Novetats Biblioteca Municipal Josep Picola – Setembre 2017
Nosaltres dos
Xavier Bosch

Editorial: Columna Edicions S.A.
Pàgines: 560
Idioma: català

És possible l'amistat entre un home i una dona?
«L’amistat deu ser això: els lligams invisibles amb algú que fa quinze anys que no has vist i és com si hi haguessis
parlat abans-d’ahir».
El Kim i la Laura es coneixen a la universitat. Vénen de mons molt diferents. Ell, seductor i despreocupat, és fill
d’un hoteler del passeig de Gràcia de Barcelona. Ella, de Banyoles, és senzilla, idealista i sap que la vida es basa en
els detalls. Junts riuen, es diverteixen i, units pel vincle de l’amistat, superen els esculls del destí. Malgrat els seus
camins divergents, saben que sempre hi són per ajudar-se. Tant se val la distància. Tant se val que triguin molt
temps a retrobar-se. Són dos amics, com n’hi ha pocs, a prova de tot.
És possible l’amistat entre un home i una dona?

Las ventanas del cielo
Gonzalo Giner

Editorial: Planeta
Pàgines: 736
Idioma: castellà

A l'edat mitjana hi va haver qui va aixecar catedrals de pedra per fer d'elles la casa de Déu, però van ser els
mestres vidriers qui les van convertir en autèntics sagraris de color i llum.
Segle XV, l’Hugo de Covarrubias decideix renunciar a la destinació que el seu pare, un mercader de llanes, li ha
marcat. La seva decisió fa que abandoni Burgos, però també a Berenguela, la seva íntima amiga, i al seu ambiciós

germanastre Damià, que anhela fer-se amb l'empresa familiar. Però tot canvia en descobrir que el seu pare està
sent traït. Es veu obligat a fugir per salvar la vida embarcant-se en un balener basc, en què coneix a Azerwan, un
fascinant home que es defineix com a comptador de llegendes i amb qui compartirà a l'Àfrica un prometedor
negoci de venda de sal.
La venjança el fa escapar de nou, aquesta vegada amb una dona, Ubayda, i un extraordinari falcó, Aylal, en busca
del seu veritable destí: aprendre l'art de les vidrieres. Una novel·la èpica i d'aventures que es desenvolupa en
escenaris tan dispars com el desèrtic nord d'Àfrica, la inexplorada Terranova i algunes de les més puixants ciutats
europees de l'època (Bruges, Lovaina o Burgos) i les seves catedrals, en un temps en el qual les seves velles parets
es van anar obrint per convertir-se en autèntics sagraris de vidre, ...

El día que se perdió la cordura
Javier Castillo

Editorial: Suma
Pàgines: 456
Idioma: castellà
Centre de Boston, 24 de desembre, un home camina nu amb el cap decapitat d'una jove. El doctor Jenkins,
director del centre psiquiàtric de la ciutat, i Stella Hyden, agent de l'FBI, s'endinsaran en una investigació que
posarà en joc les seves vides, la seva concepció del seny i que els portarà fins a uns successos fortuïts ocorreguts
en el misteriós poble de Salt Lake disset anys enrere.
Amb un estil àgil ple de referències literàries -García Márquez, Auster, Orwell o Stephen King- i imatges
impactants, Javier Castell construeix un thriller romàntic narrat a tres temps que explora els límits de l'ésser humà
i trenca els esquemes del gènere del suspens.

La dona del cadillac
Joan Carreras

Editorial: Edicions Proa S.A
Pàgines: 328
Idioma: català

Un Cadillac vermell, tancat dins d’un garatge d’un poble aïllat. Un foraster, una dona discreta.
Estanislau Guiu, l’home que arriba un dimecres a la tarda al poble de Mompuig, té una feina que sembla molt
fàcil: ha de parlar amb l’Helena Bau i comprar-li un cotxe antic. Però les coses no són mai com semblen. Al bar del
mig es prepara una conxorxa per impedir aquesta venda i cada personatge que apareix té les seves raons ocultes
per ficar-hi el nas i alguna cosa més. La dona del Cadillac és una novel·la trepidant, plena d’intriga i misteris que
ens parlen sobre la culpa i un passat que cadascú vol oblidar a la seva manera.
Joan Carreras demostra amb aquest llibre que la qualitat literària no xoca amb la vocació d’escriure per al gran
públic. La dona del Cadillac exposa les vides secretes d’una petita població on tothom, com també el lector, té els
seus monstres i fantasmes ocults.

Em dic Lucy Barton
Elizabeth Strout

Editorial: Edicions de 1984
Pàgines: 224
Idioma: català

La Lucy Barton no acaba de recuperar-se del que hauria d'haver estat una senzilla operació d'apèndix. La seva
mare, amb qui no parla des de fa una pila d'anys, apareix als peus del seu llit d'hospital. Aquesta obra relata amb
sensibilitat i compassió el retrobament de dues dones que descobreixen en la conversa la manera de recuperar el
temps perdut.

