Augusto de Angelis
El caso del banquero asesinado
Madrid: Siruela, 2019

L’autor ens submergeix en un misteri senzill però
entretingut i original ja que la trama passa entre les
quatre parets d’un saló i tot es basa en el poder de
deducció del comissari Carlo de Vincenzi. Amb
aquesta obra, publicada per primera vegada en 1935,
s’inicia el gènere negre itali{.

Seicho Matsumoto
La chica de Kyushu
Barcelona: Libros del Asteroide, 2017
Retrat de la societat japosesa dels anys seixanta on ens
parla sobre la injusticia, el poder i la venjança i en la
qual les persones amb menys recursos el té difícil
d’aconseguir un judici just.
Kiriko Yanagida, una jove humil, viatja de Kyushu a
Tòquio per a sol·licitar l'ajuda del famós advocat
criminalista Kinzo Otsuka. Està convençuda que el seu
germà, acusat d'assassinat, és innocent, però Otsuka no
accepta el cas i li recomana que li ho encarregui a un
advocat d'ofici. Davant la negativa del qual sembla ser
l'únic advocat capaç de defensar-lo amb solvència, el
germà de Kiriko acaba sentenciat a cadena perpètua i
poc després se suïcida en la presó. Al cap d'un any,
Kiriko, que ara treballa d'hostessa a Tòquio, està
planejant venjar-se dels responsables que el seu germà
fos sentenciat i l'advocat Kinzo Otsuka decideix
investigar el cas.

Eloy Moreno
Tierra
Barcelona: Ediciones B, febrer de 2020

Amb paraules de l’autor: “… una novela que plantea
preguntas difíciles de responder; una novela que habla
sobre esas verdades que, a pesar de buscar,
preferiríamos no encontrar. No puedo explicarte de
qué trata este libro porque eso rompería su magia, pero
te aseguro que, cuando acabes de leerlo, verás el
mundo de forma distinta.”

Carmen Mola
La Nena
Barcelona: Alfaguara, abril de 2020
Chesca, al comandament de la Brigada d'Anàlisi de
Casos des de fa un any, ha quedat amb Ángel Zárate,
però en l'últim moment aquest la deixa plantada. Així i
tot, ella surt a divertir-se, coneix a un home i passa la
nit amb ell. Al matí següent, tres homes envolten el seu
llit, a l'espera d'unir-se al festí. I una repulsiva olor de
porc impregna l'estança. Després d'un dia sencer sense
donar senyals, els companys de la BAC comencen a
buscar a la seva companya.
Tercer lliurament de la sèrie protagonitzada per la
inspectora Elena Blanco, on els esdeveniments es
desenvolupen a un ritme vertiginós de trama complexa
i no apta per a lectors sensibles.

Charlotte Link
La búsqueda
Barcelona: Grijalbo, 2019
Novembre de 2013. Hannah Caswell, una adolescent de
14 anys que havia anat a visitar a la seva àvia, perd el
tren de tornada a Scarborough. Tement que el seu pare
s'enfadi, Hannah accepta que la porti Kent, un veí seu
de 19 anys amb fama de faldiller. Quan Kent la deixa en
l'estació, ella intenta localitzar al seu pare perquè vagi a
buscar-la, però no ho aconsegueix. Hannah decideix
llavors sortir a la carretera i algú la crida des d'un cotxe.
Desapareixerà sense deixar rastre. Octubre de 2017.
Kate Linville, detectiu de Scotland Yard establerta a
Londres, torna a Scarborough per a vendre la casa del
seu difunt pare. Però els últims inquilins han destrossat
l'habitatge i Kate, molt afectada, ha de contractar a
algú que arregli els desperfectes. Mentre s'allotjarà a
casa d'un matrimoni que lloga habitacions. Es diuen
Goldsby i la seva filla Amelia de 14 anys ha desaparegut.

Jordi Estivill
Invitació a l‘Economia Solidària. Una visió des de Catalunya
Barcelona: Pol·len, 2018

Analitza amb xifres i exemples pràctics la situació del
tema en clau catalana. En aquesta obra hi trobareu
definicions, un rep{s històric, exemples d’entitats per
“viure l’economia solid{ria” a Catalunya i el paper de la
Xarxa d’Economia Solid{ria.

Teresa Baró
Tens un e-mail. La guia imprescindible per redactar
correus electrònics eficaços
Barcelona: Columna, 2010

Avui dia els e-mails han esdevingut una eina de
comunicació imprescindible ; no podem infravalorar la
import{ncia d’aquests escrits, ni en la vida personal ni
en la vida laboral. Per a molts professionals, són el seu
principal instrument de comunicació.

