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Retorn. CASAJUANA, Carles
La novel·la vol ser un homenatge a la gent que en aquella època mantenien viva
la cultura catalana, i també als que lluitaven contra el franquisme. Josep Carner,
amb 86 anys, demència senil i després de 30 anys a l’exili, va tornar en un moment
molt complex. Com deia ell : “Sempre tornes a un lloc que ja no existeix”. La seva
faceta de diplomàtic de l’ambaixada a París durant la guerra civil no fou tan
coneguda com la de poeta.. Havia estat conseller de la Generalitat a l'exili i li havien
ofert ser ministre de la República, càrrec que no va acceptar, per considerar el
govern espanyol a l’exili poc favorable a l'autonomia catalana. A Catalunya hi havia
gent que creia que era millor que no tornés. D'altres deien que un retorn privat no se
li pot negar a ningú.

Solenoide. CARTARESCU, Mircea
Solenoide és l’obra magna de Mircea Cartarescu, amb la seva escriptura màgica i
hipnòtica ens trasllada a un espai desconegut, nou, horripilant, buit, fascinant i
meravellós. El narrador fluctua entre dos realitats, entre somni i realitat, entre el que
és fantàstic i el que és màgic, entre ciència i paranoia. És un retrat de l’artista que
lluita per resoldre el gran enigma que és el món a través d’experiències que
transiten entre el somni i la realitat.
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Vides de filferro. ESPALLARGAS, Montserrat
El fuego invisible. SIERRA, Javier
Y colorín colorado...Tú. SAFIER, David
Niebla en Tánger. LÓPEZ BARRIO, Cristina
El gran dolor del mundo. CANDEL, Francisco
La ira y el amanecer. AHDIEH, Renée
Piscinas vacías. FERRERO, Laura
El material humano. REY ROSA, Rodrigo
El noi del Maravillas. LLACH, Lluís
La tierra del sol poniente. WOOD, Barbara
A Column of fire. FOLLETT, Ken
Mon tout petit. ZULLO, Germano
Ofrena. VICENÇ PASQUAL, Gisela

ciències ocultes

Camins de llibertat. CARRANZA, Maite
Vampir. SFAR, Joann
Cuina flexi. MARTÍN, Adam
La meva revolució anticàncer. FERNÁNDEZ, Odile
Parásitos. ZIMMER, Carl
La vida arrebatada de Friedrich Nietzche. OVERBECK, Franz
Civilizaciones bajo tierra. REVENGA, Juan José

religió

Els reptes del Papa Francesc. FORCADES, Teresa

art

Arte africano. CORTÉS LÓPEZ, José Luis

disseny gràfic

L’Humor gràfic a Barcelona.

música

Bob Dylan : la biografía. SOUNES, Howard
Naturalment atractius. LLARGUÉS, Josefina
¿Por qué Europa conquistó el mundo? HOFFMAN, Philip T.
100 fotografías que despertaron conciencias. GIACOSA, Margherita
A 300 per hora. FLORES, Pere
La cara B : una altra mirada al procés. BORRÀS, Jordi
Las humoristas : ensayo poco serio sobre mujeres y humor.
Maria-Mercè Marçal : una vida. JULIÀ, Lluïsa
Llums i taquígrafs : atles de la corrupció, el frau i la impunitat als Països
Catalans.
La tiranía de la igualdad. KAISER, Axel
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ESCOLTAR

Desastres naturals. LAKASTE
Ultramar. MARIA DEL MAR BONET
Instants. GERIONA
Truth, liberty and soul. JACO PASTORIUS
El dorado. SHAKIRA
MIRAR

Lady Macbeth. WILLIAM OLDROYD
Paula. CHRISTIAN SCHWOCHOW
Un italiano en Noruega. GENNARO NUNZIANTE
Wonder woman. PATTY JENKINS
Lo tuyo y tú. HONG SANGSOO
The big bang theory (9ª i 10ª temporada).

