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EL DÍA 3
Autor: Durán, Cristina
ISBN: 978-84-16880-48-5
El 3 de julio de 2006 el subsuelo de Valencia vivía el peor
accidente de metro de la historia de España. Las vías de la
estación de Jesús se cobraron 43 vidas, hirieron de gravedad a
47 personas y dejaron rotas a centenares de familias. Ante el
abandono por parte de las instituciones, las víctimas siempre
mantuvieron la dignidad y la esperanza. Mes tras mes, durante
casi diez años, se concentraron en la plaza de la Virgen en
busca de justicia. 'El día 3' es la historia de una lucha contra el
silencio y el olvido.
Premio Nacional de Cómic 2019
MONSRUAS Y CENTAURAS
Autor: Sanz, Marta
ISBN: 978-84-339-1622-8
Nuevos lenguajes del feminismo, editado por la editorial
Anagrama. El libro viene a ser una reflexión tras la lectura de la
prensa escrita durante los meses de febrero y marzo de 2018.
Así pues se ven reflejados diferentes movimientos de grupos de
mujeres, como el Me Too, la carta emitida por las intelectuales
francesas o la huelga feminista que se celebró ese año.

ESTAMOS TODAS BIEN
Penyas, Ana (1987-)
ISBN: 978-84-16131-34-1
Cuando le dije a mi abuela Maruja que iba a hacer un cómic
basado en su vida, me respondió que mejor escribiera una
historia de amor. Cuando le dije lo mismo a mi abuela Herminia,
se alegró mucho y me dijo "sí, claro, nena". Visité a mis abuelas
y descubrí que las mujeres de su generación siempre han sido
personajes secundarios de otras vidas: la esposa de, la madre
de, o la abuela de. Un pequeño homenaje que quiere
convertirlas en protagonistas.
Premio Nacional de Cómic 2018
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CONTEM HISTÒRIES DE DONES D´ACÍ
Autor: Roig Celda, Rosa
ISBN: 978-84-09-05272-1
Coneixeu a les valencianes que creen personatges, rimen
versos, persegueixen objectes o investiguen les potetes de les
molècules? Alguna ha inventat una peça de roba o una
paraula? Pots ser la primera actriu del cinema parlat o
enamorar-te de la teua rival? I ser una dona menuda amb una
gran condecoració per la teua valentia? A aquest llibre vos
contaran les seues històries èpiques, tendres i reals.
VESTALS DE ROMA
Autor: Sant-Celoni i Verger, Encarna (1959-). Pagès editors.
ISBN: 978-84-9975-915-9
Any 94, el 847 de la fundació de Roma, al davant mateix de la
porta que tanca l'hort d'una gran vila rústica del sud-est de la
Hispània Citerior. Tot és a punt perquè Eumàquia Fúlvia Crocina
es pose en camí cap al nord. De Diànium a Tàrraco, passant per
Saetabis, Valèntia, Saguntum i Dertosa, acompanyarem
Eumàquia en un sensual viatge en què consuetud i rebel·lia
conflueixen i es bescanvien.
ENTRE DONES
Autor: Núria Cadenes, Isabel Canet Ferrer, Mercè Climent
ISBN: 978-84-943874-5-6
El llibre Entre dones és un recull de 10 escriptores del
panorama actual: Raquel Ricart, Núria Cadenes, Isabel Canet
Ferrer, Carme Manuel, Pepa Guardiola, Isabel García Canet,
Lliris Picó, Mercè Climent, Anna Maria Moner i Maria Josep
Escrivà. És la primera vegada que s'edita un recull de relats
escrit únicament per escriptores, prologat per Maria Lacuesta
AIGUA EN CISTELLA
Autor: Carme Miquel. Bromera
ISBN: 978-84-7660-442-7
Uns desconeguts irrompen en el tranquil retir d'Isabel amb la
intenció de descobrir l'experiència vital d'aquesta dona. A qui
localitzen, encuriosits, seguint el rastre d'uns antics papers que
deixà escrits un oncle seu, enamorat d'ella en silenci des que
era jove. La protagonista ens transmet la mirada càlida d'una
València plena de grans silencis en temps de postguerra.
Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira 1998
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BASTA CON VIVIR
Autor: Carmen Amoraga. Destino
ISBN: 978-84-233-5287-6
Pepa es una mujer madura en quiebra emocional. Siente que
ha malgastado su vida y culpa al mundo de su aparente
desgracia. Sola, enfadada y amargada, siente como una herida
la felicidad del resto, y para protegerse del dolor no encuentra
otra forma que vivir dentro de una coraza que oculta sus
verdaderos sentimientos. Una novela intensa que nos habla de
crecimiento, superación y resiliencia. Un canto a la vida.
LA MOSCA : ASSETJAMENT A LES AULES
Autor: Gemma Pasqual i Escrivà. Perifèric edicions
ISBN: 978-84-92435-29-6
Isona ha canviat d'Institut. Fuig d'una convivència impossible
que fins i tot li va costar la vida a un amic seu. Al nou centre,
però, tornarà a repetir-se de nou la mateixa situació
d'assetjament. Aquesta vegada no fugirà Un llibre necessari
que ens ajuda a entendre el fenòmen de la violència a les
aules.
LES MANS DE LA DEIXEBLA
Autor: Anna Moner. Bromera
ISBN: 978-84-9824-905-7
A través de les memòries de Fabrizzio Scarpa -un prestigiós
cirurgià italià del segle XVIII fascinat pels cossos deformes que
s'instal·la a la ciutat de València- i de l'estranya relació que
manté amb Brunel·la, la seua bella deixebla, i el jove i peculiar
Zacaries, ens submergeix en una espiral d'obsessions i bogeria
per a mostrar-nos el costat més fosc de la recerca del
coneixement i la perfecció.
Premi Enric Valor de novel·la.
LLANCEU LA CREU
Autor: Carme Manuel. 3 i 4.
ISBN: 978-84-7502-923-8
A partir de la mort de la mare, la protagonista d’aquesta
novel·la se sent obligada a enfrontar-se a si mateixa i a decidir
sobre el futur que vol viure. S’obliga a emprendre un viatge
anguniós cap al fons de l’ànima. Els records del passat perdut,
amerats de vegades de dolçor i de vegades de sofriment
traumàtic, però sempre embolcallats amb l’estima dels seus,
seran imprescindibles perquè puga tornar a nàixer i refer-se.
YO, LUCRECIA BORGIA
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Autor: Carmen Barberá. Planeta
ISBN: 84-320-4502-0
Este libro trata de recrear los misterios que rodean la sugestiva
personalidad de una de las personas más conocidas de la saga
de los Borja. En 1519, poco antes de morir en Ferrara, Lucrecia
Borgia evoca lo que fue su vida, que estuvo sembrada de
intrigas, crímenes, amantes y orgías
CITA A LA MATINADA
Autor: Àngels Moreno
ISBN: 978-84-9824-278-2
Juli sempre ha volgut ser bomber. És la seua il·lusió, el seu
somni. Per a aconseguir-ho s'ha preparat a consciència. Però
què passaria si una mà allargada i fosca s'entestara a barrar-li
el pas sistemàticament? L'obstinació del protagonista, però, no
té límits, i a un primer fracàs en les proves d'accés seguiran
nous intents que el conduiran a una perillosa dinàmica. Una
novel·la d'intriga, d'amors i desamors, de confiances i traïcions,
basada en fets reals.
LAS DOCES LLAVES
Autor: María Villamayor Giménez. Carena Editors
ISBN: 978-84-92932-48-1
Sara Ferrer, psicóloga y profesora de yoga, acaba de mudarse
a la casa de sus sueños en el casco histórico de su ciudad.
