlle algo malo. 

Cómic americano; Cómic bélico

COMIC ENN dre 



  

CÓMIC AMERICANO

Sex criminals  / Matt Fraction [guión] ; Chip 
Zdarsky [dibujo] ; separaciones de color Becka 
Kinzie, Christopher Sebela ; traducción, Santiago 
García 

1ª ed. Bilbao : Astiberri , 2017-2021  

A trama segue a Suzie, unha bibliotecaria, e a Jon, un 
banqueiro, quen tras coñecerse nunha festa e ter sexo, 
descobren que ambos teñen o poder de deter o tempo ao 
momento de ter un orgasmo e deciden utilizar este poder 
para roubar bancos. Premio Eisner e Premio Harvey á mellor 
serie de cómic en 2014. 

Cómic americano; Cómic de intriga e misterio

COMIC FRA sex (6) 



  

CÓMIC AMERICANO

Tonta / Jaime Hernández ; [traducción, Lorenzo 
Díaz] 

1ª ed. Barcelona : La cúpula , 2021 

Tonta está a pasar a fin de semana en casa da súa 
exuberante medio irmá Vivian Solis, está a ter problemas. 
Mel Spropp, vello amigo da súa nai, parece disposto a 
contratala no Cobia Club, pero aínda é pronto para sabelo. 
Namentres, a enigmática Gretchen canta os misterios do 
verán no corazón do bosque, unha banda de punk chamada 
Ooot parte a pana entre a chavalería local e o padrasto de 
Tonta resulta ferido de gravidade durante un intento de 
roubo. 

Cómic americano; Cómic de intriga e misterio

COMIC HER ton  



  

CÓMIC AMERICANO

Soy una matagigantes / guión, Joe Kelly ; dibujo 
y diseño, Ken Niimura 

Barcelona : Norma , 2021  

Barbara Thorson é unha nena de dez anos considerada 
polos seus compañeiros de clase como unha rara. Non lle 
importa o tipo de roupa que está de moda nin os fofocas de 
Hollywood, o que lle gustan son os libros e os xogos de rol. 
Ademais, Bárbara é especial: é unha cazaxigantes. Sendo a 
única portadora do martelo de guerra máxico, Coveleski, só 
ela poderá deter os xigantes que axexan e provocarán a 
destrución da humanidade... 

Cómic americano; Cómic fantástico

COMIC KEL soy 



  

CÓMIC AMERICANO

Coronel Weird : cosmagogo  / escrito por Jeff 
Lemire ; dibujo de Tyler Crook ; traducción de 
Santiago García 

1ª ed. Bilbao : Astiberri , 2021  

Cosmagogo é unha estraña viaxe no tempo e no espazo, na 
procura de algo que o seu protagonista esqueceu hai tempo 
e que fai perigar a súa cordura. Ao longo das décadas, o 
coronel Randall Weird enfrontarase ao seu pasado e ao seu 
futuro desde todos os ángulos, moitas veces 
desordenadamente, mentres loita por manter a cabeza sobre 
os ombreiros e protexerse a si mesmo e aos que o rodean 
do dano. 

Cómic americano; Cómic de superheroes

COMIC LEM cor 



  

CÓMIC AMERICANO

Supervisor : El disparador de Rubicón / [Jed 
Mackay, guión ; Alessandro Vitti, dibujo y 
entintado ; Lorenzo F. Díaz, traducción] 

1ª ed. Torroella de Montgrí (Girona) : Panini , 
2021   

Unha aventura en solitario do mercenario máis mortífero do 
Universo Marvel! O Supervisor asasinou a Maria Hill, ou polo 
menos é o que todo o mundo pensa. Unha elaborada 
conspiración púxoo no punto de mira. Agora, os mellores 
espías do mundo están a perseguilo, e non se deterán ata 
que morra... ou el consiga limpar o seu nome. 

Cómic americano; Cómic de ciencia ficción

COMIC MAC sup 



  

CÓMIC AMERICANO

Es un pájaro  / Steven T. Seagle, guión ; Teddy 
Kristiansen, dibujo ; [traducción, Guillermo Ruiz 
Carreras]

Barcelona : ECC Ediciones , 2020 

 

Steven T. Seagle e Teddy Kristiansen cóntanos unha historia 
semibiográfica que é ao mesmo tempo profundamente 
persoal e abertamente experimental, cunha poderosa 
historia sobre a memoria, a familia, a perda e a nosa 
necesidade de heroes. 