Ariadna Oltra
Sóc feminista i no ho sabia: reflexions d'una dona que
creia que podia fer (quasi) el mateix que un home.
Barcelona: Rosa dels Vents, 2019

“Jo creia que el feminisme era una cosa que ja no calia
perquè s'havia aconseguit viure amb igualtat. I arrel de
situacions en les quals m'he trobat al ser mare
treballadora, ho he deixat de creure i aquesta revelació
m'ha permès entendre la meva vida i el que m'envolta.”

Josep Lluís Micó
. L'absolut digital. Relacions i negocis entre persones i
màquines
Barcelona: Abadia de Montserrat, 2018

Explica les claus de la transformació que estem vivint,
perquè conceptes com la internet de les coses, la
intel·ligència artificial, la robòtica, el big data o el
blockchain s'entenguin sense necessitat de comptar
amb grans coneixements sobre informàtica o
enginyeria.

Rosa Guitard Aced
Ser nena, ser nen. Com s’aprèn, com s’educa?
Barcelona: Graó, maig de 2020

Com a educadors apostem per una educació que
respecti cada criatura i les seves diferències i
proporcioni la possibilitat de construir la seva identitat
sexual, sexoafectiva i de gènere sense supeditar-se als
condicionants de la societat.

Benito Zambrano
Intemperie
Espanya, 2019
Basada en la novel·la homònima de Jesús Carrasco,
aquesta espècie de western als paisatges desèrtics del
sud de l’Espanya rural dels anys quaranta, on un nen
fuig i un capatàs el persegueix, ens parla de pobresa,
d’injustícies i de perdó. Grans interpretacions sota una
direcció impecable.

Rian Johnson
Puñales por la espalda
EUA, 2018
Clar homenatge a les històries d’Agatha Christie,
aquest cl{ssic “Cluedo” reinventat ens regala una
trama plena de girs inesperats, bon ritme i una acurada
definició de personatges interpretats per un destacable
repartiment coral que ens farà sospitar fins al final.

Ali Abassi
Border
Suècia, 2018
Tina es una eficient agent de duanes que sembla olorar
la culpabilitat de la gent. Un sospitós posarà a proba la
seva habilitat. Inesperada, singular, pertorbadora...
Border té la capacitat d’anticipar-se a les especulacions
dels espectadors per deixar-nos bocabadats... i molt.

Luca Guadagnino
Call me by your name
Itàlia, 2017
Tractant-se d’una recomanació d’estiu, i sent
conscients d’haver estat una film molt nombrat, no
podem oblidar aquesta pel·lícula, com tampoc aquells
estius de l’adolescència, on el temps lliure, el despertar
del sexe i de l’amor ens van fer sentir de forma eterna.

Agnès Varda, Jean René
Caras y lugares
França, 2017
Aquest documental ens presenta la col·laboració entre
la directora belga Agnès Varda, amb més de cinquanta
pel·lícules filmades, i Jean René, fotògraf i també artista
gràfic urbà conegut per les seves impressionants
intervencions gràfiques als carrers de diferents ciutats
del món.

Leticia Dolera, Celia Freijeiro, Aixa Villagrán
Vida perfecta
Espanya, 2019

Aquesta sèrie existencial a l’estil de Girls ens presenta
la vida de tres dones que es troben a la trentena, i on es
tracta sense prejudicis i amb molt d’humor temes com
el sexe, la maternitat i el feminisme, així com les
relacions de parella i el paper de la dona a la nostra
societat.

Antonio Rubio – Óscar Villán
Juego de letras
Pontevedra: Kalandraka, 2019

Els petits lectors podran descobrir l’abecedari d’una
forma molt divertida interactuant amb les lletres i
solapes però a la vegada descobrint un món ple de
poesia i musicalitat.

Shinsuke Yoshitake
Ser o no ser una poma
Barcelona : Libros del Zorro Rojo, 2019

Un nen arribar de l’escola i es troba una poma damunt
de la taula. Això fa que comenci a fer-se preguntes que
ell mateix respon amb molta imaginació. Una història
plena de potsers acompanyada de divertides
il·lustracions.

Fermín Solís
Una missió mítica
Col·lecció Les Aventures colossals del Harry & El Marrac; 1
Barcelona : Montena, setembre del 2019
En Harry és un nen normal, només te un ull perquè és un
ciclop i sempre està acompanyat pel seu amic Marrac. Viu
a l’Illa de Colossa on viuen moltes criatures mitològiques.
T’animes a viures amb ells divertides aventures plenes
d’humor?

