ADULTS
50 cosas que debes saber sobre tu comunidad de vecinos – Rafael
González [347.2 Gon]
Comprar o llogar una vivenda hauria de ser motiu d'alegria, però sovint és el
primer pas cap desenes de conflictes derivats de la convivència veïnal. En aquest
llibre et resolen els conflictes i problemes més habituals.

El Cambio climático: pasado, presente y futuro de un mundo nuevo –
Teo Gómez i Pere Romanillos [551.5 Gom]
El clima de la Terra sempre ha anat canviant, però actualment s'està produint un
escalfament fruit de l'emissió de gasos contaminants derivats del creixement
industrial. Els autors mostren les proves del canvi i cap a on anem si no fem res
per evitar-ho.

Màscares i reclams: vint dones poetes interpreten Montserrat Abelló
[P 833 Mas]
Vint dones, entre elles la vilanovina Teresa Costa-Gramunt, han escrit versos
basant-se en els de Montserrat Abelló (Tarragona, 1918), a qui molts tenen per la
degana dels poetes catalans.

El Gust de la mel – Salwá Nuaymi [N Nua]
De la mà d’una Xahrazad contemporània, apassionada en secret per l’estudi dels
tractats clàssics àrabs que invoquen la felicitat i la llibertat sexual, El gust de la
mel recrea els records nostàlgics de les experiències eròtiques de la protagonista
amb un amant misteriós.

Pa amb xocolata – Teresa Roig [N Roi]
Agramunt, 1936. Una vesprada d'estiu, en Llibert veu un estel fugaç entre els
núvols. Vol demanar un desig: que torni a obrir la fàbrica de xocolata que tant
enyora. Però en apropar-se veu que no és un estel, sinó un pilot italià que, en el
transcurs d'una missió secreta, ha patit un accident. I no sols ha perdut el seu
avió... també la memòria.

Crimen – Irvine Welsh [N Wel]
L'inspector Ray Lennox ha resolt el cas d'assassinat d'una nena de set anys. Ha
estat premiat amb unes vacances per superar l'obsessiva implicació en el cas i la
posterior depressió. Lennox viatja amb la seva núvia a Miami, on s'oblida dels
vicis, però després d'una discussió recau en l'alcohol i les drogues.

INFANTIL
La Berta aprèn a nedar – Liane Schneider [I* Sch]
A la Berta li agradaria saber nedar com la seva amiga Laia. Un dia, la mare
l’apunta a un curset de natació. La Berta n’aprèn ràpidament i ben aviat neda
com un autèntic peixet. Finalment arriba el dia de la prova: aconseguirà la
Berta superar-la?
Inventario ilustrado de animales - Virginie Aladjidi i Emmanuelle
Tchoukriel [I59 Ala]
Aquest és un llibre sense edat que tan pot interessar a nens com a grans.
Reuneix més de cent exemplars de la fauna mundial. Cada animal ocupa una
pàgina i amb la seva fitxa i una magnifica illustració.
Super patata – Artur Laperla [IC Lap]
El malèfic doctor Malvat ha convertit a en Supermax, el defensor de la justícia
més ben pentinat, en una patata i , no només això, sinó que amenaça amb
convertir en patata a tothom que li porti la contrària. Però en Supermax, tot i
convertit en patata, no és un tubercle qualsevol. És en Superpatata!
Famílium – Glòria Canyet i Bel Bellvehí [I** Can]
L’origen del llibre va sorgir del desig d’un grup de mares de trobar una eina
que ajudi a grans i petits a normalitzar la pluralitat i diversitat familiar que
per diferents motius es viuen en la nostra societat. El llibre s’ha fet en forma
de joc perquè pares i fills comparteixin una estona de diversió.

El guardià del Far – Roberto Pavanello [I*** Pav]
Us agrada el mar? D’un temps encà les aigües de Baskerville no esta massa
tranquilles: un misteriós lladre de iots es passeja pel port i, per postres, el vell
guardià del far desapareix....un nou misteri per aquestes germanes que formen el
Club 3 Beta!

Los Muppets [IDVD Mup]
Durant les seves vacances a Los Angeles, Walter, el fan número u dels Muppets,
el seu germà gran Gary i Mary, una amiga, descobriran la trama diabòlica d'un
cobdiciós milionari que pretén destruir el Teatre dels Muppets per extreure el
petroli que hi ha trobat a sota.... La diversió està assegurada.

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
La Noche eterna / Los Días no vividos – Love of Lesbian [CD 2.LOV]
Darrer doble treball de la banda de Barcelona que recentment va acaparar elogis
tant de la crítica com del públic que va assistir al festival BAM a la ciutat comtal.
Continuen demostrant el seu alt nivell compositiu i l’agudesa de les seves lletres,
amb cançons que van des del pop més habitual fins l’ús de sintetitzadors.

Uncle Boonmee: recuerda
Weerasethakul [DVD Unc]

sus

vidas

pasadas

-

Apichatpong

Una de les pellícules amb més acceptació per part de la crítica l’any 2010,
guanyadora al Festival de Cannes i Premi de la Crítica a Sitges, narra els darrers
dies de Boonmee al camp envoltat per la seva família.

Don’t think – The Chemical Brothers

[CD 2.CHE]

Documental d’Adam Smith que retrata l’aventura d’aquesta popular banda al
darrer concert que varen oferir al festival Fuji Rock de Japó l’any 2011. Captura
l'allau sinestèsic de so, imatge i llum, i l'efecte transformador que el concert
causa sobre l'audiència. El més semblant ha estar en un concert en directe!

Sherlock Holmes - Guy Ritchie

[DVD She]

Nova adaptació del famós personatge creat per Sir Arthur Conan Doyle que en
aquesta ocasió protagonitza Robert Downey Jr, acompanyat de l’inseparable
Watson / Jude Law. Aventures i entreteniment de la mà d’una saga que
recentment ha vist la segona part: Juego de sombras.

CÒMIC
¡Esto es importantismo! – Manel Fontdevila [Hispanoamericà C Fon]
Aquest era el nom de la secció que Manel Fontdevila va tenir al desaparegut diari
Público entre 2007 i 2011, on amb els seus acudits parlava de l’actualitat
nacional amb verb contrasta i sobrat talent gràfic.

Intimidades – Leela Corman [Còmic americà C Cor]
Una novella gràfica hipnòtica i colpidora sobre la vida dels immigrants al Lower
East Side de Nova York a principis del segle XX, vista a través dels ulls de dues
germanes bessones, les vides de les quals prenen tràgica i radicalment camins
diferents.

Fullmetal Alchemist vol. 1 – Hiromu Arakawa [Còmic japonès C Ara]
Els germans Edward i Alphonse Elric viuen en un món on la màgia i l'alquímia.
Després de la mort de la seva mare, junts tractaran de ressuscitar-la a través de
l'alquímia. Però alguna cosa surt malament i Edward perd un braç i una cama, i
l'esperit de Alphonse acaba relegat en una vella armadura.
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