Un amor de oriente
Pilar Eyre

Editorial: Planeta
Pàgines: 288
Idioma: castellà
Pilar Eyre ens submergeix en la biografia íntima i secreta d'una dona de sensualitat innocent i refinada que,
arribada a Espanya en els anys setanta des de la seva Manila natal, acabarà convertint-se en una destacada figura
de l'alta societat de l'època. Apassionada, lliure, divertida i gran amant dels plaers, Muriel protagonitzarà una
ardent i tortuosa història d'amor al costat d'un atractiu i seductor artista que lluita per enfilar-se al èxit.
Aquesta palpitant narració amaga sota la seva màscara de ficció a personatges molt reconeixibles als quals
l'autora despulla hàbilment amb la seva ploma. Ple de detalls inèdits, d'anècdotes captivadores, de riures i de
llàgrimes, és un llibre que atraparà el lector de principi a fi amb una història tan sorprenent com escandalosa.

La fada negra
Xavier Theros

Editorial: Destino
Pàgines: 448
Idioma: català
Barcelona, 1843. Una nit d’estiu, un nen apareix degollat en un fumador d’opi. En Llàtzer Llampades, un capità de
vaixell expulsat de la marina mercant, a qui un tràgic naufragi ha marcat per sempre, es converteix en policia
empès per les circumstàncies. El país viu la minoria d’edat de la reina Isabel II. Governa el seu regent, l’odiat
general Espartero. A la ciutat, bruta i claustrofòbica, plena de barricades i fantasmes i asfixiada per les muralles,
està a punt d’esclatar la revolució. Per reprimir-la, l’exèrcit es prepara per a un llarg i brutal bombardeig que
durarà tres mesos.
Sota les bombes, enmig del setge militar i només consolat per la seva ardent amant, el capità Llampades haurà
d’esbrinar qui és el misteriós assassí de les criatures.

La fada negra és una novel·la ambientada en una Barcelona convulsa que ens ofereix un relat ple de passions i
intrigues amb una força narrativa insòlita, sorprenent i captivadora.

De la maceta al plato
Zia Allaway

Editorial: DKESPAÑOL
Pàgines: 221
Idioma: castellà

Conrea verdures, plantes aromàtiques i flors amb un aspecte fantàstic i un sabor deliciós gràcies a De la maceta al
plato. Amb 28 projectes innovadors pas a pas, De la maceta al plato és una guia visual plena de consells pràctics i
idees per a conrear horts d’ interior en qualsevol espai per reduït que sembli: des de balcons i parets fins taulells
o sostres gràcies a cultius penjants. Cultiva més de 30 tipus diferents de verdures, herbes o fruiters seguint els
directrius d'aquesta guia que convertiran l'espai de què disposa no només en un hort interior sinó també en una
cridanera decoració natural. Les instruccions pas a pas inclouen com crear un hort d'alfàbrega i Xile, com preparar
l'espai de què disposes correctament per transformar-lo en una àrea de cultiu gràcies a detallades explicacions:
tècniques de drenatge del terra, temps de collita, il·luminació artificial, etc. Amb Del test al plat crearàs una
espectacular decoració a la teva llar al mateix temps que aconsegueixes un hort saludable per aconseguir
deliciosos plats.

Què beure quan no beus
Meritxell Falgueras

Editorial: Ediciones Urano
Idioma: català

Per cuidar-se, refrescar-se i hidratar-se, per maridar amb un plat deliciós o, senzillament, gaudir d’una experiència
rica en aromes, sabors i matisos… les begudes sense alcohol són tendència.
La mediàtica sommelier Meritxell Falgueras Febrer ens presenta en aquest llibre suggeridores propostes prendreles sols o en companyia, genuïnes i fàcils de preparar. Són begudes que estimulen els sentits i que alhora milloren
la vitalitat, clàssiques o avantguardistes, senzilles o tan sofisticades com el millor vi. Totes inclouen informació
abundant que ens ajudarà a potenciar aromes i textures.
Descobrirem begudes com la michelada, perfecta per quedar-se amb els amics, exòtiques com la kombucha, de
propietats miraculoses, relaxants com la golden milk, per dormir millor. Així com els millors maridatges del te i de
sucs, consells per escollir un vi o una cervesa, idees per a un vermut o una «copa» nocturna.
El llibre ideal per a abstemis per decisió o per obligació, embarassades, esportistes, persones que estan a dieta i,
en general, per a qualsevol que desitgi gaudir d'experiències noves a l'hora de celebrar i brindar.

Trens i estacions de Catalunya
Antoni Nebot i Biosca

Editorial: Pages
Pàgines: 208
Idioma: català

Per primera vegada, com a resultat d’una intensa i llarga recerca de postals i fotografies ferroviàries antigues,
s’ofereixen a l’aficionat als trens i al lector encuriosit amb la història gràfica del país 345imatges, la majoria
inèdites, que mostren totes les estacions i baixadors existents a les diverses línies de via d’ample ibèric a
Catalunya, durant la primera meitat del segle XX. El llibre fa un viatge a través del temps, per conèixer com era
aquell ferrocarril de l’època dels nostres avis i l’ambient que envoltava les seves instal·lacions.

