ADULTS
Manual de jardinería urbana – Joe Swift [712.2 Swi]
Els variats coneixements de la jardineria es van revelant en unes pàgines molt
especials, amb sobres sorpresa, pop-ups, desplegables.... tractant fins a 28
temes de jardineria: des de l'equip del jardiner o el calendari de les floracions fins
com cultivar les roses.
Dioses y mitos de todos los tiempos – Arturo Pascual

[292 Pas]

Deixa't sorprendre per una narració extraordinària que no perd valor amb el
temps: els déus i els mites que van formar part de la vida dels nostres
avantpassats i que van donar lloc a la nostra cultura.
Superar la adversidad – Luis Rojas Marcos [155 Roj]
¿Què determina que unes persones sobrevisquin i altres acabin vençudes per la
pròpia vida? En èpoques de dificultats i en les que la vida et dona l'esquena,
necessitem mecanismes per resistir. Sobreviure és la regla, i l'ésser humà té un
instrument natural per combatre'l: la resiliència, la qualitat que ens permet
recobrar l'estat en el que ens trobàvem abans del cop.
Deu coses que odio de mi – Randa Abdel-Fattha [JN Abd]
A l'escola és la Jamie: rossa, de pell blanca... una més. A casa, és la Jamilah,
musulmana, morena i amb un pare de l'edat de pedra. Però, quant de temps es
pot mantenir una farsa així? L'autora, amb el seu estil fresc i humorístic, retrata
la situació de moltes noies musulmanes a l'occident.
La bèstia del cor – Herta Muller [N Mul]
Ambientada a la Romania de Ceauşescu, ens endinsa en l’experiència d’uns joves
que opten per l’exili a la recerca d’un futur millor, però que veuran com en aquest
nou escenari tampoc és possible fugir de la mirada omnipresent de la dictadura.
Per a molts, l’única sortida serà el suïcidi, davant d’un estat totalitari que domina
totes les esferes de la vida.
Homes – Isabel-Clara Simó [N Sim]
Homes vol ser un contrapunt a Dones, la seva obra més venuda. Es tracta de 22
relats on l’escriptora tracta l’univers masculí. Segons ha explicat hi ha víctimes i
victimaris, intel·ligents i bobos... vistos amb ironia, tendresa i una mica de mala
llet.

INFANTIL
Ottolina va a l’escola – Chris Riddell [I** Rid]
Els pares de l’Ottolina sempre són de viatge i ella ha d’anar a un internat amb el
seu estimat senyor Munroe, un ésser pelut molt simpàtic. Una nova aventura de
l’Ottolina, aquesta vegada ambientada en una escola encantada plena de misteris
i d’encanteris!
Llibre de les m’Alícies – Miquel Obiols [I **Obi]
Consta de 12 històries curtes i esbojarrades, plenes d’humor i fantasia, en les
quals l’autor presenta una nova protagonista, díscola i irreverent, del relat de
Lewis Carrol, en un món surrealista i estrambòtic, gens convencional. Miguel
Calatayud ha estat guardonat amb el Premi Nacional d’Il·lustració 2009.
El sentit de la vida – Oscar Brenifier [I128 Bre]
No hi ha una resposta única per a les grans qüestions de la vida. No hi ha una
manera única de pensar. Cadascú ha de descobrir, comparar, reflexionar...i
arribar a les seves pròpies conclusions. Reflexions al voltant del sentit de la
nostra existència, a l’abast dels infants.
Qui mana aquí? – Victòria Cardona [173 Car]
Com podem aconseguir educar els nostres fills sense malmetre la seva autonomia
i llibertat? Tenim prou autoritat? Sabem dir no? Té cap sentit negar-se a donar
pautes?...Victòria Cardona respon les preguntes que es fan els adults d’avui en
dia, amb el seu característic realisme i bon humor.

El llibre dels enigmes – Ximo Cerdà [I7934 Cer]
No hi ha cosa més desafiadora i fascinant que els enigmes. Un enigma és una
invitació a endinsar-se en el misteri, en allò que és desconegut, en el que està
reservat només a les ments despertes. Aquest llibre recull misteris de les més
variades temàtiques i dificultats, que a més de llegir, és per fer, per participar i el
més important: és un llibre per resoldre.
Què m’està passant? – Eva Armisén [I833 Par]
Aquesta és la pregunta que ens fem quan sentim quelcom per primera vegada o
no sabem reconèixer allò que sentim: emocions quotidianes com la ràbia, la
vergonya o la por, des del punt de vista de qui les està sentint i hi reflexiona.
Els sentiments prenen forma amb les cançons de Marc Parrot.

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
Up in the air: bso [CD 520 UP I]
Es tracta de la banda sonora de la darrera pel·lícula que van realitzar junts el
director Jason Reitman i l’actor George Cloney i que tan bona acollida va rebre
per part de la crítica. La música esdevé el perfecte acompanyament de la imatge i
transmet un aire d’allò més eclèctic i urbà, adient per l’ambientació del film.
Smoke & Blue in the face – Paul Auster [778.59 Aus]
Seduït per un relat de Paul Auster, el director de cinema Wayne Wang el va
convèncer perquè escrivís el guió d'una pel·lícula. Aquest és el resultat que va
originar dues pel·lícules (Smoke i Blue in the face) i ve acompanyat d’una extensa
entrevista amb l’autor i un extens diari de rodatge.
Hijo de la luz y de la sombra – Joan Manuel Serrat [CD 091.7SER]
Després de 38 anys Serrat torna a cantar al poeta Miguel Hernández en aquest
disc/homenatge que coincideix amb el 100è aniversari del seu naixement.
Coincidint amb les paraules del poeta aquest treball va “des del negre del dol fins
el vermell de la sang”.
Paradise Now - Hany Abu-Assad [DVD Par]
Khaled (Ali Suliman) i Saïd (Kais Nashef) són dos joves palestins, amics des de la
infància, als quals recluten per portar a terme un atemptat suïcida a Tel-Aviv.
Rodada íntegrament a Nablús, proposa una interessant visió de la vida quotidiana
de persones en circumstàncies desesperades i explora les raons de la resistència
a l'ocupació sense justificar en cap moment la pèrdua de vides humanes.

CÒMIC
Brooklyn dreams – J.M. DeMatteis [Americà C DeM]
A través del seu alter- ego Carl Vincent Santini, DeMatteis ens explica com va ser
la seva divertida i eixelebrada adolescència a Brooklyn. Ens parla de les seves
experiències amb les drogues, les paranoies de la seva mare, els atacs del seu
pare i, en definitiva, de com va arribar a ser un guionista de còmic reconegut.
Parecer es mentir – Dominique Goblet [Europeu C Gob]
La vida, la parella, l’amor, la família...coses senzilles i complicades a la vegada.
Petits problemes que es converteixen en grans tragèdies i que serveixen a
l’autora com a fil conductor per explicar-nos la seva vida, la del seu pare i la de la
seva filla.
Una vida errante vol.1 – Yosihiro Tatsumi. [Japonès C Tat]
L’alter-ego d’en Tatsumi, en Hiroshi, ens parla de la seva vida. Començant per la
seva infantesa a Osaka i per una joventut marcada per la Segona Guerra
Mundial. L’autor ens explica de l’evolució del manga fins convertir-se en una part
important del paisatge cultural japonès.
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