ADULTS
Menjar per pensar, pensar per menjar – Richard Hamilton i Vicente Todolí
[641 Men]
Els autors analitzen la relació de la cuina d’el Bulli amb el món de l’art i el debat
que ha suscitat entre la creativitat gastronòmica i la creació artística. El llibre
recopila debats, textos i taules rodones entre reconeguts artistes, cuiners, crítics i
galeristes.
Las claves de Millenium: el enigma Larsson – Irene Lind [843C.3(Lar)
Lin]
Qui era realment Stieg Larsson? Dins aquest llibre podem trobar anècdotes sobre
la vida del seu autor i com les novelles han esdevingut en un negoci editorial i
audiovisual.
1000 sitios que ver antes de morir [DVD 91 (026)(100) 100]
Sèrie de documentals basada en el llibre de Patricia Schultz que ens mostra
algunes de les més famoses i remotes meravelles del món. Albin i Melanie Ulle,
una parella acabada de casar, van guanyar un concurs i van poder realitzar una
volta al món durant 14 setmanes, fent escala a més de tretze països.
Egosurfing – Llúcia Ramis [N Ram]
Guanyadora del Premi Josep Pla 2010 a la millor obra de narrativa en català,
l’escriptora i periodista explora les relacions entre tres amics a través d’internet,
així ho va explicar en recollir el guardó "la novella no va d'internet, sinó de com
la xarxa i les noves tecnologies han acabat afectant les nostres relacions".
Una vida en joc – Albert Salvadó [N Sal]
Amb aquesta novella que fusiona els gèneres negre i històric l’autor ens
transporta a la Barcelona de principis de segle XX amb un relat on hi tenen
cabuda les passions, traïcions, assassinats, suïcidis i el joc en un desaparegut
casino, el de la Rabassada.
Lo que esconde tu nombre – Clara Sánchez [N San]
Guanyadora del Premi Nadal 2010 aquesta novella explica la història de Sandra,
una dona embarassada, que deixa el seu treball i es retira a la costa llevantina,
on entaula relació amb un matrimoni d'ancians noruecs. La història es complica
quan entra en escena Julián, un ancià que va sobreviure als camps d'extermini.

INFANTIL
El jardí feliç – Michael Foreman [I* For]
El jardí feliç ens presenta una emotiva i entendridora història carregada de
simbolisme. En un indret on la guerra ha deixat un paisatge de runa i destrucció
una llavor germina i treu el cap... El triomf de la vida, l’esperança i un futur millor
per damunt d’un present de guerra i destrucció.
I Picasso pinta Guernica – Alain Serres [I75 (Pic) Ser]
La vida d’un artista, la guerra, un bombardeig, una obra mestra la creació de la
qual es seguida pas a pas. Tot explicat als nens amb paraules senzilles i imatges
belles i impactants. Un magnífic àlbum que fa referència a un dels quadres més
famosos que mai s’hagin pintat.
La magia de los libros infantiles – Seth Lerer [087.1 Ler]
Aquest llibre ens parla de les lectures dels nens en varies èpoques des de les
faules d’Isop fins Harry Potter, passant per Robinson Crusoe, Alicia o Peter Pan.
És un llibre útil per aquell que ja estigui introduït en el món de la literatura
infantil i juvenil.
Rojo país, río amarillo – Ange Zhang [I9 (51) Zha]
El 1966, Mae Zedong clama a la Revolució Cultural a tot Xina, és el gran
aixecament dels joves contra tot allò antic, intellectual o occidental. Ange Zhang
té 13 anys, vol unir-se als seus companys de generació, però el seu pare és un
famós poeta que serà humiliat i empresonat. Per què és un crim escriure i llegir?

Garfield: 30 años de risas y lasaña – Jim Davis [IC Dav]
Qui no coneix aquest irreverent felí que sols pensa en menjar i dormir? Ara
Garfield celebra 30 anys i en aquest llibre trobarem una important recopilació de
tires còmiques on veurem l’evolució d’aquest personatge a més entremig s’han
afegit comentaris del seu creador. L’humor que destilla tot el llibre assegura una
lectura molt i molt entretinguda.
Pèl o Plomes – Stéphane Frattini [I59 Fra]
Un llibre especial per a infants, amb solapes i fotografies per conèixer com tenen
recoberts el cos els animals: pell, escates, plomes... Aixeca la pestanya i fixa-t’hi
bé!

ºMÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
25 años: en directo – Martirio [CD 090.7 MAR]
Maribel Quiñones Gutiérrez, Martirio, ha recorregut amb les seves ulleres
fosques i la seva “peineta” els escenaris de mig món durant 25 anys. Per a
celebrar-ho ha enregistrat un directe a la sala Luz de Gas de Barcelona. 16 talls
per la seva carrera musical però reduïda a l’essencial: piano, guitarra i veu.
Humbug – Arctic Monkeys [CD 2.ARC]
Han hagut de passar dos anys des de la publicació del seu últim àlbum, Favourite
Worst Nigthmare, perquè arribi aquest tercer treball dels de Sheffield: el de la
seva confirmació. El grup que va saltar a la fama gràcies a MySpace creixen i,
amb Alex Turner al capdavant, assoleixen la maduresa.
Juntos, nada más – Claude Berri [DVD Jun]
Basada en la novella d’Anna Gavaldà, Junts i prou, aquesta pellícula ens explica
la història de Camille, una jove solitària i amb pocs recursos que és acollida en
una nova llar. Es tracta d’una història viva, plena de drames personals que
sedueixen per la seva simplicitat, sinceritat i les seves altes dosis d’humanitat.
Leonora Milà: música integral – Bernat Deltell i Jordi Ruiz de Castañeda
[DVD 78(Mil) Leo]
Documental de 57 minuts on s’explica la trajectòria artística i humana d’aquesta
pianista i compositora vilanovina, però sense oblidar en cap moment aquells
esdeveniments que han format part de la història del segle XX i que la
protagonista ha viscut en primera persona.

CÒMIC
Las cinco pesadillas – Matt Fraction & Salvador Larroca [Anglosaxó C Fra]
Tony Stark ... Iron Man, milionari, inventor, empresari i Director de SHIELD. En
aquest volum s’ha d’enfrontar amb l’Ezekiel Stane, fill d'un vell enemic: l’Obadiah
Stane, l'únic home capaç d'arrabassar-li quant estimava i tirar-ho al fang.
Paris-Londres – Joann Sfar [Europeu C Sfa]
París-Londres és un vaixell de vapor revolucionari que realitza la connexió entre
París i Londres sense passar ni per Calais, ni per Dover. Un grup d’inversors
bavaresos volen que el Dr. Krupp segresti el monstre del Llac Ness i així la gent
viatjarà a Baviera en lloc d’Escòcia.
Jazz Maynard: Home Sweet Home – Raule & Roger
[Hispanoamericà C Rau]
Jazz Maynard, trompeta de jazz i alguna cosa més, va néixer al barceloní barri del
Raval. La seva joventut esbojarrada el va fer marxar a Estats Units on aconseguí
fer-se un nom en el món de la música. Esbrinar que la seva germana és obligada
a prostituir-se el fa tornar a Barcelona.
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