Cómic americano; Cómic alternativo e underground

COMIC SEA esu 



  

CÓMIC AMERICANO

The resistance : bienvenidos a la resistencia  / 
[J. Michael Straczynski, guión ; Mike Deodato Jr., 
dibujo ; Jesús Huguet, traducción] 

Girona : Panini comics , [2020] 

Unha pandemia mundial deixa centos de millóns de mortos 
ao seu paso. Pouco despois, millóns de persoas empezan a 
manifestar poderes sobrehumanos. Xurdidos dunha traxedia, 
estes "renacidos" deben sobrevivir nun mundo cada vez 
máis hostil mentres trata de descrubir como e porqué 
convertéronse no que son, e cal é o seu papel: portadores 
de novas calamidades ou... A última esperanza da 
humanidade? 

Cómic americano; Cómic de superheroes

COMIC STR res 



  

CÓMIC AMERICANO

Éramos el enemigo / guión de George Takei, 
Justin Eisinger, Steven Scott ; dibujo de Harmony 
Becker ; [traducción, V.M. García de Isusi] 

Barcelona : Planeta , 2021 

Nesta impresionante memoria gráfica, o actor, autor e 
activista George Takei repasa a aterradora nenez que viviu 
nos campos de concentración estadounidenses, cando 
formou parte dos 120.000 xaponeses americanos que o 
goberno estadounidense mantivo presos durante a Segunda 
Guerra Mundial. 

Cómic americano; Cómic histórico

COMIC TAK era 



  

CÓMIC AMERICANO

Bradley de él  / Connor Willumsen 

1ª ed. Barcelona : Alpha Decay , 2021 

 

O corredor cría que a vida era un proceso lineal e mecánico 
de movemento perpetuo, e o imitador víaa como unha loita 
de poder, un ascenso cara á autorrealización. Vítimas ambos 
do seu coñecemento vago do éxito, embárcanse nunha 
odisea que os leva ata os enormes buffets de Las Vegas, 
que aquí aparece situada nun futuro próximo, e a través da 
terra baldía que se estende ante eles. 

Cómic americano; Cómic de ciencia ficción

COMIC WIL bra 



  

CÓMIC AMERICANO

Catorce de julio / dibujos, Bastien Vivès ; guion, 
Martin Quenehen & Bastien Vivès 

1ª ed. Madrid : Diábolo ediciones , 2020

 

Cando Jimmy, un novo policía, coñece a Vincent, un pintor 
que acaba de perder á súa esposa nun atentado terrorista, 
decide tomar baixo a súa protección a el e á súa filla Lisa. 
Pero podemos salvar ás persoas a pesar de si mesmas? E 
en que medida é necesariamente xusto querer ser un 
xusticieiro? Neste thriller contemporáneo, Bastien Vivès e 
Martin Quenehen pintan un retrato de personaxes 
desorientados que buscan dar sentido á súa existencia.

Cómic americano; Cómic de intriga e misterio

COMIC VIV cat 



  

CÓMIC EUROPEO

La balada del soldado Odawaa / guion, Cédric 
Apikian ; dibujo, Christian Rossi ; [traducción, 
Albert Agut Iglesias]  

1ª ed. Barcelona : Norma , 2021

 

Como animar ás tropas cando a moral baixa, percibindo o 
horror no que están inmersos? Un capitán do continxente 
canadense, despregado en chan francés en febreiro de 
1915, forma un comando de francotiradores amerindios que 
inclúe ao famoso soldado de Odawaa, alcumado Tomahawk. 
Rapidamente, as súas fazañas de guerra, sobrehumanas e 
de violencia inaudita, sementan o pánico nas liñas inimigas. 

Cómic europeo; Cómic bélico

COMIC API bal 



  

CÓMIC EUROPEO

Preferencias del sistema / Ugo Bienvenu ; 
[traducción, Ana Millán] 

[Madrid] : Ponent Mon : Catarata , D.L. 2020 

Nun futuro cercano non hai espazo para arquivar máis datos. 
Os profetas deciden que borrar e que preservar da memoria 
cultural da humanidade.

Gañador do Gran Premio da Crítica ACBD 2020 en Francia. 

