ADULTS
La Invenció dels càtars – Sergi Grau [284 Gra]
Al voltant dels càtars s’ha fabricat una imatge que té poc a veure amb la realitat.
El mite ha crescut sense rigor històric i avui dia aquesta imatge domina la gran
majoria de llibres. Aquest vol ser una història dels càtars a Catalunya a través
dels seus documents, fonts i testimonis.

La Cuina dels bolets – Sergi de Meià [641 Mei]
Edició illustrada que s’endinsa en els secrets dels nostres boscos per portar-nos a
taula aquests tresors de la terra. Un regal per a tots els boletaires i els amants de
la gastronomia que inclou receptes, maridatges i consells de conservació, i també
passejades per conèixer on s’amaguen aquestes joies del nostre patrimoni.

Art déco català (1909-1936) – Mariàngels Fondevila [7.036.3 Fon]
L’art déco català és un dels grans desconeguts i aquest llibre traça, per primera
vegada, una panoràmica d’un període de l’art, de gran voltatge creatiu, en el
context de la Barcelona resplendent de l’Exposició Internacional de 1929.

Como el agua y el fuego – Françoise Bourdin [N Bou]
Després de molt de temps el jove Scott torna a Gillespie, la mansió familiar
escocesa, i descobreix que son pare s'ha casat amb una dona francesa, Amélie,
que ha portat amb ella els seus quatre fills. La tensió creix i sols l'arribada
inesperada de l'amor aconseguirà calmar els ànims. O potser els farà pujar de to?

En aguas tranquilas – Viveca Sten [N Ste]
És juliol i apareix un cadàver a la platja en un enclavament turístic prop
d'Estocolm. Un suïcida? Un ofegat? L'inspector Andreasson s'encarregarà de la
investigació i serà ajudat per l'advocada Linde, però no aconseguiran treure'n
l'entrellat. Un segon assassinat farà que l'estiu sigui un malson.

Mendelssohn és a la teulada – Jiri Weil [N Wei]
Poc abans d'un concert que ha de comptar amb la cúpula nazi a la Praga ocupada, un oficial de les SS ordena retirar l'estàtua del compositor jueu Mendelssohn de la teulada de l'acadèmia de música. Però l'ordre és més complicada
del que sembla, perquè cap de les estàtues duu rètol i no se sap qui és qui.

INFANTIL
El intruso - Bastien Contraire [I* Con]
Misteri, joc, complicitat, creativitat… Cada doble pàgina reprodueix una sèrie de
figures de traç naturalista en les que l’illustrador juga amb l’analogia de les formes i proporcions, i amb només dos colors crea un efecte visual d’associacions.
Un univers que enriqueix el vocabulari i coneixement del món dels més menuts.

Bona nit a tothom - Chris Haughton [I* Hau]
Àlbum illustrat que aconsegueix transmetre a través de les imatges un missatge
tranquillitzador del moment d’anar a dormir. Tots els animals del bosc donen per
finalitzada la jornada, excepte la petita ossa que sembla conservar intacta tota la
seva energia, però davant dels badalls successius dels seus amics poc a poc se
n’adona que només li queda una opció: dormir!

Cinc minuts de tranquillitat - Jill Murphy [I* Mur]
La senyora Gros només demana uns minuts de tranquillitat: omple la banyera
d’aigua ben calentona, hi buida mitja ampolla de gel de bany, es posa el casquet i
s’hi fica a dins. S’omple una tassa de te i s’estira a l’aigua amb els ulls tancats.
Ah, això és el paradís. Però Oriol, la Laura i el petitó tenen tanta energia i fan tan
d’enrenou com sempre i a la mare la pau li dura ben poc.

Mi mascota - Bob Staake [I* Sta]
Les mascotes poden ser de molts tipus: hi ha gossos, gats, canaris, periquitos,
hàmsters i serps fins i tot. El protagonista d’aquest conte té la mascota més
curiosa que hi ha al món: un llibre. Sí, un petit i simpàtic llibre vermell. Totes les
tardes li posa una corretja i el porta a passejar al parc. I clar, la gent es fixa amb
ells !

