NOVETATS
Biblioteca Municipal Josep Picola
Abril 2019
ADULTS – NARRATIVA
La Dama de Blanc
Wilkie Collins
Editorial: Proa
Pàgines: 816
Idioma: Català
D'ençà de la seva aparició, l'any 1860, La dama de blanc no ha deixat de captivar
els lectors fins al punt que els seus personatges -l'enigmàtic comte Fosco, la sagaç
Marian, el neuròtic senyor Fairlie, la seva captivadora neboda, el malvat sir Percival
i, sobretot, la misteriosa dama vestida de blanc que sorgeix de les tenebres- s'han
convertit en figures de la literatura universal.
Walter Hartright es trasllada a Limmeridge per fer classes de dibuix a la Laura, una
jove rica hereva, neboda del baró Frederick Fairlie.Poc abans de marxar, però,
topa amb una misteriosa dama vestida de blanc que li parla de Limmeridge i de la
seva propietària, ja morta, la senyora Fairlie. Des d'un bon començament, en
Walter se sent molt atret per la Laura, que al seu torn està promesa amb sir
Percival Glyde, que l'únic que vol és quedar-se amb la seva herència. Només li
barra el pas la misteriosa dama de blanc.

La Canción de los Vivos y los Muertos
Jesmyn Ward
Editorial: Sexto Piso
Pàgines: 260
Idioma: Castellà
Jojo, de trece años, y su hermana menor Kayla viven con sus abuelos negros en
una granja en la costa del Golfo de Misisipi, con la compañía siempre esporádica
de su madre, Leonie, una mujer que desearía ser mejor madre de lo que es,
atormentada y en ocasiones reconfortada por las visiones de Given, su hermano
asesinado cuando era adolescente. Cuando el padre de Jojo y Kayla, un hombre
blanco, va a salir de prisión –Parchman Farm, la misma penitenciaría en la que el
abuelo de Jojo cumplió una condena injusta durante su juventud–, Leonie insiste
en ir a recogerlo con los niños. Durante el azaroso viaje, Jojo, Kayla y Leonie
deberán aprender a relacionarse como familia, y Jojo conocerá a Richie, otro niño
con quien descubrirá el legado de la esclavitud y la importancia de reconciliarse
con el pasado.

Quim / Quima
Maria Aurèlia Capmany
Editorial: Males Herbes
Pàgines: 305
Idioma: Català
Quim/Quima és un personatge fantàstic que arriba a la Barcelona de l’any 1000 per
encetar els seus estudis. A partir d’aleshores viurà diferents períodes de la història
catalana, tot canviant de condició sexual. Acompanya Jaume I en la conquesta de
les Balears com a cavaller, és l’amant d’un bandoler del segle XV, participa en la
defensa de la ciutat el 1714, s’exilia a Amèrica com a colona i exerceix de fotògraf
a la Barcelona dels anys trenta. Quim/Quima viurà, fins al segle XX, un cúmul
d’aventures que la duen a adoptar una perspectiva trista de la condició humana.

Anaïs Sota les Voltes
Maria Vilanova Vila-Abadal
Editorial: Voliana Edicions
Pàgines: 313
Idioma: Català
La Jana, una jove de Barcelona, arriba a Ciutadella a les acaballes del 2005 per
prendre possessió de la casa familiar on solia passar les vacances quan era petita i
que no ha visitat des de fa anys. Té la intenció de quedar-s’hi fins que enllesteixi la
recerca sobre la vida i obra de l’escriptora francoamericana, d’origen català, Anaïs
Nin, que l’editorial per a la qual treballa li ha encarregat. Un cop a Menorca, i a
mesura que avança en la seva investigació literària, es retroba amb una part de la
seva història familiar que desconeixia. Aquest descobriment l’obligarà a afrontar
uns fets del passat que li canviaran la mirada sobre la seva vida i el seu entorn.

Un Vespre al Paradís
Lucia Berlin
Editorial: Nova Casa
Pàgines: 648
Idioma: Castellà
A Un vespre al paradís, un recull de vint-i-dos contes, hi retrobem l’estil lluminós, la
calidesa i l’humor negre propis de la Berlin, i la veu ingènua i lúcida, a voltes crua i
desoladora,de les seves protagonistes, sempre dones amb vides complicades i
l’ànima immensament lliure. Els relats, la majoria autobiogràfics, salten de Texas a
Xile, de les platges de Mèxic als carrers de Nova York, i testimonien l’esperit poc
convencional i vital de l’autora, els horrors de l’addicció i de la síndrome
d’abstinència, la força irracional de la passió amorosa i la fragilitat del desamor i la
solitud. Lucia Berlin troba la bellesa als racons més foscos i la foscor als llocs
aparentment més impol·luts, i els seus relats són d’una autenticitat i una candidesa
desarmants, unes històries plenes de vida, d’ànima i de veritat que tenen la força
de canviar la nostra mirada sobre el món i les relacions entre les persones.

