Novetats Biblioteca Municipal Josep Picola – Febrer 2018
Eva
Arturo Pérez-Reverte

Editorial: Alfaguara
Pàgines: 400
Idioma: castellà

Març de 1937. Mentre la Guerra Civil segueix el seu tràgic curs, una nova missió porta a Lorenzo Falcó fins a
Tànger, turbulent cruïlla d'espies, tràfics il·lícits i conspiracions, amb l'encàrrec d'aconseguir que el capità d'un
vaixell carregat amb or del Banc d' Espanya canviï de bandera. Espies nacionals, republicans i soviètics, homes i
dones, s'enfronten en una guerra fosca i bruta en la qual acabaran tornant perillosos fantasmes del passat.
Després de l'èxit internacional de Falcó, realitat i ficció tornen a enllaçar magistralment amb el talent literari
d'Arturo Pérez-Reverte en aquesta sorprenent novel·la de lectura fascinant.

El bazar de los malos sueños
Stephen King

Editorial: Punto de Lectura
Pàgines: 608
Idioma: castellà

Una excepcional selecció de relats, alguns nous i altres revisats en profunditat. Cadascun ve precedit de la seva
pròpia introducció, on parla sobre els seus orígens i sobre els motius que el van portar a escriure-ho, incloent-hi
aspectes autobiogràfics.
Encara que han passat ja trenta-cinc anys des que va escriure la seva primera col·lecció, Stephen King ens segueix
enlluernant amb el seu mestratge en el gènere. En aquesta ocasió tracta temes com la moralitat, la vida després
de la mort, la culpa i el que corregiríem del passat si poguéssim veure el futur.

Niebla en Tánger
Cristina López Barrio

Editorial: Planeta
Pàgines: 320
Idioma: castellà
El 24 de desembre de 1951 Paul Dingle va desaparèixer al port de Tànger sense que s'arribés a saber què va ser
d'ell. Seixanta-quatre anys després, Flora Gascón sospita que és el mateix home amb el qual ha tingut una
aventura a Madrid i del qual s'ha enamorat. El nexe entre ells: Boira a Tànger, la novel·la que Paul tenia sobre la
seva tauleta de nit.

Flora viatjarà fins a aquesta ciutat màgica i plena de secrets a la recerca de l'autora de la novel·la, l'única que pot
dir-li qui és en veritat el seu amant i com trobar-lo. Aviat s'adona que és ella mateixa qui ha d'escriure el final de
la història, ja que en aquesta aventura també està en joc la seva identitat; és un viatge al fons de si mateixa. Un
amant fugaç. Una ciutat màgica. Un misteri oblidat en el vent.

La llibreria
Penelope Fitzgerald

Editorial: Impedimenta
Pàgines: 192
Idioma: català

Per fi arriba en català una de les novel·les que millor ha retratat la passió per la literatura i un dels títols més
llegits del nostre catàleg. Finalista del Booker Prize, «La llibreria» és una delicada aventura tragicòmica, una obra
mestra de l’entomologia llibresca que ens narra la història de Florence Green, una dona emprenedora que
decideix obrir una petita llibreria en un poblet de Suffolk. Si bé, en un principi, la idea sembla molt estimulant,

Florence de seguida troba l’oposició de les forces vives del poble que, de manera educada però implacable,
comencen a acorralar-la perquè renunciï als seus propòsits. Un sabotatge que culminarà amb el terratrèmol,
subtil però devastador, provocat pels seus veïns quan decideix vendre la polèmica edició de l’Olympia Press de
«Lolita», de Nabokov.

La voz de los árboles
Tracy Chevalier

Editorial: Duomo Editorial
Pàgines: 352
Idioma: castellà

La família Goodenough ha deixat enrere la Nova Anglaterra del segle XIX per instal·lar-se als pantans d'Ohio i
porta amb si algunes branques de la seva pomera preferida.
Però a l'hort que planten s'enfonsen també les llavors de la discòrdia entre James i Sadie Goodenough. Mentre
James adora les pomes dolces, Sadie prefereix refugiar-se en la sidra. Aquestes diferències irreconciliables afecten
els seus fills i obliguen al menor d'ells, Robert, a abandonar Ohio i buscar fortuna. L'amor cap als arbres, hereditari
del seu pare, l'acompanya en el seu viatge cap a l'Oest.