Lluís Prats ; il·lustracions d'Anna Baquero
Corporació d’alienígenes, SA
Barcelona: Barcanova Editorial, novembre del 2019

Nico té molta curiositat per saber a què es dedicar el
seu pare. Quan aquest li diu que és caçador
d’alienígenes es queda bocabadat i molt sorprès Una
feina tan estranya com aquesta pot existir o és tot
una invenció del seu pare?

Katie O’Neill
Bahía Acuicornio
Barcelona: Brúfalo Lector, març de 2019

Lana i el seu pare tornen a un poble de costa on viu la
seva tia Mae. El poble ha patit una gran turmenta i ells
volen ajudar a què torni a la normalitat. Amb l'aparició
dels acuicornis, unes criatures màgiques del fons del
mar coneixerem la importància de cuidar de la natura i
els oceans.
L’autora ens parla de les meravelles dels oceans i del
perill de la seva conservació.

Stephen Chbosky
Amigo imaginario
Barcelona : Planeta, octubre de 2019
Kate Reese és una mare soltera que s’escapa d’una
relació d’abús per començar de zero al poble Mill
Grove, al costat del seu fill, Christopher, però tot es
complica quan aquest desapareix en un bosc.
Una novel·la fascinant de terror amb tocs paranormals.

Fred Uhlman
L’amic retrobat
Barcelona : Columna, 1997

Hans i Konradin són dos adolescents que es coneixen a
l’escola i es converteixen en amics inseparables.
Comparteixen aficions i anhels. Un és jueu i l’altre
descendent d’una família aristocràtica. L’ascens de
Hitler al poder serà un obstacle inabastable per a la
seva relació.

Fred Ulhman
L’ànima valenta. Carta escrita per Konradin von
Hohenfels abans de ser executat
Barcelona : Estrella Polar, 2013
Hans emigra a Estats Units fugint de Hitler. Konradin
s’afegeix al costat fosc, el nazisme. Però l’any 1944
Konradin participa a l’atemptat que vol acabar amb el
Führer i que fracassa. Abans de ser executat redacta
una emotiva carta que Hans rebrà anys després.

Eloy Moreno
Invisible
Barcelona : Nube de Tinta, 2018

Una història narrada en primera persona, amb capítols
breus i una prosa cuidada. Un jove es desperta al llit
d’un hospital sense recordar com va arribar fins allà.
Poc a poc l’autor ens anirà descobrint el que està
succeint. Uns fets que no es poden ignorar.

Mark Lowery
A 677 km de casa
Barcelona : Fanbooks, 2018

Martin es desperta un dissabte al matí per sortir de
casa i marxar amb el seu germà petit Charlie. Volen
arribar a un poble de la costa, on temps enrere van
passar unes bones vacances amb la família. Amb
humor, però també amb moments complicats, aquesta
història narra la vida i les aventures de dos germans per
aconseguir arribar al destí.

Émile Bravo
Un mal principio
Barcelona : Dibukks, setembre de 2019

En los albores de la segunda guerra mundial, Fantasio
se ha alistado y está convencido de que los franceses y
sus aliados aplastarán a los alemanes. Mientras tanto,
Spirou sigue son su trabajo de botones. Su encuentro
con un pintor censurado por los nazis le volverá
consciente de la complejidad de la situación de los
judíos.

Alain Ayroles – Joanjo Guarnido
El Buscón en las Índias
Barcelona: Norma Editorial, novembre 2019

Sinvergüenza poco fiable y pese a todo entrañable, don
Pablos de Segovia nos ofrece el relato de sus aventuras
picarescas en la España del Siglo de Oro y en esas
Américas que entonces aún se conocían como las
Indias.
A veces miserable y otras acaudalado, ora halagado, ora
despreciado, sus tribulaciones lo llevarán desde los
bajos fondos a los palacios, de las cumbres andinas a
los meandros de la Amazonia, para llegar hasta aquel
lugar mítico en el que cristalizan todos los sueños del
Nuevo Mundo: ¡El Dorado!

Emily Carroll
La noche que llegué al castillo
Barcelona: Sapristi, novembre 2019

Nadie sabe qué esconde la Condesa en su siniestro
castillo, y quien lo sabe no puede contarlo porque está
muerto. Pero una nueva y muy temeraria invitada está
determinada a averiguarlo a cualquier coste.