Cómic europeo; Cómic de ciencia ficción

COMIC BIE pre



  

CÓMIC EUROPEO

Tiempos precarios / Flavia Biondi ; [traducción, 
Caterina de Lisca y Albert Rabassa]  

Barcelona : La Cúpula , D.L. 2020 

Mia está a piques de cumprir trinta. Vive coa súa parella nun 
piso compartido con outras cinco ou seis persoas que 
pensan que lavar os pratos e comprar papel hixiénico é 
opcional. Hai séculos que sae con Manu, e o máis excitante 
que fixeron nos últimos meses foi ver Xogo de tronos.Leva 
tempo facendo todo tipo de traballos inestables e xa non 
lembra cando deixou de aspirar a algo máis que a un simple 
“gañarse a vida”. 

Cómic europeo; Cómic da vida cotiá 

COMIC BIO tie



  

CÓMIC EUROPEO

Grandes de lo macabro  / Joan Boix

Paterna (Valencia) : Aleta , D.L. 2021 

Publicado hai case 50 anos en revistas míticas como 
Dossier Negro ou S.O.S., Aleta Edicións recupera 20 relatos 
de terror feitos polo gran Joan Boix, algúns deles baseados 
en contos maxistrais de H.P. Lovecraft, Franz Kafka, Arthur 
Conan Doyle, Gustavo Adolfo Bécquer ou Edgar Allan Poe.

Unha nova portada de Joan Boix remata esta edición 
definitiva da obra dun dos maiores mestres do terror. 

Cómic europeo; Cómic de terror
COMIC BOI gra 



  

CÓMIC EUROPEO

Zoo / guion, Philippe Bonifay ; dibujo, Frank Pé ; 
[traducción, Eva Reyes de Uña]

1ª ed. Barcelona : Norma , 2021  

Célestin é médico nunha pequena aldea normanda, pero 
tamén é un Noé moderno que transformou a súa propiedade 
nun zoo repleto de animais exóticos. Xunto a Célestin 
conviven a súa filla adoptiva Manon, o escultor Buggy e a 
misteriosa Anna, unha muller desfigurada que procede das 
estepas rusas. A súa pacífica existencia verase brutalmente 
sacudida polo inicio da I Guerra Mundial. 

Cómic europeo; Cómic da vida cotiá

COMIC BON zoo 



  

CÓMIC EUROPEO

Soon / guion, Thomas Cadène y Benjamin 
Adam ; dibujo y color, Benjamin Adam

1ª ed. Madrid : Nuevo Nueve , D.L. 2020 

En 2151 a poboación mundial dividiuse por dez debido ao 
dano climático. Simone, unha astronauta, é parte dunha 
misión de exploración espacial chamada “SOON”: unha 
viaxe sen retorno. Antes da gran partida, leva ao seu fillo 
Youri a unha última viaxe por estrada. En contacto co 
mundo, comprenderá Youri o desexo da súa nai polo 
absoluto, pola aventura e polo descoñecido? 

Cómic europeo; Cómic de ciencia ficción

COMIC CAD soo 



  

CÓMIC EUROPEO

Toxic detective / guión, Claudio Cerdán ; dibujo, 
Sergio Carrera ; [prólogo de David Galán 
Galindo]

1ª ed. Yecla, Murcia : Wild Lemon Books , 2021

 

Ray padece Sensibilidade Química Múltiple (SQM). Necesita 
estar nunha contorna controlada libre de substancias 
químicas. Por iso leva varios anos sen saír de casa e o seu 
único contacto humano son as videollamadas que realiza 
con Sweet. Poderíase dicir que son parella. Pero cando 
Sweet desaparece sen deixar rastro Ray decide saír á rúa 
para pescudar que pasou. 

Cómic europeo; Cómic de intriga e misterio

COMIC CER tox 



  

CÓMIC EUROPEO

Rompenieves : Snowpiercer : Integral  / Lob ; 
Rochette ; Legrand 

Barcelona : Norma , 2020 

Un tren en movemento perpetuo percorre sen descanso un 
planetaTerra inhabitado e devastado pola neve. Os seus 
pasaxeiros, únicos sobreviventes da raza humana, subsisten 
divididos por vagóns nunha recreación desapiadada da 
sociedade estamental. Esta edición integral reúne os tres 
tomos orixinais franceses de Rompenieves: Le 
Transperceneige (1984, reeditado co título de L'Échappé en 
1999), L'Arpenteur (1999), La Traversée (2000). 

