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En el piso de abajo. POWELL, Margaret
Son les memòries de l’autora que va viure com a serventa en una casa anglesa
dels anys 20. Va ser publicat al 1968 i va servir d’inspiració de sèries com Arriba
y abajo i Downton Abbey. L’autora ens narra la seva necessitat d’educació
davant les mirades atònites dels senyors, que les consideraven esclaves. I el seu
afany de superació i de sortir del destí al qual estava sotmesa.
El abuelo. CHUDAKOV, Aleksandr
Chudakov ens mostra amb aquesta novel·la el gran vincle creat entre un avi i un
net, l’agraïment per tot l’ensenyament i saviesa que l’ha transmès l’avi. “La
geografia i les ciències naturals l’avi no les ensenyava a la classe, sinó durant les
passejades pel bosc a la manera que Plató instruïa als antics grecs enmig dels
tarongers. L’avi és un home amb una saviesa sense límits i amb un do especial
perquè qualsevol moment del dia sigui bo per rebre un ensenyament, de manera
que la influència del seu avi es palpa al llarg de tota la seva vida.
llegir

Recordarán tu nombre. SILVA, Lorenzo
Últims testimonis. ALEKSIÉVITX, Svetlana
Temps de rates. MORENO, Marc
No soy un monstruo. CHAPARRO, Carme
Entre el món i jo. COATES, Ta-Nehisi
Será porque te amo. FERNANDEZ VACIERO, Luis
Un lugar a donde ir. ORUÑA, María
Voices from Chernobyl. ALEXIEVICH, Svetlana
El gran Gatsby. FITZGERALD, Francis Scott (bilingüe)
Operació Judes. SOLÉ, Jordi
Cartas a un amor perdido. GREY, Iona
Abrázame que no te quiero. FERB, Irene

juvenil

Enlazados. ROWELL,Rainbow

còmic

Intemperie. REY, Javi

assaig

L’art de callar. DINOUART, Abbé

teatre

A tots els que heu vingut. ROSICH, Marc

poesia

Amor y asco. SRTABEBI

Llengua abolida: Poesia completa 1973-1998. MARÇAL, Maria-Mercè
Girona

La basílica de Sant Feliu: primera catedral de Girona..FREIXAS, Pere

filosofia

Para la reforma moral e intelectual. GRAMSCI, Antonio

sociologia

Sentimentalismo tóxico. DALRYMPLE, Theodore

cinema

La invención de la modernidad. LOSILLA, Carlos

psicologia

Los perversos narcisistas. BOUCHOUX, Jean-Charles

ètica

Elogio de la duda . CAMPS, Victoria

medicina

Historia negra de la medicina. PALMA, José-Alberto

ciència

Ramón y Cajal: ara i aquí. MACIP, Salvador
Una mente prodigiosa. NASAR, Sylvia

política

El ingenio de Churchill. CHURCHILL,Winston

dret

Muerte en el gueto. LEVOY, Jill

educació

Otra educación ya es posible. GARCÍA, Almudena

art

Los monasterios medievales en sus emplazamientos.
Banksy: l'art trenca les regles. BINGHAM, Hettie

història

Gernika: 26 de abril de 1937. IRUJO, Xabier

moda

Guía de tejidos para proyectos de costura. BENEYTOUT, Christelle

famílies

Mi hijo no estudia, no ayuda, no obedece. DELGADO MONTOTO, J.Amador
ESCOLTAR

The colour in anything. JAMES BLAKE
Petit altaveu de queixes. VOL MENOR
Go between. PAUL FUSTER
Canciones para robots románticos. FANGORIA
Culpes perdonades. CA VELL
Missa de requiem. FRANCESC JUNCÀ
MIRAR

Frantz. FRANÇOIS OZON
Después de la tormenta. KORE-EDA HIROKAZU
Hidden: terror en Kingsville. THE DUFFER BROTHERS
Un hada llamada Liza. KÁROLY UJJ MÉSZÁROS
La historia de Jan. BERNARDO MOLL OTTO
Animales fantásticos y dónde encontrarlos. DAVID YATES
Tortugas ninja: fuera de las sombras. DAVE GREEN
Del trazo al píxel.