Marion Montaigne
En órbita con Thomas Pesquet
Barcelona: Norma Editorial, juliol de 2019

Una desternillante comedia divulgativa para aprenderlo
todo sobre los viajes espaciales.

Kabi Nagata
Mi experiencia lesbiana con la soledad
València: Fandogamia, 2018

Kabi Nagata cuenta como, tras abandonar los estudios
universitarios, cayó en una depresión que la llevó a buscar
en lugares que no le correspondían su sitio en el mundo, y
de la que solamente pudo comenzar a salir cuando abrió las
puertas a su propia sexualidad.

Drea García
Aquellos dos años, tres meses y once días
en los que sufrí cronofobia
Almeria: Editorial Círculo Rojo, 2019

Dorotea ha sufrido de cronofobia, un miedo irracional
hacia el paso del tiempo, durante dos años tres meses y
once días. En este libro la autora usa la escritura y el dibujo
para ilustrar esos momentos en el que no soportaba la idea
de que el tiempo no esperara a nada ni a nadie. La intención
de la autora es compartir y en la medida de lo posible
ayudar a persones que estén o hayan pasado por una
vivencia similar.

Manu González
Villanos fantásticos
Barcelona : Redbook, 2019

¿Por qué nos atraen los personajes más malos de la ficción?
¿Mentes perversas o genios incomprendidos? En el interior
de este libro hay un repaso por las personalidades más viles
de la historia de la literatura, el cine y los cómics.
66 villanos en 6 capítulos... el libro más malvado de la
historia.

Xavier Durán i Jordi de Manuel
Els crims de la taula periòdica
L'Hospitalet de Llobregat : Santillana Infantil y
Juvenil i Grup Promotor, desembre de 2019

Paco, un sensesostre, es trobat mort a un parc al costat d’un
institut per uns alumnes. En els dies següents pels parc de
la ciutat, hi ha més morts sospitoses d’indigents. L’Àlex
València, professor de química i la periodista Clara Rima es
pregunten què hi ha rere els crims misteriosos, uns crims
que tenen relació amb la taula periòdica dels elements.

Ramon Breu
Protocol M. L’afer Comorera
Argentona: Voliana Edicions, agost de 2019

El 7 d’agost de 1957 , un Consell de Guerra jutjava a
Barcelona en Joan Comorera, fundador del PSUC i
conseller de la Generalitat republicana. Perseguit pel
franquisme i l’estalinisme, durant tres anys i mig Comorera
viur{ clandestinament a Barcelona, editar{ l’òrgan de
premsa Treball i sobreviurà gràcies a les traduccions de les
novel·les del comissari Maigret. Protocol M és un relat
històric vibrant, que a més d’apropar-nos a la figura de Joan
Comorera, ens fa passejar per una època de la mà de
personatges de ficció i reals com London, Pedrolo, Benet o
Solé Barberà.

Roger Bastida
La llarga revetlla
Barcelona : Columna, gener de 2020

La Mimi Banús i en Mateu Serra celebren la revetlla de
Sant Joan del 1935. Com els seus amic volen passar-s’ho bé i
aprofitar l’estiu: estan a punt de contraure matrimoni.
Retrat d’una societat que va esvair-se, amb els seus costums
i les seves inflexibles tradicions, el juliol del 36.
La crònica d’un grup de joves que, completament
condicionats per l’educació que van rebre, van haver
d’aprendre a callar, fingir i aparentar per pura
supervivència.

Gabi Martínez
Un cambio de verdad
Barcelona : Seix Barral, marzo de 2020

Un llibre necessari. L’experiència personal de l’autor, fer de
pastor d’ovelles a la Sibèria extremenya, tal com va fer la
seva mare de petita, serveix per entendre perfectament la
urgència de fer canvis importants a la nostra vida i a
l’entorn.

Jordi Nomen
El niño filósofo. Cómo enseñar a los niños
a pensar por sí mismos
Barcelona : Arpa, 2018

Fer-se preguntes per trobar respostes, aquesta és la clau.
Mantenir la capacitat de sorpresa i una curiositat
estimulant. El llibre es planteja com ensenyar els nens a
pensar per si sols. Serveix per casa i per l’escola... i també
pels adults.

Josep Maria Abella et altres
L’Abans: Recull gràfic de l’Hospitalet de
Llobregat (1960-1990)
Barcelona : Editorial Efadós, 2018

Mil imatges que il·lustren la vida de tanta gent i expliquen
una ciutat en constant transformació, ben acompanyades
de textos que sintetitzen la història i fan més comprensible
el passat proper de l’Hospitalet.