Además, recibe la noticia de que su hermana regresa para vivir
con ella. Huérfanas desde pequeñas, por culpa de un
accidente, han sido criadas por su tía Rosa. El encuentro
casual de un cuaderno escrito por su padre pone a las
hermanas tras la pista de unos enigmas.
L'OLOR DELS CRISANTEMS
Autor: Lliris Picó. 3 i 4
ISBN: 84-7502-720-2
Em dic Camil·la, vaig nàixer potser el dia que vaig deixar de
beure... O potser el dia que ho vaig deixar tot. Així és com la
protagonista, una xicota de casa bona que sempre ho ha tingut
tot, passats els 40 anys, fa balanç del que ha estat la seua vida,
el seu matrimoni, la maternitat, i intenta esbrinar quins foren els
motius que l'empentaren a negar d'alcohol una existència plena
de mancances i frustracions.
PIEL DEL SÁTIRO
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Autor: Pilar Pedraza. El club Diógenes.
ISBN: 84-7702-211-9
Con el telón de fondo de una ciudad trastornada por el revuelo
de las elecciones y la amenaza de un subsuelo que parece
rebelarse (las alcantarillas empiezan a vomitar toda su
inmundicia, sale a la luz un viejo cementerio judío), una mujer
cuya principal misión consiste en escribir discursos para los
políticos, se verá inmersa en una imposible y alucinada historia
de amor con un extraño domador de animales salvajes.
JONÀS / ISABEL-CLARA SIMÓ
Autor: Simó, Isabel-Clara (1943- )
ISBN: 978-84-297-7477-1
Àlex és llatinista i viatja a Nova York per participar en un
congrés. Hi coneix Jonàs, un fotògraf hàbil i creatiu, i hi
descobreix la seva sexualitat oculta. Àlex és culte,
neuròtic, pedant i enormement sensible; Jonàs és una
bellesa. L'amor sorgeix entre tots dos i decideixen viure en
parella. Una novel·la alhora realista, psicològica i intimista
sobre la crisi contemporània del jo, la pèrdua de la
innocència i el descobriment de l'homosexualitat.
EL REGRESO DEL CATÓN
Autor: Matilde Asensi. Planeta
ISBN: 978-84-08-14582-0
¿Qué pueden tener en común la Ruta de la Seda, las
alcantarillas de Estambul, Marco Polo, Mongolia y Tierra
Santa? Eso es lo que los protagonistas de esta historia,
tendrán que averiguar poniendo de nuevo sus vidas en
peligro para resolver un misterio. Esta historia es una
nueva combinación de aventura e historia con la que
Matilde Asensi atrapa de nuevo para hasta la última
palabra.
TOTA LA VERITAT
Autor: Núria Cadenes. La Magrana
ISBN: 978-84-8264-801-9
A la casa de vacances, ha mort Robert Mascaró: un arribista
d'èxit, ben relacionat. Un peix gros. Els mitjans, la policia, un
advocat, un periodista que n’havia estat amic, pugen fins a
aquest poble normal, que observa els fets des de la distància.
Què ha passat? Hi ha respostes, sí, però potser no es fan les
preguntes correctes.
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VERTIGEN
Autor: Esperança Camps Barber i Empar Marco Estellés.
Sembra
ISBN: 978-84-942350-1-6
Andreas és un periodista grec que ha patit en la pròpia pell la
solsida del seu país i el tancament de la televisió pública ERT,
de la qual era una de les cares més populars. Els col·legues
valencians l'han convidat perquè explique la seua experiència
en unes jornades que ha organitzat Nora, la secretària dels
professionals de la informació. Al seu costat, i sota l'atenta
mirada de Jonlenon, fotògraf de Presidència, assistirà a les
intrigues i misèries del procés de tancament de Radiotelevisió
Valenciana.
