NOVETATS ABRIL
NARRATIVA
Ajuste de cuentas / Child, Lee, Autor; García de Isusi, V. M., Traductor. - RBA,
2019. - 504 p. ; 22 cm.. - (Serie Negra) .ISBN 978-84-905694-0-5
Resum :
Mientras pasea por Boston, Jack Reacher ve el rostro de un hombre al que conoció
cuando estaba en el ejército y que debería llevas muerto diez años. Desde ese
momento, Reacher solo tiene un propósito: acabar con él. No va a ser nada fácil. Su
presa está relacionada con una red ilegal que está siendo investigada por la DEA..
Novel·les policíaques
Llengua : Español (spa)
Classificació : 841.4 Chi=6

Cap a la bellesa / Foenkinos, David, Autor; Hernàndez, Pau-Joan,
Traductor. - Edicions 62, 2019. - 218 p. ; 23 cm. - (El balancí) . ISBN 978-84-2977749-9
Resum:
Antoine Duris és professor a la facultat de Belles Arts de Lió. D'un dia per l'altre,
decideix deixar-ho tot per treballar com a vigilant de sala al museu d'Orsay. Ningú no
coneix els motius d'aquesta sobtada reconversió ni per què defuig tot contacte
social.
Llengua : Catalán (cat)
Classificació : 831.4 Foe=1

El Zorro = The Fox / Forsyth, Frederick, Autor; Abreu, Carlos, Traductor; del Valle,
Efrén, Traductor. - Plaza & Janés, 2019. - 285 p. ; 18 cm.ISBN 978-84-01-02183-1
Resum :
¿Y si el arma más peligrosa del mundo no fuera un misil inteligente, un submarino
sigiloso o un virus informático? ¿Y si, en realidad, se tratara de un chico de diecisiete
años con una mente prodigiosa, capaz de sortear los sistemas de seguridad más
sofisticados y de manipular cualquier arma y volverla en contra de los más
poderosos? ¿Qué no estaría dispuesta a hacer cualquier agencia de inteligencia
para tenerlo de su lado?
Novel·les policíaques
Llengua : Español (spa)
Classificació : 841.4 For=6

Mentides consentides / Hjorth, Michael, Autor; Rosenfeldt, Hans, Autor; Sala,
Cristina, Traductor. - Columna, 2019. - 556 p. ; 223 cm. - (Serie Bergman; 6) . ISBN
978-84-664-2486-8
Resum :
Els dies de Sebastian Bergman a la unitat d'homicidis ja s'han acabat i ara es dedica
a impartir conferències i escriure llibres. Fa mesos que no té notícies de la Vanja, i
l'única persona de l'equip amb qui té contacte de tant en tant és l'Úrsula. La Vanja
tampoc segueix a la unitat: ara treballa a Uppsala, on fa temps que investiga una
sèrie d'abusos a dones.
Novel·les policíaques
Llengua : Catalán (cat)
Classificació : 843c.4 Hjo=1

La noia amb la Leica / Janeczek, Helena, Autor; Ponsatí, Oriol,
Traductor. - Edicions 62, 2019. - 348 p. ; 23 cm. - (El balancí; 803) - ISBN 978-84297-7762-8
Premi Strega
Resum :
L'1 d'agost de 1937 una desfilada plena de banderes roges travessa París. És la
comitiva fúnebre per Gerda Taro (Stuttgard, 1910- El Escorial, 1937), la primera
fotògrafa caiguda en un camp de batalla. Precisament aquell dia hauria fet vint-i-set
anys. Robert Capa, a primera fila, ell li havia ensenyat a fer servir la Leica i després
tots dos se n'havien anat a la guerra d'Espanya.
Llengua : Catalán (cat)
Classificació : 837.4 Jan=1

En Nom del fill / Leon, Donna, Autor; Parés Sellarès, Núria, Traductor. - Edicions
62, 2019. - 319 p. ; 23 cm.. - (El balancí) . ISBN 978-84-297-7761-1
Resum :
El pare de la Paola demana a Brunetti un favor personal: que s'endinsi en el passat i
investigui amb discreció amb un amic seu octogenari. Solter, homosexual, relacionat
amb el món de l'art i amb una fortuna sense hereus, aquest home vol adoptar com a
fill un jove de quaranta i pocs anys. Tots els seus amics l'han intentat convèncer que
no ho faci. Si el que vol és afalagar el jove amb regals, endavant, però adoptar és
molt seriós i un cop obert el procés no es pot fer marxa enrere.
Novel·les policíaques
Llengua : Catalán (cat)
Classificació : 841b.4 Leo=1

