ADULTS
Cómo piensa el mundo – Julian Baggini [1(09) Bag]
L’autor ens mostrarà com diferents branques de la filosofia van florir
simultàniament a la Xina, l’Índia i l’antiga Grècia, creixent a partir de mites i
històries locals, i com les actituds culturals contemporànies s’han desenvolupat a
partir de les històries filosòfiques de les seves regions.

La Guerra de Vietnam: una tragedia épica, 1945-1975 – Max Hastings
[9(597) Has] Durant 30 anys, primer francesos i després estatunidencs, es van
enredar en una guerra que marcaria diverses generacions. Hi trobarem la batalla
de Dien Bien Phu, l’atac aeri del Vietnam del Nord, però també batalles menys
conegudes i que acabarien provocant més de 2 milions de morts.

La Vida rebel de Rosa Parks – Jeanne Theoharis [92(Par) The]
1 de desembre de 1955. A la ciutat de Montgomery, Alabama, una jove negra es
nega a cedir el seient a un home blanc. El conductor ho denuncia a la policia i la
dona acaba sent detinguda. Aquell acte acabaria posant contra les cordes el
sistema racista dels Estats Units. Aquella dona era Rosa Parks.

L'Arxipèlag del Gos – Philippe Claudel [N Cla]
Un matí apareixen a la platja els cossos de tres homes que haurien mort provant
de creuar el Mediterrani. Per no espantar turistes i futures inversions, tothom actua interessadament, amb covardia i secretisme. Però el mestre del poble pensa
que potser cal investigar aquelles morts, que la versió oficial és massa simple.

El Museo de los espejos – Luis Montero Manglano [N Mon]
En l’any del bicentenari del Museu del Prado, las celebracions es veuen
dràsticament alterades per una sèrie de violents assassinats que reprodueixen
algunes de les seves pintures més famoses. Una copista aficionada i un estrafolari
expert en simbologia seran els únics capaços de resoldre els crims.

Ganivet – Jo Nesbo [N Nes]
En Harry Hole, exinspector de la policia d'Oslo, no passa per un bon moment. La
Rakel, l'única dona que ha estimat, l'ha deixat, a comissaria l'han arraconat i fa
poc que el violador i assassí Svein Finne està en llibertat després de vint anys de
condemna. En Finne va ser arrestat per en Harry quan era jove, i no ho ha
oblidat.

INFANTIL
Méliès – Ximo Abadía [I*Aba]
Fantàstica història d’amor entre el cineasta Georges Méliès, un dels primers
directors de cinema i pioner dels efectes visuals, i la seva dona i musa Jeanne
d’Alcy, envoltats de l’imaginari del director, les seves criatures i els seus
escenaris onírics. Àlbum il·lustrat que ret homenatge a aquest únic i extraordinari
visionari del cinema.

El hombre del camión – Bruno Munari [I*Mun]
Un pare viu les més increíbles desventures per arribar a l’aniversari del seu fill
amb un regal molt especial. L’autor es basa en la tècnica de pop-up i paper-cut,
fent evolucionar en el seu moment el món editorial i expandint les fronteres del
llibre infantil anant cap a l’exploració, el joc i la creativitat.

Si el món sencer fos ... – Joseph Coelho [I*Coe]
L’avi em regala un llapis amb punta d’arc de Sant Martí.”Escriu i dibuixa, escriu i
dibuixa tots els teus somnis”, em diu. Un àlbum il·lustrat ple de poesia sobre
l’amor entre una nena i el seu avi, i com, a través dels records, el seu amor
perdura per sempre. Història idònia per parlar amb els més petits sobre la mort
dels éssers estimats.

Maleït patufet – Maite Carranza [I**]
El sanguinari
Lluc disposat
un fill ni què
repolit i cursi

pirata Barba-roja no recordava que tenia un fill fins que apareix en
a passar les vacances amb ell. Barba-roja no sap per a què serveix
són les vacances. El que sí que sap és com transformar un napbuf
en un pirata de cap a peus. Com s’ho farà, en Barba-roja?

