ADULTS
Historias de la Vuelta – Álvaro Calleja [796.61 Cal]
De Marià Cañardo a Alberto Contador, passant per Bahamontes, Merckx, Delgado,
Heras, Beloki i Valverde, entre d'altres. Les 72 edicions (la del 2018 és la 73ª) de
la Vuelta queden recollides en aquest llibre, en què s'explica, entre moltes altres
coses, com es gestà la cursa i com foren les primeres edicions.

Cómo piensan los escritores – Richard Cohen [80.8 Coh]
D'Homer i Shakespeare a Vonnegut o Zadie Smith, Richard Cohen explora com
iniciar un llibre, com es construeix un personatge, com narrar una escena de sexe,
com s'escriu i reescriu. I, també, com viu cada autor tot el procés: les seves pors,
bloquejos i trucs per superar-los.

Tarragona: patrimoni mundial – Ricardo Mar [9(46.71Tar) Tar]
L’any 2000 la UNESCO va reconèixer l’antiga Tarraco com a Patrimoni Mundial.
En aquesta obra es donen a conèixer una mica millor com són i com eren els
grans monuments de la Tarragona romana a través d’una anàlisi científica,
rigorós, actualitzat i al mateix temps comprensible per a tots.

La Vigília – Marc Artigau Queralt [N Art]
En Raimon escriu contes per a la ràdio i viu amb el seu germà Blai, que va quedar
trastocat per un accident quan era petit. Un bon dia en Rai rep l'encàrrec
d'escriure una biografia d'una dona que l'escolta cada dia.

La Red Púrpura – Carmen Mola [N Mol]
Segona novel·la de Carmen Mola, una autora o autor perquè no sabem qui
s'amaga rere aquest nom, que amb la seva primera obra, La novia gitana,
aconseguí un gran èxit. Ara la inspectora Elena Blanco haurà de desarticular una
xarxa que trafica amb vídeos de violència extrema a la xarxa fosca d'internet.

Els Àngels em miren – Marc Pastør [N Pas]
Dues noies joves són localitzades mortes en el que sembla un assassinat ritual.
Els Mossos d'Esquadra, exhaustos enmig d’una situació política convulsa,
engegaran una complicada investigació. Els pocs sospitosos que identifiquen són
també víctimes d’unes ànsies de revenja que semblen no tenir aturador.

INFANTIL
Una Vegada hi havia... : contes amb pictogrames - Madalena Matoso
[I*Mat]
Vuit històries de Grimm o de Perrault, explicades en text i en pictogrames: La
Caputxeta vermella, El gat amb botes, Hansel i Gretel, Els tres porquets, La Rínxols
d'Or, Rapunzel, En Jan i la mongetera màgica i Les fades.

Un gran perro - Davide Cali [I*Cal]
Un pare explica al seu fill les més grans proeses dels membres de la família mentre
passegen entre els seus retrats: l’oncle Angus era policia, la tia Yuki fou astronauta, la tia
Doris va ser bombera, l’oncle Tibor el corredor més ràpid de tota la família... Però què serà
de gran el protagonista d’aquesta història? Llibre amb solapes desplegables ple de
divertides sorpreses i confusions!

El Tresor perdut - Jaume Copons [I**Cop]
L’Agus ha d’anar a passar uns dies a casa de l’avi i proposa a la Lídia que
l’acompanyi, que s’hi divertiran molt. Però quan hi arriben tot està fet un
desastre i veuen l’avi trist i desanimat: resulta que li volen enderrocar la casa i
l’avi sospita que estan buscant un tresor..., el tresor perdut del besavi!
Una amiga muy especial - Dana Simpson [IC Sim]
La Cloe enfadada passeja pel bosc i tira una pedra al llac. Sense voler topa amb la cara
d’un unicorn, en Calèndula Nas Celestial. Aquesta situació permet que se li concedeixi un
desig la nostra protagonista i demana que l’unicorn es converteixi en la seva millor amiga.
Podran trobar alguna cosa en comú una nena i una criatura màgica del bosc?

El gran libro de los instrumentos musicales – Pronto [I786 Pro]
Aquesta orquestra reuneix entre d’altres a la granota, l’olifant, la flauta dolça i la de
Pan, el piano de cua, la trompa de caça, l’oboè, l’altaveu....130 instruments
classificats per famílies, descrit i il·lustrats, amb informació que es complementa
amb vinyetes d’humor que juguen amb expressions relacionades amb la música.

El pare de l'any - Diego Mir [173 Mir]
Aquest llibre mira de treure ferro a la paternitat, mitjançant un divertit relat en forma de
«tria la teva aventura» en què el lector podrà comprovar els seus dots com a pater familias.
Caldrà superar un seguit de proves i prendre decisions que el portaran per diferents camins,
al llarg de tres capítols que abasten l’embaràs, el part i el primer any, fins a aconseguir el
preuat diploma al pare de l’any.

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
Vengadores: Infinity War – Anthony Russo [DVD Ven]
L'enfrontament definitiu i més sagnant de tots els temps: els Venjadors i els seus
superherois han d'estar disposats a sacrificar tot en un intent de derrotar al
poderós Thanos, abans que els seus plans de devastació i ruïna posin fi a l'univers.

Pachinko Plex – Za! [CD 2.ZA!]
Cada vegada més lluy dels llenguatges musicals convencionals, els catalans
transiten sense complexos per una multitud de sonoritats i influències des del
jazz, el breakbeat, les influencies hip hop i un pòsit de rock progressiu. Un disc
apassionant i desconcertant.

Hip Hop Family Tree – Ed Piskor [78.085.3 Pis]
La història del hip hop, molt documentada i en un format mai vist. Per fi en castellà
un dels grans referents mundials en novel·la gràfica de no ficció sobre música i
cultura pop. El 1r volum de la saga de culte consagrada a l'epopeia del Hip hop,
descriu el naixement al Bronx, a finals dels 70 d'un moviment convertit en global.

The Good Doctor. Temporada 1 [DVD Goo]
Shaun Murphy és un jove cirurgià resident que pateix autisme i síndrome de
Savant, conegut també com la “síndrome del savi”, una malaltia que li causa
problemes a l'hora de relacionar-se amb els altres, però que al mateix temps li
ha permès desenvolupar unes habilitats mentals prodigioses, com és el cas de la
seva extraordinària memòria.

CÒMIC
El gourmet solitario – Jiro Taniguchi [C Tan – Japonès]
Un home solitari, amb una feina que li permet moure's molt, recorre els carrers
de Tòquio i altres localitats japoneses visitant els clients. Cada dia és una ocasió
per a redescobrir un barri o conèixer-ne un de nou. Però per a aquest home, el
moment del menjar constitueix una autèntica aventura, gairebé un ritual.

El tesoro del cisne negro – P.Roca i G.Corrall [C Roc Hispanoamericà]
La principal empresa caça tresors del món anuncia que ha descobert en aigües de
l'Atlàntic un gran tresor dins un misteriós vaixell, el Cigne Negre, que sembla ser
és espanyol. Comença així una guerra administrativa per aconseguir retornar el
vaixell a mans del govern.

Jonas Fink. El librero de Praga – Vittorio Giardino [C Gia - Europeu]
Agost de 1968, Jonas Fink té 29 anys, una llibreria i una nova xicota. Però quan
a la primavera un vent de llibertat recorre la regió comunista, el passat del jove
llibreter ressorgeix: Tatjana, el seu amor de joventut, ha tornat a Praga.
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