MIRA'M, AMOR
Autor: Elvira Cambrils. Bromera
ISBN: 978-84-9824-2232
Els viatges i la literatura són els dos components principals de
les narracions que recull aquest llibre: una lectora de Carlo Levi
que es trasllada amb ferri cap a Èboli... Els protagonistes dels
relats són homes i dones que naveguen impulsats per la força
de l'Amor, una força primigènia que mou l'univers. La bellesa, el
desig de coneixement i la compassió els acompanyen.
Premi Blai Bellver de Narrativa 2006.
LAS PALABRAS PERDIDAS
Autor: Rosa María Rodríguez Magda. Huerga Fierro Editores
ISBN: 84-89-858-26-8
Cosmogonía postmoderna: dicen lo que no dicen; hablan de
aquello en lo que no creen; se describen y se despronuncian;
delatan la nostalgia de un signo que o no lo era o no lo sabía o
no lo creía ser; refieren una búsqueda inversa, y son menos
una leyenda que su crónica. Las palabras perdidas son el relato
de lo que sólo desde la voz de la ficción nos es dado encontrar:
lo irrecuperable, lo pasado, lo sido, codificado en un compuesto
fónico con ritmo de poema y estructura de máxima.
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TEMPTACIONS
Autor: Anna Lis. Edicions 96
ISBN: 978-84-92763-69-6
Veus d'ahir i d'avui, com la dels amics que accepten resignats
el naufragi d'una amistat que era per a sempre, o la de dones
desorientades en plena crisi de maduresa que no encerten a
trobar-ne l'eixida. Històries de sofriment i històries d'amor feliç.
Jornades laborals fetes paròdia i diàlegs que, amb naturalitat i
humor, tracten temes seriosos.
JO SÓC AIXÍ I AIXÒ NO ÉS UN PROBLEMA
Autor: Fani Grande. Vincle
ISBN: 978-84-617-9826-1
Imagina que un dia et despertes amb el teu sexe biològic
canviat. Tanca els ulls un moment i pensa-ho. O, millor, sentho. Sent com seria despertar-te, badallar, alçar-te per anar al
lavabo i descobrir que on tenies el penis, ara tens una
meravellosa vagina o, on tenies la vagina, ara tens un
esplèndid penis penjant. També tens uns pits redons on no els
tenies o, on tenies els pits, no hi ha ni rastre d'ells... El que posa
el teu DNI és el que vols en aquest moment?
UNA MENTIDA FABULOSA: AMB GUISATS I VINS ERÒTICS PER A
FESTEJAR
Autor: Pepa Ubeda .L'Eixam Editors.
ISBN: 978-84-15180-13-5
Llibre constituït per set relats eròtics breus, il·lustrats amb
aquarel·les eròtiques realitzades per la mateixa autora dels
contes. Set receptes de cuina d'autor estructurades en un menú
degustació de Josep María Baldó i acompanyades de
fotografies realitzades per Benjamín Serrano. Cada relat
incorpora aspectes relacionats amb els cincs sentits i en cada
recepta se suggereix un vi per a acompanyar.
MATILDE SALVADOR: CONVERSES AMB UNA
APASSIONADA
Autor: Rosa Solbes. Tandem edicions
ISBN: 978-84-8131-641-4

COMPOSITORA

Aquest llibre de converses entre la compositora Matilde
Salvador i la periodista Rosa Solbes ens permet recórrer les
diverses etapes de la vida d'una dona que va participar dels
moviments musicals i culturals de les seues dues ciutats:
Castelló i València.
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VITA CHRISTI
Autor: Isabel de Villena (Sor)
ISBN: 84-505-4221-9
Isabel de Villena, preocupada por la formación de sus
hermanas e hijas de religión, redactó, entre otros escritos, una
Vita Christi, la abadesa de la Trinidad se esfuerza en destacar
el papel de las mujeres que rodearon a Cristo que se
convierten en modelos para la vida religiosa femenina. La
sensibilidad de Isabel de Villena hace que la vida de Jesucristo
se nos muestre a partir de los episodios más atractivos y,
sobre todo, de aquellas escenas en las que el género
femenino tuvo un papel fundamental, concediéndole un nuevo
valor.