El Riu – Gerard Vergés [IP 833 Ver]
El riu és un lloc de trobada i de pau on convergeix la vida. El riu, com a element
de la natura, es converteix en una metàfora de la vida, que es configura com un
espai on s’origina i flueix. Amb el riu com a referent i els elements que l’envolten,
experimentarem les sensacions viscudes en les diferents etapes de la vida, des de
la infància fins a la vellesa.

L'oceà: encunys i il·lustracions per observar el fons marí – Hélène
Druvert [I570 Dru]
Capbussa’t dins l’oceà: coneixeràs els seus habitants, la flora i la fauna,
comprendràs com neixen les onades, observaràs els volcans submarins,
admiraràs els escenaris de corall o la dansa dels animals bioluminescents...

MÚSICA – CINEMA – FOTOGRAFIA
Un Asunto de familia - Hirokazu Kore-eda [DVD Asu]
Osamu i el seu fill troben una nena abandonada. L'esposa d’Osamu acceptarà
cuidar-la quan s'assabenti de les dificultats que afronta. Tot i que la família és
pobre i sobreviu fent petits delictes, semblen viure feliços junts, fins que un
accident imprevist revela secrets ocults, posant a prova els llaços que els uneixen

La música en el cine - Gilles Mouëllic [778.5 Mou]
A mig camí entre l'assaig i la divulgació, l’obra intenta abordar, de manera
concreta i en tota la seva extensió, el tema que evoca el seu títol. La música cinematogràfica passa a ser un assumpte real, viu i encarnat en les pel·lícules, però
alhora genera altres suggeriments sobre què és la música i què és el cinema.

Spider-Man: un nuevo universo - Bob Persichetti [DVD Spi]
En un univers paral·lel on Peter Parker ha mort, un jove de secundària anomenat
Miles Morals és el nou Spider-Man. Amb tot, quan el líder mafiós Wilson Fisk
(a.k.a Kingpin) construeix el "Súper Colissionador" porta a una versió alternativa
de Peter Parker que tractarà d'ensenyar-li a Miles com ser un millor Spider-Man.

Kill a feeling – Carla [CD 2.CAR]
Després de debutar fa tres anys ara palpem el gran progrés de la cantautora
catalana Carla Serrat, que va sorprendre per atrevir-se amb cançons de synth
pop fosc. La reflexió vesteix les lletres d'un disc que manté la seva essència. I el
seu germà Toni dóna la pinzellada analògica al conjunt amb la seva bateria.

CÒMIC
El nuevo Spiderman - Brian Michael Bendis [C Ben Americà]
Miles Morals agafa el relleu de Spiderman! Abans de la mort de Peter Parker, el
jove Miles Morals es disposava a començar un nou capítol de la seva vida en una
brillant acadèmia. Però llavors la picada d'una aranya li va conferir extraordinaris
poders. Així comença una de les més grans sagues d’aràcnids del segle XXI.

Dues monedes - Núria Tamarit [C Tam Hispanoamericà]
La Mar, una adolescent europea, viatja al Senegal amb sa mare, que treballa en
un projecte de construcció d'una biblioteca i una emissora de ràdio en un petit
poble. Habituada al primer món, a mesura s’adapti als ritmes i costums del lloc,
prendrà consciència que la meitat del seu equipatge eren tòpics, prejudicis i
desconeixement.

Cómo traté de ser una buena persona - Ulli Lust [C Lus Europeu]
Amb 23 anys l’Ulli té un fill petit i pugna per viure de l'art. La companyia d’en
Georg li fa bé, un actor de teatre que ja n’ha fet 40. Però l’Ulli no pot desoir les
seves necessitats i la parella es veurà amplificada quan aparegui en Kimata, un
jove nigerià massa passional com per a assimilar alguns dels codis que es donen
entre els homes i dones europeus.
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