ADULTS
Cocina marroquí: tajines y cuscus – Ghillie Basan

[641 Bas]

Llibre molt recomanable per a gourmets oberts a propostes gastronòmiques
riques en aromes, sabors i colors provinents del Marroc.

14 d'abril: Macià contra companys – Toni Soler [CL 9(46.71)"19" Sol]
Soler aprofundeix amb els fets del 14 d'abril de 1931: la proclamació de la
República i el duel polític que es va iniciar entre els dos líders catalans, Francesc
Macià i Lluís Companys.

Está todo por hacer: cuando el mundo
emprendedor – Pau Garcia Milà [658.1 Gar]

se

derrumbe,

hazte

Manual imprescindible per a emprenedors, gent amb idees, optimisme i amb
ganes de fer realitat un projecte o fer créixer una idea.

Los enamoramientos – Javier Marías

[N Mar]

Amb una prosa profunda i captivadora, aquesta novella reflexiona sobre l’estat
de l’enamorament, considerat quasi universalment com una cosa positiva i fins i
tot redemptor a vegades, tant que sembla justificar quasi totes les coses: les
accions nobles i desinteressades, però també els grans excessos i vileses.

A la ciutat d'or i argent – Kenizé Mourad

[N Mou]

Kenizé Mourad ens relata el destí fascinant d’una heroïna inoblidable: Hazrat
Mahal, la jove orfe que esdevé reina de Lucknow, coneguda com la ciutat d’or i
argent per la seva riquesa i bellesa. Ella és l’única dona que un segle abans de la
independència de l’Índia va gosar rebellar-se contra el poder britànic.

Louise Lambert, fashionista – Bianca Turetsky

[JN Tur]

La Louise sempre ha somiat poder omplir l'armari amb peces de roba elegants i
úniques. Sap que és un somni. Però quan rep una invitació misteriosa a una
venda especial de roba vintage la seva vida normal es capgira i se submergeix en
un viatge en el temps on s’adonarà que no tot és el que sembla i es veurà
envoltada de secrets, drames i decadència.

INFANTIL
El gran llibre de les imatges i les paraules – Ole Könnecke [I* Kön]
En aquest llibre veureu gairebé tot el món infantil mitjançant dibuixos i paraules:
la casa, la natura, els animals, la música, l’esport , els jocs i moltes més coses
amb les quals podràs inventar molts més contes.

Maleït i embruixat – Cornelia Funke [I* Fun]
A la Bruna Guix li ve de gust menjar patates, però són massa petites.
Naturalment, la Bruna coneix l’encanteri perfecte. Però què és això?, què passa?
De sobte la Bruna s’ha encongit fins a fer-se molt petita!... Un llibre amb lletra
lligada per aquells que comencen a llegir.

Gorres per tothom – Maria Baqués i Òscar Julve [I** Baq]
Aquest és un llibre que explica la història d’uns nens que se les empesquen per
fer que la malaltia d’un amic de la colla no sigui tan dura d’empassar. Un conte
de tema difícil però que està escrit amb molt d’humor i tendresa alhora que
reforça els valors de l’amistat i la solidaritat.

Alícia al país de les meravelles – Lewis Carrol i Rébecca Dautremer
[I***Car]
Dautremer ha illustrat la darrera versió d’aquest clàssic amb unes imatges
absolutament impactants, combinant illustracions en color i banc i negre, jugant
amb l’espai i el format de l’obra… una autèntica meravella!

La gran barrufeta – Peyo [IC Pey]
Tornen els Barrufets amb divertides i noves aventures, en aquest cas la
protagonista és presumida, té geni, femenina, simpàtica i molt dolça…. La
Barrufeta.
El diario de Greg [IDVD Dia]
Adaptació a la gran pantalla de la novel.la il.lustrada de Jeff Kinney. Una
pel.licula familiar que no necessitaràs tenir família per gaurir-ne. Juvenil,
divertida i àgil.

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
Morente + flamenco – Enrique Morente

[CD 094.3MOR]

Darrer treball del recentment desaparegut “cantaor” de flamenc i en el qual va
comptar amb la collaboració d’altres especialistes destacats del gènere com
Mario Maya, Manolo Sanlúcar, Pepe Habichuela, Paco Cortés, Rafael Riqueni, Alain
Pérez o Montoyita, per donar a la llum un colofó brillant a la seva carrera.

El verano de Coo – Keiichi Hara

[DVD Ver]

Pellícula japonesa d’animació que tracta la història d’un estudiant, Koichi Uehara,
que el darrer dia d’escola es troba al costat d’un riu una gran pedra amb el que
sembla que és un fòssil d’una tortuga a dins...

Skying – The Horrors

[CD 2.HOR 50]

Beneit per la crítica com un dels millors treballs de l’any 2011, arriba a la
Biblioteca el darrer enregistrament d’aquesta banda britànica. Amb una clara
vocació pop, també destaquen els tons psicodèlics i les influències del rock de
David Bowie i del conegut so Manchester.

Pa negre – Agustí Villaronga

[DVD Pa n]

Poc a dir d’aquest drama de postguerra que ha estat tan reconegut per la crítica i
pels palmaresos dels festivals on ha concursat. Ambientada en la Catalunya rural
presenta un conjunt de personatges marcats per les rancúnies, les enveges i el
pas de la vida, enfront uns joves aparentment innocents.

CÒMIC
Mi organismo en obras – Fermín Solís [Hispanoamericà C Sol]
La continuació de Los días más largos y El año que vimos nevar, ens presenta a
un Martín Mostaza (l’alter ego de l’autor) ja adolescent al bell mig dels anys 80.
Solís ens parla de la seva afició als còmics, dels canvis hormonals, de la religió i
de la seva relació amb el seu pare, a qui havia d’ajudar fent petites obres després
de classe.
Buscavidas – Christophe Dabitch [Europeu C Dab]
Ens explica la història de l’amistat entre Manuel, un paio francès amb família
andalusa i Benito, un gitano. Tots dos dediquen la seva vida al flamenc, al
“cante” pur, aquell que neix de dolor, de la pobres i de la injustícia social.
Destacar els dibuixos de Benajmin Flao.
Mankan Zenseki – Akira Toriyama [Japonès C Tor]
Recopilació de les historietes que va publicar en Toriyama, autor de Bola de Drac
i Dr.Slump, a l’inici de la seva carrera com a dibuixant. Humor surrealista i
personatges impossibles.
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