Cómic europeo; Cómic de ciencia ficción

COMIC LOB rom 



  

CÓMIC EUROPEO

Los grandes espacios / Catherine Meurisse ; 
coloreado por Isabelle Merlet ; traducción del 
francés a cargo de Rubén Martín Giráldez  

Madrid : Impedimenta , [2021] 

Loti, Proust, Rabelais danse cita neste álbum tan divertido 
como poético e ecolóxico no que a moza Catherine Meurisse 
sinala con frescura e gran orixinalidade o lugar onde se 
desenvolve a imaxinación en ausencia de restricións e malas 
palabras, o lugar da súa infancia, onde se pode ser 
irresistiblemente libre! 

Cómic europeo; Cómic da vida cotiá

COMIC MEU gra 



  

CÓMIC EUROPEO

Cinzia / Leo Ortolani ; [prólogo de María Eugenia 
Sangil Sánchez ; prefacio de Lidia Troisi ; 
traducción de Lorenzo F. Díaz] 

1ª ed. Madrid : Nuevo Nueve , D.L. 2020 

A cabalo entre o drama costumbrista, o alegato social e a 
parodia musical, Cinzia descúbrenos unha personaxe 
valente que loita por escapar de ghetto social ao que parece 
destinada pola intolerancia de moitos. Leo Ortolani adopta 
un rexistro máis reflexivo e combativo sen renunciar nin ao 
humor nin á guasa. 

Cómic europeo; Cómic da vida cotiá

COMIC ORT cin 



  

CÓMIC EUROPEO

Los últimos días de Pompeo hasta el final / 
Andrea Pazienza ; traducción de Cesar Palma

1ª ed. [Logroño] : Fulgencio Pimentel , 2020  

Planteado como un diario, o relato convírtese pouco a pouco 
en algo máis parecido a unha canción, mentras ve o seu 
campo ampliarse continuamente con citas e homenaxes 
(Borges, Disney, Pasternak) que son parte indisociable da 
mirada salvaxe, lírica, alucinada do propio Pazienza. 

Cómic europeo; Cómic da vida cotiá

COMIC PAZ ult  



  

CÓMIC EUROPEO

Íncubos / Michele Penco ; [traducción, José E. 
Martínez] 

Madrid : Ponent Mon , 2019 

O horror cósmico das páxinas de H.P. Lovecraft é 
interpretado neste volume polo estilo meticuloso e evocador 
da escritora e artista Michele Penco.

Un artista vítima dun pesadelo sen fin, un pobo habitado por 
criaturas monstruosas, unha verdade macabra que se 
agocha tras un cadro, un vagabundo obsesionado por unha 
figura que se lle aparece nun soño. 

Cómic europeo; Cómic de terror

COMIC PEN inc 



  

CÓMIC EUROPEO

Las etiópicas / Hugo Pratt ; [traducción, Manel 
Domínguez] 

1ª ed. Barcelona : Norma , 2020 

Coas últimas rabexadas da Primeira Guerra Mundial, as 
potencias europeas levarán a contenda ata África no seu 
afán por dominar as colonias. Nas catro historias que 
compoñen as etiópicas, veremos a Corto Maltés percorrer o 
continente e coñeceremos a Cush, o mítico guerreiro 
dancalo.

Cómic europeo; Cómic de aventuras

COMIC PRA cor (5) 



  

CÓMIC EUROPEO

Nestor Burma / Malet ; Tardi ; [traducción, Raúl 
Martínez] 

1ª ed. Barcelona : Norma , 2020 

O cínico detective privado Nestor Burma percorre as rúas 
dun París marcado polas cicatrices da Segunda Guerra 
mundial resolvendo insólitos crimes. Este antihéroe, creado 
polo novelista Léo Malet en 1942, atópase entre os 
personaxes máis icónicos do cómic mundial grazas ás 
adaptacións das súas aventuras realizadas polo mestre 
Jacques Tardi. Catro álbums creados ao longo de vinte anos 
e reunidos agora por primeira vez nunha luxosa edición 
integral.  

Cómic europeo; Cómic de intriga e misterio

COMIC TAR nes 



  

CÓMIC EUROPEO

Las puertitas del señor López / [guion] Carlos 
Trillo ; [dibujo] Horacio Altuna

1ª ed. Bilbao : Astiberri , 2021 

Para o señor López, a realidade está na súa contra. Home 
tímido, medorento e obediente, séntese atrapado nun 
matrimonio e nun traballo tan tediosos como insoportables. 
Pero algo sucede cando, en brutal contraste coa súa 
insufrible cotiandade, o señor López abre unha porta e 
accede a unha dimensión sen límites nin normas onde todo 
é posible. 