Temps Salvatge
Josep Maria Miró
Editorial: Arola
Pàgines: 184
Idioma: Català
Una tranquil·la urbanització fronterera es disposa a organitzar una celebració que
tindrà lloc al pavelló municipal, el qual es troba situat a la sortida de la localitat, a
prop d'una zona boscosa per on es comenta que transiten persones estrangeres
de manera irregular.
Amb l'aparició de diverses pintades amb missatges amenaçadors, s’apoderarà de
la població una espiral de por, suposicions i violència que no només trasbalsarà la
vida rutinària dels seus habitants, sinó que acabarà pertorbant greument les seves
normes de convivència.

Les Dones i els Dies
Gabriel Ferrater
Editorial: Edicions 62
Pàgines: 376
Idioma: Català
Les dones i els dies (1968) és el volum en què Gabriel Ferrater va aplegar la seva
poesia, apareguda anteriorment a Da nuces pueris (1960), Menja’t una
cama (1962) i Teoria dels cossos (1966). Aquesta edició presenta per primera
vegada, a més del text definitiu de Les dones i els dies, tots els altres poemes que
Ferrater havia publicat en revistes o que havia inclòs en els tres volums previs i
després no va recuperar. Comprèn, a més, un aparat de variants i reprodueix les
versions que el poeta va fer d’algun dels seus poemes en altres llengües.

El Baile de la Vida en las Mujeres
Anna Salvia
Editorial: La Fertilidad de la Tierra
Pàgines: 72
Idioma: Castellà
Sea bienvenido este libro. Habrías agradecido tenerlo de niña, o adolescente, o
cuando meditabas la posibilidad de ser madre, o incluso ahora, cuando hace ya
años que tuviste la última regla. Explica de forma holística pero sencilla cómo son
nuestras etapas vitales; nuestro interior semejante a la flor más libre, más hermosa
y más evolucionada. Querrás regalarlo o compartirlo con las mujeres que más te
importan -amigas, hermanas, madres, hijas, incluso nietas-, para no dejar que cada
cambio físico siga siendo tratado y medicalizado como síntoma de una enfermedad
en vez de apreciar que, este gran ciclo de vida-muerte-vida, es el baile que tu
cuerpo interpreta.

Estima'm quan menys ho mereixi... perquè és
quan més ho necessito
Una guia per a pares i mares d'adolescents
Jaume Funes
Editorial: Columna
Pàgines: 272
Idioma: Català
Aquest llibre parla de les nostres principals incerteses educatives. Pot ser llegit en
qualsevol ordre i s’organitza en dues grans parts. La primera intenta resumir
reflexions i criteris per conviure activament i positivament amb els nois i noies
adolescents. La segona és una aplicació pràctica a quatre grans preocupacions
adultes: la sobreprotecció, el paper de l’escola, l’equilibri emocional i la comprensió
de la societat.
I, sobretot, deixeu-los créixer i mireu d’entendre que les seves respostes,
aparentment dures, no són més que missatges ocults per continuar sentint-se
estimats, per no descobrir la vida en soledat.

La Meva Amiga Meno i Jo
Carla Romagosa
Editorial: Angle
Pàgines 112
Idioma: Català
La meva amiga Meno i jo és un llibre desinhibit sobre la menopausa, lliure de tabús
i ple de bons consells, per a afrontar amb humor aquesta etapa de la vida de totes
les dones. La Carla Romagosa ens explica la seva història i la de moltes altres
dones, i les solucions que ha trobat perquè la menopausa passi de ser un malson a
una experiència vital molt enriquidora.

Feminismo Ilustrado
María Murnau
Editorial: Montena
Pàgines 144
Idioma: Castellà
Feminismo Ilustrado explica hasta dónde llega realmente el patriarcado con
ejemplos del día a día, aclara conceptos de la lucha feminista, desmonta falsas
argumentaciones en contra e invita a detectar machismos de todos los tamaños y a
prevenirlos. Todo ello acompañado de explicativas ilustraciones y de mucho,
mucho humor.
«Feminista» es una palabra que viene con mucho equipaje. Demasiado. En este
libro la explicamos desde el humor y con viñetas. Tratamos de plantarle cara al
machismo y de quitarle la máscara al patriarcado. A ver si, ilustrándolo, se
entiende de una vez por todas que todos deberíamos ser feministas.