Me gustan los globos – Pablo Caracol [I* Car]
A vegades la Lola no recorda el seu nom ni els anys que té. A vegades el món es
transforma en un laberint format per paraules i persones extranyes però el
contacte amb la pell de l’avi sempre la reconforten. A la Lola li agraden els
globus, per què serà?

L’home de les mans de xocolata – Lluís Farré [I** Far]
En Tomeu i l’Enric són molt bons amics. L’Enric sempre ha proposat a en Tomeu
de fer coses plegats: de petits, jugar a la plaça; de joves, anar a ballar; de grans,
passar les vacances amb la família… però en Tomeu sempre s’ha estimat més fer
bombons, a tota hora!

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
Les combattants – Thomas Cailley [DVD Com]
Entre els seus amics i el negoci familiar, l'estiu del jove Arnaud sembla que serà
tranquil... fins que coneix a Madeleine, tan bella com a esquerpa. Ell no espera
res, ella es prepara pel pitjor. Ell es pren la vida amb calma, amb un somriure.
Ella només pensa a fer el curs per entrar a l'exèrcit Fins a on podrà seguir Arnaud
a Madeleine? És una història d'amor. O de supervivència. O ambdues.

El sueño del mamut – Santos [CD 2.SAN]
Segon llarga durada d’aquesta banda barcelonina, liderada pel vilanoví Jordi
Calatayud i els productors dels estudis Blind Records, Santos&Fluren. Un disc
cuinat a foc lent que s'atura en el detall i aprofundeix en els arranjaments més
elegants. Deu cançons on destaca l’efecte ‘crooner’ de la gran veu d’en Jordi.

Vinilos, historia ilustrada del disco – Mike Evans [78 Eva]
Perquè alguna cosa revisqui, primer ha de desaparèixer, i això, en el cas del vinil,
va començar als anys ‘80 amb l'auge del CD. No obstant això, no va suposar el
final definitiu per a aquest format, que va sobreviure fins a experimentar un
autèntic boom en la dècada de 2010. Els vinils compten avui amb una legió
d'adeptes que no es resisteixen a la fascinació de tot un objecte de culte.
Segon orígen – Bigas Luna i Carles Porta [DVD Seg]
Versió cinematogràfica de la cèlebre novella de Manuel de Pedrolo. Alba, una
noia blanca de 14 anys, i Dídac, un nen negre de 9 són els únics supervivents
d'un holocaust d'origen extraterrestre que ha assolat tot el planeta. Mentre es
recuperen de la catàstrofe, es proposen com a objectiu la missió de preservar la
cultura humana.

CÒMIC
Paciencia – Daniel Clowes [C Clo Americà]
Aquest àlbum és el retorn de l'autor més influent de les últimes dècades, després
de més de cinc anys de silenci. Clowes signa aquí la seva obra més extensa i
ambiciosa, un thriller de ciència ficció, sentit i brutal per moments, en el qual
observa per primera vegada als seus semblants amb optimisme i fins i tot amb
benevolència.

Una entre muchas – Una [C Una Europeu]
Una té dotze anys. Mentre la policia fracassa a resoldre el cas de l'assassí en sèrie
sobrenomenat l'Esbudellador de Yorkshire, l’Una sofrirà una sèrie d'actes violents
que la faran sentir-se indefensa, sola i culpable, i que li faran emprendre un llarg
camí per alliberar-se de les seqüeles d'una violència quotidiana i banalitzada.

Chucrut – Anapurna [C Ana Hispanoamericà]
Després de la mort del seu pare, Sara decideix viatjar a Alemanya per realitzar
un període de formació artística en un prestigiós taller de gravat. Allà, lluny del
seu país, la seva família i els seus amics, s'allotja a casa d'una dona gran,
simpàtica i afable. Però darrere d'aquesta aparença s'amaga un personatge
d'estranys costums, misteriós, que cada nit es desperta i es tanca en el soterrani.
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