ADULTS
El Pensamiento de Platón – G. M. A. Grube [1(Pla) Gru]
Són molts els que s’han apropat als escrits de Plató amb la finalitat de penetrar
en la seva filosofia. Cal una gran feina de síntesis per saber què va dir o volia dir
al voltant d’un tema; una feina que va fer el professor Grube en aquest llibre, en
què presenta els punts cardinals de la filosofia platònica.

20 anys de Museu del Ferrocarril [CL 625.1 20 a]
20 anys després que el Museu obrís les portes el 5 d’agost de 1990 s’edita aquest
llibre per commemorar la fita. Des d’aquell dia exhibeix i custodia la collecció
tècnica més important de Catalunya i entre les més interessants del patrimoni
històric industrial d’Europa.

Los Kennedy: mi familia – Edward M. Kennedy [92(Ken) Ken]
En aquestes memòries Ted Kennedy, el petit dels nou germans Kennedy,
introdueix els lectors en l’interior de la seva família, recreant la vida amb els seus
pares i germans, explicant la influència que exerciren en ell i descrivint l’angoixa
que patí després dels assassinats de John i Robert Kennedy.

Les Terres promeses – Joan Barril [N Bar]
En Robert és un barceloní que es guanya la vida blanquejant diners. Quan es
disposa a fer la darrera entrega un huracà interromp el trànsit aeri i es troba
atrapat a l’aeroport de Cayo Tendido, Cuba. Durant les hores d’espera, Lucía, una
anciana cubana, explica el fets que van passar en aquella mateixa illa l’última
setmana de 1958, quan Fidel Castro estava a punt d’entrar a l’Havana.

Liverpool Street – Anne C. Voorhoeve [N Voo]
Hivern de 1939. Estació de Liverpool Street, Londres. Un nen baixa d’un tren que
duu nens jueus de l’Alemanya nazi. El nen, en Ziska, sols té un objectiu: reunirse el més aviat possible amb els seus pares i amb la seva amiga Bekka. Però no
disposa de molt temps: l’amenaça d’un terrible guerra se li tira al damunt.

No hi ha terceres persones – Empar Moliner [N Mol]
Empar Moliner ha anat bastint una obra hilarant en què els tics i les manies són
sacsats en una coctelera amb gel picat, una mica d'angostura i alcohol blanc molt
sec. Guspirejants, hilarants i tristíssims, els relats del llibre passen revista a la
vida privada i les catàstrofes a punt d'esclatar que l'amenacen.

INFANTIL
L’ós que abraçava els arbres – Nicholas Oldland [I*Old]
Hi havia una vegada un ós tan feliç i content que passava els dies abraçant tots
els arbres i animals que es creuaven pel seu camí. Un dia, però, va veure un
home brandant una destral. De sobte, l’ós no tenia ganes d’abraçar a ningú… Un
llibre que ens ensenya l’impressionant poder d’una abraçada.

Paraules figurades – Núria Pradas [I433.6 Para]
Frases fetes i expressions per enriquir el vocabulari i jugar amb el significat de les
paraules: frases xerraires, frases alegres, frases ben útils, frases del món, frases
que clapen, frases que fan pipí i ... petarronets, frases perdudes, frases
bellugadisses, frases oportunes, frases de nassos, frases plujoses...

A la teva pell – Emmanuel Bourdier [I** Bou]
En Ricard no suporta en Makin, potser perquè en Makin és negre... Durant un
partit de futbol, en Ricard ha colpejat en Makin. No li ha passat ni pel cap l'efecte
que podria tenir posar-se al seu lloc, a la seva vida, a la seva pell.
Hi hauria hagut de pensar abans. Ara, ja no pot triar.

Diari d’una penjada – Rachel Renée Russell [I***Rus]
Nikki Maxwell, fa la crònica de la seva vida a través del seu diari i esbossa el seu
moviment a l’escola nova; la batalla amb la mare per un iPhone; el seu
entusiasme pel dibuix i els estranys sentiments d'amor/odi envers la Mackenzie,
que es converteix en la seva rival. Podrà superar aquests reptes?

Cançonetes per la bressola [CD 710 CAN]
Treball que ha dirigit i composat el músic Xavier Lloses amb la collaboració
de músics i cantants de primera línia, com ara Lluís Gavaldà, Gerard
Quintana, Anna Roig, Lídia Pujol, Mazoni i Refree. Inclou 13 cançons, totes
populars, amb algunes nadales.
Allà on viuen els monstres [IDVD Don]
Basat en el meravellós conte illustrat de Maurice Sendak ... Max és un nen
que se sent sol, però necessita un lloc on amagar-se. Max té atacs de ràbia,
però encara no sap perquè. Max creix i vol conèixer els seus monstres
interiors, les seves emocions .

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
Vitoria Suite - Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis
[CD 1.LIN 70]
El trompetista nord-americà basa aquest treball en una idea compartida amb el
guitarrista Paco de Lucía: combinar tradició i innovació. La tradició jazzística de
Nova Orleans, amb esquinçalls de flamenc, de música clàssica i d'un jazz
evolucionat que casa amb altres músiques.

Zaz – Zaz

[CD 2.ZAZ]

Isabelle Geoffroy, que així és com es diu aquesta nova cantautora francesa,
presentà el seu primer treball durant el 2010 amb un gran èxit de públic i crítica.
Aquest Zaz és una combinació d’estils: des de la tradicional Chanson, a altres
com blues, rap o música llatina.

Gran Torino – Clint Eastwood

[DVD Gra]

“Walt Kowalski, un veterà de la guerra de Corea, és un obrer jubilat del sector de
l'automòbil que té per màxima passió cuidar del seu més preuat tresor: un Gran
Torino del 72”. Eastwood, amb una narració directa i rica en detalls, ens parla
dels temes més recurrents en la seva filmografia: la família, la guerra, la pèrdua i
la fe en la condició humana.

West coast Seattle boy – Jimi Hendrix

[CD 2.HEN 20]

Coincidint amb el 40è aniversari de la mort del guitarrista s’ha editat aquesta
caixa amb quatre CDs i un DVD. Ens apropa a la prolífica, però curta, carrera
musical de Jimi Hendrix, des del seu poc conegut pas pel R&B fins a la seva cara
més internacional, tot amanit amb un important recull de gravacions inèdites.

CÒMIC
Ideas de bombero – Sebas Martín

[C Mar – Hispanoamericà]

Es tracta del darrer còmic, publicat l’octubre de 2010, d’aquest autor barceloní
especialitzat en temàtica homosexual. Explica la història de Carlos, bomber de
professió i promiscu per voluntat, i la seva recerca per trobar un company pel seu
pis.

Los Pecadores – Ed Brubaker & Sean Phillips

[C Bru – Americà]

Ha passat un any des que Tracy Lawles, personatge favorit de la majoria de
seguidors de Criminal, es va veure obligat a treballar pels dolents. Ara, molts
d'ells han començat a aparèixer assassinats al llarg de tota la ciutat, en el que
sembla una venjança. Però la màfia no va a la policia a resoldre els crims…

¡Puta guerra! 1914–1919 – Jacques Tardi

[C Tar – Europeu]

Tardi torna a les trinxeres de la 1a Guerra Mundial i ens ofereix tot un estudi del
conflicte narrat cronològicament amb la veu i l'art que l’han fet tot un referent del
còmic francès. L'obra inclou un documentat dossier realitzat per l'historiador Jean
Pierre Verney amb els fets, dates i xifres rellevants d'aquesta terrible guerra.
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