Tus pasos en la escalera / Muñoz Molina, Antonio, Autor. - Seix Barral, 2019. - 319 p.
; 23 cm.. - (Biblioteca Breve) . ISBN 978-84-322-3507-8
Resum :
Un hombre anticipa con ilusión el momento de reunirse con su esposa mientras ultima
los preparativos de su nuevo hogar en Lisboa. Atrás queda una etapa de sus vidas en
Nueva York marcada por el indeleble recuerdo del 11-S. Él se adelanta con la
mudanza mientras Cecilia organiza el traslado de su proyecto científico sobre los
mecanismos neuronales que rigen la memoria y el miedo.
Llengua : Español (spa)
Classificació : 834.4 Muñ

El Fill de l'italià / Nadal, Rafel, Autor. - Columna, 2019. - 461 p. ; 24 cm. - (Clàssica;
1209) .- ISBN 978-84-664-2482-0
Premi Ramon Llull 2019
Resum:
El fill de l'italià és un viatge a la recerca de la pròpia identitat i la història
extraordinària d'un amor prohibit en plena postguerra. En Mateu creix en una família
trencada que no se sent seva. Des de petit lluita per deixar enrere els crits, les
baralles i la misèria de la Mina, la casa més pobra de Caldes de Malavella.
Llengua : Catalán (cat)
Classificació : 833.4 Nad

El Fibló / Soler, Sílvia, Autor. - Columna, 2019. - 293 p. ; 24 cm. - (Clàssica) - ISBN
978-84-664-2467-7
Resum :
Era possible que aquella casa, a la qual havíem anat a parar els meus germans i jo
arrossegant l'ànima i que havíem trobat tan deteriorada, com un espectre del que un
dia havia estat... era possible que guardés l'ànima de les coses bones del passat
que s'esborrava, l'essència dels anys lluminosos, que ens connectés amb un batec
latent que encara érem a temps de recuperar?
Llengua : Catalán (cat)
Classificació : 833.4 Sol

14 de juliol / Vuillard, Éric, Autor; Martín Lloret, Jordi, Traductor. - Edicions 62,
2019. - 181 p. ; 22 cm. - (El balancí; 802) . ISBN 978-84-297-7750-5
Resum:
La presa de la Bastilla és un dels esdeveniments més celebres de tots els temps.
Enconeixem la història tal com va ser escrita pels notables, des de l'Hôtel de Ville,
des del punt de vista dels qui no hi eren. 14 de juliol explica la història dels qui sí que
hi eren, al carrer.
Novel·la històrica / Revolució Francesa
Llengua : Catalán (cat)
Classificació : 831.4 Vui=1

CÒMICS
Liga de la justicia internacional: Parte 2 / Giffen, Keith, Autor; Maguire, Kevin,
Ilustrador. - ECC Ediciones, 2018. - 1 v. : il.col. ; 27 cm. - (Colección Novelas
Gráficas) .
ISBN 978-84-471-3480-9
Còmics
Llengua : Español (spa)
Classificació : C DCC=6

Spiderman: Origen / Lee, Stan, Autor; Ditko, Steve, Ilustrador. - Panini Comics,
2018. - 1 v. : il.col. ; 27 cm. - (Marvel) .
ISBN 978-84-471-3619-3
Còmics
Llengua : Español (spa)
Classificació : C SPI=6

PSICOLOGIA
Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus
emociones, mejora tu vida / Rojas Estapé, Marian, Autor. - Espasa, 2019. - 231 p. ;
23 cm.
ISBN 978-84-670-5330
Autoajuda / Cervell / Optimisme / Psicologia
Llengua : Español (spa)
Classificació : 152 Roj

MEDICINA
Camins de salut: Recursos infinits per a una vida més saludable / Associació Salut
Desperta, Autor; Biosca Rovira, Clara, Director de publicación. - Pagès, 2018. - 296 p.
; 15 cm.
ISBN 978-84-13-03008-1
Medicina alternativa / Medicina natural
Llengua : Català (cat)
Indexació libre : 615.8 Cam

Neurología elemental / Barinagarrementeria, Fernando, Editor científico; Dávila
Maldonado, Luis, Editor científico- Elsevier, 2017. - 405 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-84-911317-1-7
Neurologia
Llengua : Español (spa)
Indexació libre : 616.8 Neu