TODOS DEBERÍAMOS SER FEMINISTAS
Autor: chimamanda Ngozi Adichie
ISBN: 978-84-37-3048-4
Un libro editado por Random House, procedente de una charla
que dió esta autora y que ha recorrido el mundo entero. En el
libro se propone soñar por un mundo más justo, de hombres y
mujeres más felices y honestos consigo mismos. Un libro que
también propone criar a las niñas y los niños de otro modo.
POEMES A LA CARTA
Autor: Fina Girbés. Bromera
ISBN: 978-84-9824-860-9
Si de paraules boniques et vols alimentar, ací tens uns quants
poemes, perquè els pugues recitar. En aquest menú tan
peculiar trobaràs rimes senzilles i lleugeres com a entrants,
ingredients més consistents de primers i segons plats, i bocins
de felicitat per a postres. Bon profit!
LA TAVERNA DEL BANDOLER
Autor: Lourdes Boïgues. Edicions del Bullent
ISBN: 978-8-96187-46-7
S'ha comés una injustícia! Al menys això pensa Laura quan son
pare li diu que enguany no aniran de vacances a la platja.
Tanmateix descobreix que tot no és el que pareix i que el poble
de l'avi Pasqual és en realitat un lloc sorprenent. Les seues
cosines l'ajudaran a trobar les arrels familiars, fins ara
oblidades. Mamprendran una aventura increïble i perillosa, que
els portarà des de la Taverna al món de l'heroi més valent que
Laura mai no havia conegut, el bandoler Nicolau.
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PELL-ROJA, ROSTRE PÀL·LID
Autor: Maria Jesús Bolta. Edicions Bromera
ISBN: 84-7660-228-6
A mitjan segle XIX, van ser nombroses les famílies europees
que van emigrar als Estats Units d'Amèrica. Allí, no sols van
haver de lluitar contra les forces de la natura, sinó contra els
pells-roges. Història d'un jove irlandès, educat en la por i el
menyspreu als indis, que haurà de recórrer un dolorós camí per
arribar a entendre i a estimar els senyors de les praderies.
EL CASO DEL ARTISTA CRUEL
Autor: Elia Barceló. Edebé
ISBN: 84-236-4770-6
Tres amigos se ven involucrados en un caso de asesinato
cuando están preparando un trabajo de arte para el instituto.
Es así como entran en contacto con Kurti Innauer, un
estrambótico pintor alcohólico cuyos temas y materiales son
siempre macabros.
COLLIDORS DE NEU
Autor: Pepa Guardiola. Alfaguara
ISBN: 84-8194-047-X
Avui només podem observar les runes enfonsades de les caves
de gel. Però cent anys arrere, a la comarca de la Marina Alta,
una família de nevaters va viure un fum d'aventures per poder
utilitzar i conservar la seua. Una estafa, un plet entre
terratinents, la guerra de Cuba, l'assassinat d'un cacic a Dénia,
la muntanya, la mar, la distància... marquen la vida d’uns joves
sensibles, coratjosos i valents.
LINA PANXOLINA I EL QUADERN MÀGIC
Autor: Mercè Climent . Edicions del Bullent
ISBN: 978-84-9904-056-1
Lina és una xiqueta molt llesta i observadora que adora la
màgia i la fantasia. Tanmateix, Lina se sent una mica apartada
del món que l’envolta i està cansada de les odioses burles dels
companys del col·legi. Un dia se li apareix un personatge
misteriós que l’obsequiarà amb un quadern màgic: tot allò que
dibuixe es farà realitat.