Xènia, estimar no fa mal
Gemma Pasqual i Escrivà

Editorial: Barcanova
Pàgines: 144
Idioma: català

Enganxada al mòbil? No; estic enganxada a la persona que hi ha darrere de la pantalla. No ho puc evitar, prioritzo
un missatge de whatsapp a qualsevol altra cosa. També estic enganxada a les magdalenes de l’àvia, a la música, a
les pel·lícules, als llibres i als petons. I me’n desenganxo quan em controlen, em toquen el whatsapp o
m’etiqueten en fotografies sense permís. Estimar no fa mal i, si em fas mal, et diré: «NO» i em desenganxaré de
tu. Per cert, sóc la Xènia i aquest és el meu blog. T‘hi enganxes?

Tindré un germanet
María Solar

Editorial: Animallibres
Pàgines: 64
Idioma: català

No hi ha millor notícia que saber que tindràs un germanet! Abans que neixi, però, hi ha molta feina per fer:
comprar-li roba, preparar-li l'habitació... i buscar-li un nom! Això sí que és difícil! Josep? Manel? Adrià? Andreu?
Quin embolic! Sort que serà molt divertit jugar amb ell! Tenir germans és fantàstic!!

Guinness World Records 2017
Llibre Guinness Records

Editorial: Planeta
Pàgines: 256
Idioma: castellà

Una galàxia de nous rècords!
Prepara't per sorprendre't amb els rècords més sorprenents de l'univers i amb fotografies mai vistes! En l'edició
d'enguany trobaràs pàgines especials sobre l'espai, i entrevistes exclusives amb els astronautes Buzz Aldrin i Chris
Hadfield. A més, hem dedicat unes pàgines per rècords espanyols, perquè vegis quines proeses s'estan duent a
terme a prop teu. T'animes a intentar batre’n algunes? Oficialment al·lucinant!

Mortadel·lo i Filemon. El capo s’escapa!
Mortadel·lo i Filemó

Editorial: Ediciones B
Pàgines: 48
Idioma: català

La TIA ha rebut l’encàrrec d’atrapar l’Osvaldo Marijuánez, un perillós capo de la màfia que s’ha fugat de la presó a
través d’un túnel que havien excavat els seus homes. El Mortadel·lo i el Filemó seran els responsables d’atrapar
aquest delinqüent tan perillós, que ja s’ha escapat de diversos penyals, com el d’Alcalá Moco i el de Villacascote,
tots dos d’alta seguretat.
Per mirar d’atrapar el capo, els nostres agents preferits hauran de viatjar, entre altres llocs, al continent africà, on
toparan tota mena d’animals salvatges, però, malgrat tot, ells no defalliran en cap moment.
Aconseguiran el Mortadel·lo i el Filemó detenir l’Osvaldo.

Els contes de la meva àvia
Contes de sempre

Editorial: Susaeta
Idioma: Català

Als nens, els encanten els contes. Mai no es cansen de sentir-los o llegir-los. I encara millor si els explica l'àvia:
històries fantàstiques o quotidianes; de sempre o d'ara mateix. De manera que...hi havia una vegada…

Guia de Asturias
Guia Total

Editorial: Anaya Touring
Pàgines: 296
Idioma: Castellà

Guia sobre Astúries completament actualitzada, dividida en quatre apartats. En el primer, titulat 9 Excursions per
Astúries, es descriuen 9 excursions per aquesta Comunitat. Totes van acompanyades d'un mapa de la zona en el
qual s'assenyala, en color diferenciat, l'itinerari descrit. En el segon, Astúries de l'A a la Z, es troben les localitats i
llocs més significatius del Principat. Els plànols de les ciutats per facilitar el desplaçament per aquestes i ajudaran
a localitzar els monuments més destacats.
La tercera part, El context, és una introducció a la naturalesa, a la història i l'art, a la gastronomia i altres aspectes,
com l'arquitectura popular i l'oferta cultural, del principat d'Astúries. Finalment, en el capítol Informacions
pràctiques es poden obtenir les adreces i els telèfons d'alguns hotels, restaurants i altres serveis turístics de la
majoria dels llocs citats a la guia. El caràcter pràctic de la guia es veu reforçat amb un mapa de carreteres del
Principat.

Guia de Canadá
Guia Michelin

Editorial: Aguilar Michelin
Pàgines: 696
Idioma: Castellà

La Guia verda: la guia més completa per conèixer a fons Canadà. Con tota la informació pràctica i cultural
necessària i la nostra selecció de llocs turístics classificats amb estrelles:

- Els llocs que no et pot perdre.
- Recorreguts pels llocs de major interès.
- Nombroses adreces per a totes les butxaques.
- Mapes i plànols amb les adreces més importants.
- Suggeriments d'itineraris.