Infusiones para vivir mejor: Aproveche todo el potencial de las plantas curativas
para aliviar dolores, enfermedades y sentirse mejor / Busch, Erika, Autor. - Robin
Book, 2017. - 205 p. : il. ; 20 cm. - (Básicos de la salud) .
ISBN 978-84-991746-5-5
Begudes / Infusions d'herbes / Ús terapèutic
Llengua : Español (spa)
Classificació : 615.8 Bus

Anti Cáncer: Una nueva forma de vida / Servan-Schreiber, David, Autor; Belaustegui,
Inés, Traductor. - Espasa, 2014. - 358 p. ; 19 cm. - (Booket) .
ISBN 978-84-670-5462-0
Càncer / Prevenció
Llengua : Español (spa)
Classificació : 616 Ser

GASTRONOMIA
Cuina sana per gaudir: Més de 100 receptes amb els millors trucs / Isasaweis,
Autor. - Oberon, 2016. - 238 p. : il. col. ; 23 cm.
ISBN 978-84-415-3796-5
Cuina
Llengua : Catalán (cat)
Classificació : 641 Isa

Dieta baja en carbohidratos: Elimina los glúcidos perjudiciales de tu alimentación y
mejora tu salud - 68 recetas para mantenerte en forma / Wasiliev, Amelia,
Autor; García García, Marta, Traductor. - Lunwerg Editores, 2017. - 159 p. : il. col. ;
22 cm.
ISBN 978-84-16-89046-0
Alimentació saludable
Llengua : Español (spa)
Classificació : 641 Was

HISTÒRIA
Tres dies a la presó: Un diàleg sense murs / Cuixart, Jordi, Autor; Nierga, Gemma,
Autor. - Rosa dels vents, 2019. - 201 p.; 23 cm.
ISBN 978-84-17-62772-0
Catalunya / Entrevistes / Presos polítics
Llengua : Catalán (cat)
Classificació : 9(46.71)"19" Cui

CONTES INFANTILS
El Cargol fredolic / Pla, Joan, Autor; Durán, Cristina, Ilustrador. - Animallibres,
2013. - 61 p. : il. col. ; 21 cm. - (La Formiga; 43) .
ISBN 978-84-15-09581-1
Contes en lletra lligada
Contes infantils
Llengua : Catalán (cat)
Classificació : I1 Pla=1

NOVEL·LA INFANTIL
Misterio en el internado / Antiochia, Martina D', Autor; López, Laia,
Ilustrador. - Montena, 2019. - 188 p. : il. ; 21 cm. - (La Diversión de Martina; 5) .
ISBN 978-84-17-46056-3
Novel·la infantil
Llengua : Español (spa)
Classificació : I3 Ant=6

Fem equip / Gallego García, Laura, Autor; López, Laia, Ilustrador. - Estrella Polar,
2019. - 260 p. : il. col. ; 22 cm. - (La Sara i les golejadores; 1) .
ISBN 978-84-913772-2-1
Novel·la infantil
Llengua : Catalán (cat)
Classificació : I3 Gal=1

PALEONTOLOGIA - INFANTIL
L'Edat de gel: Descobreix la fascinant megafauna extingida / Tite, Jack,
Autor; Alcalde, Pedro, Traductor. - Zahori Books, 2018. - 61 pàgines ; il·lustracions
en color ; 30 cm.
ISBN 978-84-17-37418-1
Animals prehistòrics / Home prehistòric
Llengua : Catalán (cat)
Classificació : I 56 Tit

BIOGRAFIA – INFANTIL
Maria Montessori / Cavallone, Maria Cecilia, Autor; Coronado, Ángel,
Ilustrador; Roca, Oriol, Ilustrador. - Bonalletra Alcompas, 2018. - [40] p. : il.col. ; 25
cm.
ISBN 978-84-471-4147-0
Biografia infantil
Llengua : Español (spa)
Classificació : I 92(Mon) Cav

Vidas extraordinarias: 101 personajes de la historia que han cambiado el mundo
/ Colombo, Miralda, Autor; Faccioli, Ilaria, Ilustrador. - Ediciones del Laberinto,
2018. - 95 p. : il. col. ; 38 cm.
ISBN 978-84-84839-57-6
Biografies
Llengua : Español (spa)
Classificació : I 92(100) Col

