ADULTS
Raïms: les principals varietats catalanes – A. Villaroya [et al.] [63.48
Rai] Manual que recull la història, el cultiu i els vins de les dotze principals
varietats que tradicionalment s’han cultivat a Catalunya: la carinyena, garnatxa,
macabeu, malvasia de Sitges, monastrell, moscatell, parellada, picapoll, sumoll,
trepat, ull de llebre i xarel·lo.

3 nits de torb i 1 Cap d'Any: crònica d'una tragèdia al Pirineu – Jordi
Cruz [796.52(46Pir) Cru]
L'hivern del 2000 va acabar amb la tragèdia de muntanya més important que es
recorda al Pirineu català. El torb, un fort vent que aixeca la neu i redueix la
visibilitat, va atrapar diversos grups d'excursionistes a la zona del Balandrau.

Molta terra catalana a l'Havana: història de l'emigració catalana a la
capital de Cuba – Josep Maria Torné [CL 9(46.71)"18/19" Tor]
Llibre que posa de relleu la importància de l’emigració catalana a l’Havana en el
període que abraça de primers del segle xix fins als anys trenta del segle xx. Una
part important d'aquesta emigració era vilanovina.

Mare – Ada Castells [N Cas]
Mentre la Sara espera que li passin a recollir els mobles de la mare, li cau a les
mans una llibreta amb les memòries que ha escrit l'excèntrica de sa mare. La
Sara hi comprova allò que ja sap, que la Raquel s'hauria passat la vida anant a
festes, comprant-se joies i ballant la conga, però tenia un problema que no podia
esquivar: tres filles.

Los huerfanitos – Santiago Lorenzo [N Lor]
La mort d'Ausias Susmozas, patriarca del Pigalle, un teatre de passat gloriós,
reuneix als seus tres fills. Esperen recollir uns bons diners, però sols els ha deixat
deutes. Si no troben una solució el banc se'ls quedarà el teatre. Una tremenda i
divertida sàtira sobre el món teatral i sobre el món, en general, en fallida.

Les Costures de l'anell – Oriol Ràfols Rubires [N Raf]
Un segrest, en un rerefons de trames corruptes, posa els protagonistes en una
situació límit, que el lector viurà des de tres òptiques diferents. Res no tornarà a
ser com abans.

INFANTIL
Baixa dels núvols! – Germán Machado [I* Mac]
Cada matí, la protagonista de la història escolta dir: «Baixa d’aquest núvol,
dormilega!». Llavors, interromp la xerrada amb l’ós canós i es beu la llet a tota
velocitat per no arribar tard a l’escola. Alguns pensen que està als núvols, però
no és del tot així; ella està massa ocupada, fascinada observant com treballen les
formigues, muntant a cavall de mar o prenent cafè amb el seu amic rinoceront.

Parco – Àlex Nogués [I* Nog]
«Descansi en pau!», van dir. Aleshores, per què el món seguia girant? En Parco
es va aixecar de la tomba i va anar al poble. Allà va descobrir una cosa molt
important. Parco és un àlbum il·lustrat que permet compartir la necessitat de
parlar amb naturalitat de la mort a la literatura infantil, perquè la vida i la mort
són indivisibles.
Tinc un drac a la panxa – Beatriz Berrocal [I**Ber]
S’està preparant una funció de teatre a l’escola i el nostre protagonista té por de
parlar en públic. Pensa que té un drac a la panxa que el mossega i li roba la
memòria, per això no es recorda de la frase que ha de dir quan li preguntin:
«Digues tu, estrella brillant, saps on puc trobar la lluna?». Com aconseguirà
vèncer un drac tan terrible?

El hacker que volia ser l'amo del món - Jill Robinson [I***Rob]
Com et sentiries si un dia fossis escollit per salvar la humanitat? Com
reaccionaries? Ara tens l'oportunitat de saber-ho llegint aquest llibre en què cada
capítol et dóna l'opció de triar la teva aventura i prendre una decisió en un sentit
o un altre.

Mi cuerpo està loco : un cómic para sobrevivir a tus hormonas - Séverine
de la Croix [I612.6 La C]
La Lila i les seves hormones revolucionades, a través del format còmic i dosis
d’humor, ens ajudaran a entendre la pubertat que tanta vergonya fa parlar-ne
amb els pares.
Los hombres prehistóricos – Jean-Baptiste de Panafieu [I9(12)Pan]
Quin aspecte tenien els homes prehistòrics? Com encenia el foc l’home de
Neandertal? De què s’alimentaven els cromanyons? Per què pintaven a les coves?
Els homes prehistòrics van inventar eines, milloraren les tècniques de caça, van
aprendre a fer foc, colonitzaren el món i van construir els primers poblats. Amb
aquest llibre interactiu descobriràs l’origen i l’evolució de la nostra espècie.
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Heridas abiertas - Jean-Marc Vallée [DVD Her]
La periodista Camille Preaker torna a la seva ciutat natal per a cobrir els
assassinats de dues noies adolescents. Atrapada pels seus propis dimonis, ha
d’enfrontar-se amb el propi passat si vol obtenir una història que escriure sobre
els crims. Basada en el llibre homònim de Gillian Flynn.

Gallipoli – Beirut [CD 2. BEI]
Zach Condon hi torna quatre anys després del darrer àlbum d’estudi. A Gallipoli
trobem els seus trets d’identitat, una barreja d’indie-pop amb influències de la
música balcànica i mexicana però amb una clara vocació d’experimentar amb
altres músiques del món. Ens vam quedar amb ganes de veure’ls al Vida Festival.

Dueñas del show – Joy Press [30.055.2 Pre]
Guionistes, directores, productores, showrunners… en els últims anys, les dones
han començat a liderar les sèries de televisió. Shonda Rhimes, Lena Dunham,
Tina Fey, Amy Schumer, Mindy Kaling són algunes de les protagonistes d'aquesta
història de superació, que han convertit la televisió en una fàbrica de somnis amb
igualtat d'oportunitats.

Disobidience – Sebastian Lélio [DVD Dis]
Una dona que es va criar en una família ortodoxa jueva torna a la seva llar amb
motiu de la mort del seu pare, un rabí. La controvèrsia no trigarà a aparèixer
quan comença a mostrar interès per una vella amiga de la infància.

CÒMIC
Cénit - Maria Medem [C Med Hispanoamericà]
No és fàcil viure sense recordar què has fet la nit anterior. Encara és més difícil si
recordes el que has somiat i no t'agrada. Però tot és pitjor si ets somnàmbul i no
saps si en realitat vas somiar alguna cosa o ho vas viure. Òpera prima de l’autora
sevillana que va guanyar el premi a l’artista revelació al passat Còmic Barcelona.

Sola: basat en els records de la Lola - Denis Lapière [C Lap Europeu]
Un poble camperol marcat pel pas de les estacions al cor de Catalunya. Una nena
que encara no ha fet set anys i que en porta tres separada dels seus pare sense
saber per què. El seu avi, li ha parlat de la guerra que s'estén per gairebé tot el
país. Una nit, una bomba cau a una casa del poble a cent metres de la seva.

Miss Hokusai – Hinako Sugiura [C Sug Japonès]
A Edo hi viuen nobles, artistes, cortesans, pagesos i samurais. Un d’ells és en
Tetsuzo, més conegut com a Hokusai. El que molta gent desconeix és que una de
les seves filles, Oei, una jove tossuda i independent, és la que fa anònimament
moltes de les obres que se li atribueixen al seu pare. Aquesta és el retrat d'una
dona lliure eclipsada per l'ombra del seu pare.
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