Cómic europeo; Cómic social e político

COMIC TRI pue 



  

CÓMIC EUROPEO

Yo soy Maria Callas / Vanna Vinci ; [traducción, 
Diego de los Santos] 

Barcelona : Planeta Cómic , 2021 

A historia e o mito de María Calas: unha icona do noso 
tempo, contado e evocado nunha novela gráfica froito dunha 
investigación moi coidadosa. A través das imaxes e 
palabras, Calas convértese en personaxe dunha traxedia 
grega e, ao mesmo tempo, nunha superestrela. 

Cómic europeo; Cómic biográfico

COMIC VIN yos 



  

CÓMIC MANGA

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

Barcelona : Ivrea , 2020-2021 

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.

Cómic manga; Cómic de aventuras y fantasía

COMIC ARA joj (11)



  

CÓMIC MANGA

Solo leveling / autor, DuBu (Redice Studio) ; 
historia original, Chugong 

Barcelona : Norma , 2021-

Sung Jinwoo é un cazador de rango E, considerado como o 
nivel máis baixo dentro da Asociación de cazadores, polo 
que se lle coñece como “O cazador máis débil”. Día tras día 
pon en perigo a súa vida e embárcase en misións do rango 
máis baixo para poder sufragar os gastos da súa nai 
enferma; con todo, nunha desas misións, o que nun principio 
parecía un raid de rango D termina por ser unha mazmorra 
dun nivel inusitado e as cousas empezan a torcerse… 

Cómic manga; Cómic de aventuras

COMIC DUB sol (1)



  

CÓMIC MANGA

My broken Mariko  / Waka Hirako ; [traducción, 
Marc Bernabé] 

Colombres (Asturias) : Milky Way , 2021

 

Durante unha saída de traballo, a huraña oficinista Shiino 
decátase dunha noticia nun garito de comidas: a súa amiga 
Mariko morreu. Ao coñecer a tráxica noticia da súbita 
desaparición da súa amiga, Shiino decide actuar...

Unha desgarradora historia que describe os vínculos que 
unen as almas de dúas mulleres. 

Cómic manga; Cómic da vida cotiá

COMIC HIR myb 



  

CÓMIC MANGA

El tiempo contigo / manga, Wataru Kubota ; 
historia original, Shinkai Makoto 

Colombres : Milky Way , 2020-2021 

Durante as vacacións estivais do seu primeiro ano como 
estudante de secundaria, Hodaka abandona a pequena illa 
na que creceu e foxe a Tokio en busca dunha nova vida. Sen 
ninguén a quen recorrer e consumido pola hostilidade do 
medio ambiente, séntase a descansar nun restaurante de 
comida rápida. Alí coñece a Hina, unha moza cunha 
habilidade que a fai única e que de súpeto consegue 
cambiar a vida do rapaz.

Cómic manga; Cómic da vida cotiá

COMIC KUB tie (1) 



  

CÓMIC MANGA

Los locos del Gekiga / [Masahiko Matsumoto ; 
traducción, Marc Bernabé]  

Gijón : Satori , 2021 

Durante as vacacións estivais do seu primeiro ano como 
estudante de secundaria, Hodaka abandona a pequena illa 
na que creceu e foxe a Tokio en busca dunha nova vida. Sen 
ninguén a quen recorrer e consumido pola hostilidade do 
medio ambiente, séntase a descansar nun restaurante de 
comida rápida. Alí coñece a Hina, unha moza cunha 
habilidade que a fai única e que de súpeto consegue 
cambiar a vida do rapaz.

Cómic manga; Cómic biográfico

COMIC MAT loc  



  

CÓMIC MANGA

La pequeña forastera : Siúil, a Rún / Nagabe ; 
[traducción, Yasuko Tojo] 

Barcelona : ECC Cómics , 2018-

 

Fai moito, moito tempo, nun lugar moi afastado había dous 
paí ses. O país exterior no que habitan uno seres anómalos 
que se che tocan contáxianche unha maldición, e un país in 
terior no que habitan os humanos. O normal sería que nunca 
se coñecesen, pero o seu encontro desencadeará ás 
agochadas, unha pe quena historia. Isto é a mañá e a noite. 
E entre o profundo abismo que os se para, unha fábula de 
dous. 

Cómic manga; Cómic e novela gráfica

COMIC NAG peq 
(7)  
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