La Filla que no Existia
Natalie C. Anderson
Editorial: Fanbooks
Pàgines 384
Idioma: Català
Congo i Kènia. Assassinat. Venjança. Un thriller salvatge i commovedor amb una
heroïna que t’arrossega a la muntanya russa dels seus sentiments i al vertigen de
les seves perilloses decisions en un entorn exòtic, violent i esglaiador.
Els quatre últims anys, la Tina ha sobreviscut amb penes i treballs als carrers com
a membre d’una colla de lladres. Una idea fixa guia les seves passes: venjar la
mort de la seva mare costi el que costi. El que no s’espera és la cascada
d’esdeveniments que esclata i com l’amor per un noi blanc, guapo i ric s’esmuny en
la seva vida sense preavís.

Iron Flowers
Tracy Banghart
Editorial: Planeta
Pàgines 320
Idioma: Castellà
En un mundo de hombres en el que las mujeres no tienen ningún derecho, cada
provincia del reino debe presentar a sus jóvenes más hermosas para que el
príncipe heredero pueda elegir a su pareja. Así es como dos hermanas, Nomi y
Serina, terminan confinadas en dos hábitats contrapuestos: la hermosa, frágil y
débil en la inhóspita prisión de Mont Ruin y la chica resuelta, práctica y luchadora
entre las sedas y fiestas de palacio. Dos historias de superación, supervivencia y
amor entre hermanas... Porque, cuando la solución no llega, solo queda cambiar
las reglas: ¡Que empiece la revolución!

Petits Relats de Grans Històries: Emilia Earhart
Isabel Thomas
Editorial: Blume
Pàgines 64
Idioma: Català
Coneix el llegat d’un dels pilots més intrèpids i decidits en la història de l’aviació en
aquest recorregut fascinant per la seva vida extraordinària.

El Fil Invisible de la Natura
Gianumberto Accinelli
Editorial: Zorro Rojo
Pàgines 136
Idioma: Català
Un llibre que obre un nou horitzó en la interpretació de les relacions entre les
espècies. Una extraordinària font d’informació per a treballs educatius de base
científica. Destaca la importància de l’ésser humà en la conservació de la natura i
invita a la reflexió per evitar futures catàstrofes. Un llibre d’il·lustracions molt
boniques que desenvolupa de manera clara i divertida algunes matèries clau en
l’ecologia.

La Balada del Petit Jack
Mikel Valverde
Editorial: La Galera
Pàgines 192
Idioma: Català
El Petit Jack és un porquet pintor que du una vida tranquil·la en una granja. Massa
tranquil·la, de fet. Casualment, un dia arriba un homenot maleducat i amb aspecte
de pirata. El lloro que du a l'espatlla el delata. En Jack, aleshores, té una idea: ferse passar pel lloro per viure aventures. Poc que s'imagina que les aventures no
surten com un vol. Això sí, el que viurà mereix ser narrat ¡perquè és una aventura
extraordinària!

Endevina, Endevinalla
Manel Arcos
Editorial: Edicions del Sud
Pàgines 36
Idioma: Català
El llibre és un recull de setze endevinalles que acomboiarà els lectors i les lectores
i posarà a prova el seu enginy fins a arribar al final.
El conte recupera el joc tradicional de les endevinalles, a les quals ja eren
aficionats els nostres iaios i iaies, quan encara no hi havia ni televisors ni
videojocs.
«Endevina, endevinalla» és un llibre acolorit i atractiu, on es combinen els textos
en majúscula amb les il·lustracions aclaridores de la solució de cada endevinalla,
de manera que els menuts i les menudes no tindran cap dificultat d’exercir de
detectius i detectives.

Cicatrius amb una Altra Història
AA.VV.
Editorial: Estrella Polar
Pàgines 48
Idioma: Català
Un tau a qui li agrada d’al
plàncton de llaminadures, una fada molt valenta que pot convertir bruixes en erugues i dos astronautes que viatgen per l’espai
a la recerca d’aventures...

nginy, valentia i humor
diversos contratemps que els deixen cicatrius.

Misha la Gata Violeta. L’Oreneta
Oriol Parreño
Editorial: La Galera
Pàgines 32
Idioma: Català
La Misha troba un ocellet al terra, en sortir de l'escola. És una oreneta molt petita
que no sap volar. La gata violeta i els seus inseparables amics, la Gina, en Llorenç,
la Verònica, l'Hilari i el Guillem, intentaran ajudar-la a volar... però com?
Una preciosa aventura dels personatges de la tele.

