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Biblioteca Ernest Lluch
El ministeri de la felicitat suprema. ROY, Arundhati
L’escriptora de la coneguda novel·la “El déu de les coses petites” torna
amb aquesta novel·la profundament humana on s’endinsa en l’Índia i
afronta sense por ni tabús els temes de gènere, la desigualtat social o
l’asfixiant sistema de castes que regeix l’Índia des de temps
immemorials. El seu llibre està dedicat: «als desconsolats», a tots els
que estan trencats interiorment.

Cerezos en la oscuridad. ICHIYO, Higuchi

i realitat.

llegir

L’autora és considerada la primera escriptora japonesa moderna que
descriu la situació de la dona i dels més desfavorits. Els relats tracten
de totes les dones treballadores de finals del segle XIX que vivien a
Japó, precàriament. Coneixem a prostitutes, criades, geishas...dones
casades que son propietat dels seus homes, dones sense poder sobre
les seves vides, dones explotades i esclavitzades. L’autora ho escriu
amb un estil excepcional on la seva prosa és una barreja entre poesia

El lenguaje de las abejas. CABONI, Cristina
Malalties infecciones : el llibre de la Marató.
De què fuges, qui et persegueix. MOLINER, Empar
La casa del almendro. McVEIGH, Laura
Los demonios. DOSTOYEVSKI, F.M.
Vuit dies de març. SIERRA I FABRA, Jordi
Un cau d’escurçons. CAMILLERI, Andrea
Corazón fugitivo. LINDSEY, Johanna
Quand sort la recluse. VARGAS, Fred
El que la terra m’ha donat. FOIX, Lluís

llegir en anglès Homegoing. GYASI, Yaa

poesia
juvenil
còmic
filosofia
sociologia
política

Con un pájaro de menos. SALEM, Carlos
El martillo de Thor. RIORDAN, Riordan
Una hermana. VIVÈS, Bastien
Pensamientos para mí mismo. Marco Aurelio
Estimada ljeawele: Manifest feminista en quinze consells.
ADICHIE, C. N.
Ibex 35 : una historia herética del poder en España. JUSTE,
Rubén
El llibre de les meravelles. COLOMER, Víctor

formació
MARTÍN, Maria J.

Cos de mestres : educació primària : temari. VERA

fotografia
50 retratos : relatos y técnicas de fotógrafo a fotógrafo.
HEISLER, Gregory
ciència

Para entender a Einstein. GALFARD, Christophe

salut

La clave está en la digestión. KNUDSEN, Lene

cuina

Batuts verds. ZAPLANA, Carla

salut

La solució telòmer. BLACKBURN, Elizabeth

esports

Yogafit para deportistas. SHAW, Beth

famílies

9 mesos des de dins. GRATACÓS, Eduard

literatura

Descubre al escritor que llevas dentro. EDGE, Christopher

geografia

En busca de las fuentes del Nilo. JEAL, Tim
Cuando la naturaleza hablaba a los egipcios. DESROCHES
NOBLECOURT, Christiane

història

Mi gran familia europea. BOJS, Karin
50 moments imprescindibles da la història de Catalunya.
CLOTET, Jaume

ESCOLTAR
Prometo. PABLO ALBORÁN
Pacific ocean blue. DENNIS WILSON
Live at Sunset. DUO NOSFERATU
The real...bossa nova.
La vida en un sospir. MIQUEL ABRAS
MIRAR
Macbeth. JUSTIN KURZEL
Animales nocturnos. TOM FORD
El hombre que conocía el infinito. MATT BROWN
Reina Cristina: la mujer que fue rey. MIKA KAURISMÄKI
Es por tu bien. CARLOS THERÓN
El sueño de Gabrielle. NICOLE GARCIA