Un millón de gotas
Víctor del Árbol

Editorial: Destino
Pàgines: 672
Idioma: castellà

Gonzalo Gil és un advocat ficat en una vida que li resulta estranya, en una cursa malmesa que tracta d'esquivar la
constant manipulació del seu omnipresent sogre, un personatge totpoderós d'ombra molt allargada.
Però alguna cosa sacsejarà aquesta monotonia. Després d’uns quants anys sense saber d'ella,

Gonzalo rep la notícia que la seva germana Laura s'ha suïcidat en dramàtiques circumstàncies. La seva mort obliga
a Gonzalo a tibar fins a límits insospitats el fràgil fil que sosté l'equilibri de la seva vida com a pare i espòs. A
l'involucrar-se decididament en la investigació dels passos que han portat a la seva germana al suïcidi, descobrirà
que la Laura és la sospitosa d'haver torturat i assassinat a un ma fi ós rus que temps enrere va segrestar i va matar
el seu fill petit. Però el que sembla una venjança és només el principi d'un tortuós camí que va a arrossegar a
Gonzalo a espais inèdits del seu propi passat i del de la seva família que potser hagués preferit no afrontar. Haurà
de endinsar-se de ple en la fascinant història del seu pare, Elías Gil, el gran heroi de la resistència contra el
feixisme, el jove enginyer asturià que va viatjar a l'URSS compromès amb els ideals de la revolució, que va ser
delatat, detingut i confinat a la paorosa illa de Nazino, i que es va convertir en personatge clau, admirat i temut,
dels anys més foscos del nostre país. Una gran història d'ideals traïts, de vides colpejades per un destí implacable,
Una visceral i profunda història d'amor perdurable i de venjança postergada; un intens thriller literari que
ressegueix sense donar respir a la història europea.

Galicia
Guia Total

Editorial: Anaya Touring
Pàgines: 488
Idioma: castellà
"La millor informació sobre Galícia completament actualitzada. Aquesta guia es compon de diverses seccions. En
l'apartat titulat Excursions per Galícia es descriuen 10 recorreguts per la Comunitat. Tots van acompanyats d'un
mapa de la zona en què s'assenyala l'itinerari descrit. altres recorreguts més breus, però també de gran interès,
s'inclouen en l'apartat de voltants d'algunes localitats.
En la segona secció, titulada Poblacions i llocs d'interès es descriuen les localitats i llocs més significatius de la
Comunitat de Galícia. El capítol denominat El context ofereix un recorregut panoràmic per la natura, la història,
l'art, la gastronomia i altres aspectes, com l'arquitectura popular i l'oferta cultural, de la Comunitat de Galicia.
Finalment, en el directori d'Informacions pràctiques es poden obtenir les adreces i els telèfons dels hotels,
restaurants i altres serveis turístics seleccionats. El caràcter pràctic d'aquesta guia es veu reforçat per la seva
abundant informació cartogràfica: un mapa de carreteres 1: 400.000, 11 mapes parcials, 12 plans de localitats i 5
plantes de monuments.”

Cancún
Guía azul

Editorial: Gaesa
Pàgines: 352
Idioma: castellà

En aquesta guia trobaràs les claus necessària per preparar el viatge i conèixer Cancún i la Península de Yucatán.
Cancún, una destinació turística i més desitjats pels visitants tant nacionals com estrangers, un lloc atractiu per les
seves encantadores platges plenes de sol i una mar d'aigües cristal·lines.
També trobem la península de Yucatán, una porció septentrional de Mesoamèrica, que divideix el golf de Mèxic
del mar Carib. La guia conté un capítol introductori amb consells abans del viatge: com anar, quan anar, requisits
d'entrada, assegurança, pressupost, etc. Informació general del lloc: perfil geogràfic, clima, religió, arquitectura,
història, població, cultura, economia, tradicions, gastronomia i idioma. A més a més, capítols especials sobre
l'imprescindible a visitar i llocs d'interès, així com extenses seccions dedicades als llocs turístics més importants de
la zona. Com també ofereix informació d'alguns llocs com: Cancún, ”Isla Mujeres”, Cozumel, Tulum, Cobá entre
d'altres.

