ADULTS
La Guerra más larga de la historia : 4.000 años de violencia contra las
mujeres – Lola Venegas [30.055.2 Ven] Durant la història la dona ha patit
la violència de maneres molt diverses: crims d'honor, avortaments clandestins,
matrimonis infantils, prostitució, ablació femenina. Però també d'altres menys
evidents: sentències judicials, vexacions en publicitat, bretxa salarial...

El Temps a la maleta: 25 llocs on no aniries a viure - Mònica Usart
[551.5 Usa] Quan anem de viatge, normalment, no volem trobar fenòmens
extrems. Ni pluges abundants, ni grans nevades, ni ventades, ni calor
insuportable... Doncs bé, aquesta guia ens ensenya tot el contrari: els llocs del
planeta on el clima és particular i s'ha arribat a situacions extremes, de rècord!

Historia de la exploración espacial – Roger D. Launius [629.19 Lau]
Durant mil·lennis la humanitat ha intentat entendre l'univers: des dels astrònoms
babilònics que traçaren l'òrbita dels planetes, els constructors inques i asteques
dels primers observatoris astronòmics i els grans descobriments del Renaixement
fins els èxits tecnològics que van permetre l'arribada de l'home a la Luna.

Rocaguinarda - Gerard Bussot [N Bus]
Al crit de "Visca la terra!" i "Mori el mal govern!", Rocaguinarda, el bandoler més
gran que mai hi hagi hagut a Catalunya, va tenir en escac i mat les forces del
virrei i, fins i tot, la corona hispànica. Al segle XVII, nyerros i cadells, els dos
bàndols en què estava dividida la noblesa catalana, s'enfrontaven a mort per la
defensa dels seus interessos.

El Pintor de almas / Ildefonso Falcones [N Fal]
Barcelona, 1901. En Dalmau Sala, fill d'un anarquista ajusticiat, és un jove pintor
que viu atrapat entre dos móns. D'una banda, la seva família i l'Emma, la dona
que estima, són fermes defensores de la lluita obrera. De l'altra, la seva feina en
un taller, l'acosta a un ambient on imperen la riquesa i la innovació creativa.

Recuerdos del futuro – Siri Hustvedt [N Hus]
Una escriptora consagrada que treballa en les seves memòries redescobreix els
vells diaris del seu primer any d'estada a Nova York, a finals de la dècada de
1970. En ells hi recull el primer amor, els esborranys de la primera novel·la,
l'escena literària que se li obre al davant, però sobretot l'obsessió per una veïna.

INFANTIL
Li vam posar Manolito - Gustavo Roldán [I*Rol]
Manolito és una bestioleta negra, despentinada i entranyable que, de sobte, es va
presentar un dia davant de casa i va demanar que l'hi deixessin entrar. Amb tot,
les persones que hi viuen no estan d'acord amb aquesta petició i tracten de
convèncer-lo, sense gaire convicció, perquè se’n vagi. Marxarà en Manolito?

Cinc minuts més - Marta Altés [I*Alt]
«El temps, quina cosa més curiosa. El pare sempre en parla. Però rec que jo sé
més coses del temps que ell…». Els nens tenen un concepte del temps molt
diferent del dels grans. Per a ells el temps no existeix. Només existeix gaudir.
Però els adults, sempre amb mil coses a fer, amb pressa per tot, mai no s’ocupen
de gaudir el temps com ho fan els menuts.

Edison: dos ratolins a la recerca d'un tresor – T. Kuhlmann [I**Kuh]
Motivat per una antiga història familiar, en Pau busca l’ajut per inventar un
aparell capaç de submergir-se fins a les profunditats de l’oceà Atlàntic. En una
arqueta perduda al mar hi ha una sorpresa en el seu interior: el diari d’un
avantpassat seu que el relacionarà amb un dels inventors més importants de la
història.

L'Àvia pirata - Assumpta Mercader [I***Mer]
Una novel·la de pirates, amb moltíssimes il·lustracions fantàstiques, que enganxa
des de la primera pàgina i que permet descobrir part de la mitologia de la costa
catalana. Una decidida àvia pirata manant a tota una tripulació de pirates? On
ens durà això?

La vida secreta dels mocs - Mariona Tolosa [I616.2 Tol]
Males notícies: els mocs no són una malaltia, o sigui que pots anar a l’escola amb
mocs! Viuen entre nosaltres, sobretot durant els mesos més de més fred, els
encanta anar a l’escola i s’aferren al nostre nas disposats a defensar-nos de
qualsevol malaltia.

Los Fab Four : los cuatro amigos que se convirtieron en los Beatles Susanna Reich [I78(Bea) Rei]
Aquesta és la història de com quatre nois normals van créixer entre les runes de
l’Anglaterra de la postguerra i trobaren en la música una força vital poderosa.
Quatre amics que es convertiren en la banda de major èxit mai conegut.

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
Debut. Poemas y canciones – Christina Rosenvinge [78(Ros) Ros]
Creuen aquest llibre les referències literàries, musicals i artístiques que han
influenciat l'obra de la cantautora madrilenya i tanca el volum «La paraula
exacta», un assaig en el qual indaga en l'art d'escriure cançons, una reflexió
sobre els secrets d'embastar paraula i melodia en el vers cantat.

El reverendo – Paul Schrader [DVD Rev]
Ernst Toller és un rector d'una petita església a l'estat de Nova York, turmentat
per la mort d'un fill a la guerra de l'Iraq i separat de la seva dona. Després d'una
trobada amb una feligresa embarassada que li demana que aconselli al seu marit,
la vida de Toller canviarà per complet.

Aitzstar - Niña Coyote eta Chico Tornado [CD 2.NIN]
Quart disc d'aquest enèrgic grup donostiarra que obre nous territoris i camins per
al seu rock desèrtic i àrid que juga per paisatges stoner i intensitats dels
setantes, al costat de ritmes contagiosament pesats i crits necessaris per la
societat del segle XXI.

Friends. 1a i 2a temporada [DVD Fri]
Enguany es commemora el 25è aniversari del debut d’aquesta sèrie a la televisió.
Les aventures d’en Ross, la Mònica, en Chandler, la Rachel, en Joey i la Phoebe a
Nova York van marcar una era a la televisió i es va convertir en un fenomen de
masses que avui dia encara es manté vigent.

CÒMIC
Bibliomanias – Laura Pacheco [C Pac Hispanoamericà]
Els bibliòmans són aquesta subespècie humana més preocupada per acabar un
llibre que per la pau mundial. Tots coneixem a algú així. Qui sap, potser ets tu un
d'ells. Bibliomanías recopila aquestes situacions, absurdes a vegades, massa reals
altres, en les quals el plaer de llegir supera amb escreix el sentit comú.

Sabrina – Nick Drnaso [C Drn Americà]
La Sabrina és una dona que un bon dia desapareix. Aquí comença la història dels
qui es queden: la germana, el xicot i un amic d'aquest. Quan un vídeo de la Sabrina es fa viral, aquest tràgic succés es converteix en un debat que donarà lloc a
teories de la conspiració, notícies falses i especulacions sobre el dolor i la pèrdua.

Las chicas son guerreras: el cómic femenino de los 70 y 80 - Ruth
Bernárdez [741.5 Ber] 1314 còmics de noies. Diversos milers d'històries.
Aquest és un estudi exhaustiu de les publicacions per a nenes i adolescents dels
70 i 80, dels extres i especials, sense deixar-ne cap i descobrint els autors que hi
ha rere el dibuix i el guió. Un treball de recerca i classificació definitiu en l'estudi
del còmic femení.
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