ADULTS
La Cocina de la salud – F. Adrià, V. Fuster, J. Corbella

[641 Adr]

De la mà del millor cuiner del món i del cardiòleg de major reconeixement
internacional el llibre ens presenta totes les claus, idees, consells i suggeriments
per a una alimentació saludable a través d'una profunda reflexió sobre la relació
que tenim amb el menjar.

Matemáticas para los estudiantes de humanidades – M. Kline [51 Kli]
Aquesta obra enllaça els èxits de ciències com la física amb els mètodes de les
matemàtiques, i fa veure al lector les subtils relacions de la ciència dels nombres
amb l'economia, la política, la sociologia, la filosofia i l'art.
Atlas ilustrado de la España musulmana – M. Fierro [9(46)"04/14" Fie]
Quan el profeta va morir l'any 632 ningú hagués imaginat que en menys d'un
segle els musulmans s'estendrien des de la península ibèrica fins a l'Índia. La
seva presència en un espai tan ampli va donar origen a pobles i estils de vida
molt diferents, però va ser en territori hispànic on la seva cultura va mostrar unes
peculiaritats pròpies que la van diferenciar de la resta del món musulmà.

Ratas de Montsouris – Léo Malet

[N Mal]

Al districte de l'Observatori parisenc, a finals de la Segona Guerra Mundial, el
detectiu Nestor Burma es troba amb un ex presidiari, a qui havia conegut durant
la guerra, el qual li ofereix l'oportunitat de guanyar molts diners i de manera
legal, però el seu misteriós assassinat esguerra el pla.

Palabra de honor – Ingrid Noll

[N Nol]

Willy Knobel té gairebé noranta anys i és avi, un avi que, després de patir un
accident domèstic, reviu gràcies a un insòlit tractament a base de púding de
vainilla. El problema d'on acomodar el convalescent s'agreuja quan Max, el nét
que administra les postres curatives, decideix que el lloc idoni és la llar familiar.

La Huella de tu ausencia – Kim Echlin

[N Ech]

Veritable apassionada de la música negra, Anne Greves coneix com pocs els clubs
de jazz de Montreal. Una nit coneix a Serey, un professor cambodjà a l'exili, entre
els quals neix un amor incontenible que els torna inseparables. Amb tot, quan la
invasió vietnamita permet l'obertura de fronteres a Cambodja, Serey, abandona
la seva plàcida terra d'adopció per intentar retrobar-se amb els seus.

INFANTIL
Tramuntana a la granja! – Carles Sala i Vila [I** Sal]
En una immensa plana entre les muntanyes i el mar, hi ha Sant Airet del Mig, un
dels poblets més ventosos del món. En el lloc més ventilat de Sant Airet hi ha el
mas Repòs. Un bon dia, una tramuntanada capgira les veus dels animals i el
Ramon i la Teresa, els pagesos del mas, hauran de trobar una solució a aquest
inusual problema. Què faran?

Cada Divendres – Dan Yaccarino

[I* Yac]

Aquest és un llibre on el text resulta força secundari, on les imatges expliquen
molt bé el que succeeix. La història narra la rutina que comparteixen un pare i un
fill cada divendres al matí. És un llibre especial, és un cant a les petites coses, a
les situacions quotidianes, a saber gaudir del món que ens envolta.

Sant Joan – Teresa Sabaté, Rita Culla

[I398 Sab]

Tres germanes ens expliquen la festivitat de Sant Joan, des de el seu origen fins
els nostres dies. Aquest és un llibre molt adequat per conèixer la nostra cultura
popular.

Els víkings

[I9 (36) Bau]

Aquest és l’últim títol de la collecció Joc Doc. En ell els més petits podran
descobrir, jugar i manipular tot aprenent coses sobre el fantàstic món dels
víkings.

Las aventuras de Clutch Powers

[IDVD Leg]

Per primera vegada a la vida el món creatiu de Lego cobra vida en aquesta nova
pellícula en DVD. En ella Clutch Powers, el millor constructor i explorador de
l’univers Lego, juntament amb el seu equip es prepara per la seva missió més
perillosa fins el moment.

16 Escritores muy, muy importantes – Concha López

[I80 Lop]

Aquest llibre dedicat a 16 dels escriptors més importants del món proporciona
informació divertida i interessant de cada artista: de la seva vida, obra, època… A
més també hi ha enllaços d’Internet per descobrir dades molt curioses.

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
Los ojos de Ariana – Ricardo Macián

[DVD Ojo]

Durant el període talibà la cultura a l'Afganistan va estar més amenaçada que
mai. Aquest documental explica la història d’uns treballadors de l’Afghan Film
(Institut de Cinema Afganès) que van resistir l'envit del Ministeri d'Assumptes
Religiosos i van protegir gran part d’aquest arxiu. Una de les històries més
sorprenents d’amor al cinema.

Mounqaliba – Natacha Atlas

[CD 2.ATL]

La cantant d’origen belga en el seu darrer treball aposta pels sons acústics, més
que no pas els tecnològics que habitualment cultiva. A més de composicions
originals, realitzades en collaboració amb Samy Bishai, també conté versions de
Françoise Hardy i cançons de Nick Drake.

Herois – Pau Freixas

[DVD Her]

Aquest film, que va aconseguir el Premi del Públic del Festival de Màlaga, ens
narra les històries de dos joves que es retroben després d’haver compartir
infantesa junt amb un grup d’amics del poble. Una pellícula ideal per recuperar
l’esperit de l’adolescència i l’emotivitat de la infància.

The Mississippi Sheiks: live in Vancouver

[DVDM 110MIS]

Concert que reuneix a alguns dels grans representants del blues per oferir un
tribut a la música dels Mississippi Sheiks (influent grup dels anys 30). Els sons
d’aquest DVD ens faran arribar l’energia i l’emoció d’aquest especial estil a partir
de la interpretació de cançons tan representatives com Kind Treatment de John
Hammond o It’s backfirin’ now de Van Dyke Parks.

CÒMIC
Ellos mismos – Joaquín Reyes

[C Rey – Còmic hispanoamericà]

Reyes exposa als famosos a l'escarn públic i ho fa deixant-los ser ells mateixos,
despullant-los d'aquest últim i gairebé imperceptible rastre de “glamour”. L’autor
s'adjudica el paper de bufó i assenyala els defectes dels cortesans d'avui dia, o si
es prefereix, és capaç de fer que la pròpia reina, o el rei, tan trempat ell, siguin
els qui confessin la seva coixesa.

Lobezno – Das Pastoras i Joseph Clark

[C Das – Còmic americà]

Novella gràfica imprescindible que conté dues brutals històries: ‘Wolverine
Switchback’ i ‘Revolver USA’. El denominador comú d’ambdues són les
extraordinàries illustracions del dibuixant DasPastoras, llegendari artista que
aconseguí una enorme popularitat amb revistes com Cimoc o Zona 84.

Hágase el caos – Cava & Seguí

[C Her – Còmic hispanoamericà]

Es tracta del primer dels dos volums que conformaran un thriller polític d’espies
amb ressonàncies a LeCarré i al cinema negre clàssic. “Març de 1953; la Guerra
Freda està en el seu punt més àlgid i s’està tramant una conspiració per eliminar
al mariscal Tito, cap del govern de la Iugoslàvia comunista,...”
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