Propiedad horizontal
Textos legales

Editorial:
Pàgines:
Idioma: castellà

La present edició ofereix el text de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, amb la
incorporació de totes les modificacions sofertes fins al moment, incloent-hi la generada per la Llei 42/2015, de 5
d'octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil. Com apèndixs s'incorpora la redacció

vigent dels articles del Codi Civil, de la Llei Hipotecària i del Reglament Hipotecari que guarden relació amb la Llei
49/1960.
S'inclou també la Llei relativa a límits del domini sobre immobles per eliminar barreres arquitectòniques a les
persones amb discapacitat, a més de normativa referent a informació en la compravenda i arrendament
d'habitatges, cèdula d'habitabilitat, sistemes de telecomunicació, casellers postals, empleats de finques urbanes...
els respectius articulats s'acompanyen de nombroses notes a peu de pàgina totalment actualitzades amb
correspondències, informació complementària, text dels articles d'altres disposicions esmentades, referències
internes, menció de la jurisprudència més recent ... els índexs sistemàtic i analític de matèries faciliten la ràpida
consulta del contingut d'aquesta obra.

Esport amb seny
Emma Roca

Editorial: Ara Llibres
Pàgines: 216
Idioma: català

Emma Roca fa més de quinze anys que competeix al màxim nivell internacional en raids d’aventura, triatlons i
maratons i en cadascuna d’aquestes disciplines ha après a posar a prova els seus límits físics i mentals per superar
tots els reptes que s’ha plantejat. Des de la seva experiència personal, aquest llibre és un testimoni sensat d’allò
que han de fer les persones que estimen l’exercici com a forma d’equilibri físic i mental. Escrit amb rigor científic i
amb recomanacions pràctiques per aconseguir més seguretat, evitar lesions i assolir tots els objectius que et
marquis. Si t’agrada fer esport i vols pujar de nivell, aquest llibre conté els millors consells d'entrenament i
alimentació.

Scaramouche
Dragoll Dagom

Editorial: Educaula
Pàgines: 272
Idioma: català

Publiquem el llibre del nou musical de Dagoll Dagom que arriba als teatres: Scaramouche!
El musical Scaramouche és una comèdia com el moviment de les espases, àgil i ràpida. Aquest espectacle ha estat
concebut com una obra que vol reivindicar la cultura i l’entreteniment. Ambientat dins el context de la Revolució
Francesa, ens farà reflexionar d’una manera divertida sobre les vicissituds actuals de l’Europa en què vivim. Els
alumnes podran acompanyar l’obra amb activitats i exercicis per a l’aula.

Petits poemes per a nois i noies
Joana Raspall

Editorial: Barcanova
Pàgines: 72
Idioma: català

Aquesta és una nova edició del que va ser el primer llibre de poemes infantils escrits per Joana Raspall, l' any
1987.El llibre manté el nom de" Petits poemes per a nois i noies" . La Joana deia que el que no es coneix no es pot
estimar; si no coneixem la poesia des de petits, com volem que de grans ens agradi? Els seus poemes són plens de
vida i de sentiments!

Em dic Aran i m’encanta escriure
Jaume Cela

Editorial: Animallibres
Pàgines: 96
Idioma: català
L'Anna, la meva mestra, ha tingut una bona idea. Ens ha dit que cada setmana escriuríem un text. Els anirem
recollint i per Nadal en farem un llibre que regalarem a la família. I encara més bona idea: que un altre nen o una
altra nena de la classe en faci els dibuixos. Ja frisso per veure la meva família asseguts llegint les meves redaccions
i dient-ne meravelles. M'encanta escriure!

M’agradaria ser futbolista
Anna Obiols

Editorial: Baula
Pàgines: 32
Idioma: català

Una col·lecció que mostra diferents oficis i professions, perquè els infants juguin amb la imaginació sobre feines
que els agradaria fer de grans.

En Teo l’amic de petits i grans
Violeta Denou

Editorial: Estrella Polar
Pàgines: 128
Idioma: català

Volum especial per commemorar el 40è aniversari de la creació d’en Teo, el millor amic dels més petits i a qui
també estimen els més grans!
Inclou 4 contes: En Teo al parc natural, En Teo i els esports, En Teo va al mercat, En Teo va amb avió.