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XÈNIA, TENS UN WHATSAPP
Autor: Gemma Pasqual i Escrivà. Barcanova
ISBN: 978-84-489-3082-0
Estàs pendent tota l' estona del mòbil? Aguantes la respiració
fins que no reps una resposta? Prioritzes un missatge de
WhatsApp a qualsevol altra cosa? Xènia mira la pantalla
totalment hipnotitzada. Carles està en línia. Espera impacient
perquè aparega a la part superior de la pantalla el gerundi del
verb escriure. No està boja, és amor, un sentiment nou per a
ella.
EL-JOC.COM
Autor: Gemma Lluch. Bromera
ISBN: 978-84-7660-629-2
“Voldria entrar en un somni, un somni com Matrix, inventar una
pel·lícula per poder fugir de la vida”. De vegades, els somnis
s'acompleixen. D'altres, es converteixen en malson. Llum -que
ara es fa dir Trinity- vol oblidar el seu passat, i Morfeo, un
internauta a qui coneix en un xat, vol ajudar-la. Junts inventen
EL JOC, un univers nou on es poden manipular els sentiments,
un univers que, en principi, només existia a l'ordinador.
AH!, BELLA REINA : LA MEL
Autor: Mercè Climent. Llegir en valencià: Bromera.
ISBN: 978-84-948850-0-6
En la vida, a voltes, toca buscar un lloc on trobar-te i tornar a
començar. Això li passa a la protagonista, una artista que,
sense faena i després de deixar una relació, necessita el mar
per a mamprendre un camí nou. Però un equívoc farà que trobe
unes quantes coses que no esperava. Vora el Montgó,
s'enfrontarà a les pors, descobrirà la dolçor de la natura i de la
bondat d'un home dedicat a endolcir la vida dels altres.
BERENARS AMB CLEOPATRA
Autor: Teresa Broseta. Edicions del Bullent
ISBN: 84-89-663-00-9
L'amiga de tota la vida de Blanca, Marta, canvia de residència i
ella es queda sense companya a classe. Ningú podrà omplir
aquest buit! I menys el nou de nas aixafat amb qui li toca
compartir pupitre. Potser, prompte la seua preocupació serà
haver de tornar a sofrir una altra pèrdua. Cleopatra, la mare de
Joan no té un treball estable i degut a les seues
característiques especials no sembla fàcil que en trobe un...
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EL SAVÍ REI BOIG I ALTRES CONTES
Autor: Empar de Lanuza. La Galera
ISBN: 84-246-8104-5
Imaginació i realitat, problemes que tenen solució, màgia,
tradicions populars... Un rei que prova astutament la fidelitat
dels seus súbdits, una princesa rebel, la història d'un petit
llenyataire, un xiquet que no trobava el camí de la valentia,
l'astúcia d'una lletera, l'admiració d'un xiquet per un guerrer de
xocolata... són alguns dels temes d'aquest llibre ple
d'imaginació i de tendresa.
AIXÒ NO ÉS AMOR
Autor: Marina Marroquí
ISBN: 978-84-16716-36-4
Penses que sentir gelosia és una mostra d’amor? Creus que
tothom ha de trobar la seva mitja taronja? Defenses amb
fermesa que l’amor vertader pot amb tot? Confies en l’amor a
primera vista? Un llibre per a descobrir d’on ve la desigualtat
entre homes i dones i com pots estimar algú sense haver de
renunciar a la teua identitat.
ELLAS CUENTAN: 50 MUJERES Y NIÑAS QUE CAMBIARON EL MUNDO
Autor: Halligan, Katherine
ISBN: 978-84-9182-029-1
Todo gran sueño comienza con un soñador. Recuérdalo
siempre: en ti tienes la fortaleza, la paciencia y la pasión para
alcanzar las estrellas y cambiar el mundo. Esta cita de
Harriet Tubman nos sirve para recomendar esta lectura de
biografías de mujeres que han sido relevantes en la historia
por sus descubrimientos o por el oficio que desempeñaron.
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