
Andreu  i  Amat, Xavier.  Entre la vida i la tragèdia.  
Barcelona : Claret,  2018     N(AND)ENT

La Violeta, a les acaballes de la vida, fa memòria 
del  camí  recorregut.  És  literalment  una 
supervivent  de  la  Guerra,  per  damunt  de  tot 
incivil, i d'una munió de les seves seqüeles que, 
en  ella,  s'acarnissen  fins  a  uns  nivells 
inimaginables.  Podria  ser  una  obra  de  ficció, 
però malauradament la realitat sovint la supera.

Gener 2019
Basté, Jordi ; Artigau , Marc  .  Els coloms de la 
Boqueria .   Barcelona  :  Rosa  dels  Vents, 
2018       N(BAS)COL

L'Albert Martínez, de vacances a Nova York, 
rep un missatge  : "Han matat una dona a 
la Boqueria". 
Un matí de  finals d'estiu, el  famós mercat 
de  la  Rambla  ha  despertat  amb  una 
escena macabra que  trasbalsa  la  ciutat. El 
que hauria d'haver estat un dia tranquil en 
un  dels  racons  més  acolorits  i  bulliciosos 
del  centre  de Barcelona,  ha  quedat  tenyit 
per la sang d'un crim esfereidor.  
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     DVD CINEMA LLATINOAMERICÀ MAR 
• Melià, Marga. Bittersweet days. [Madrid] : 39 escalones, 2018
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• Davies, Carys. Oest.  Barcelona : Edicions 62, 2018        N(DAV)OES
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• Pavese, Cesare. Diàlegs amb Leucò. [Cornellà de Llobregat] : Falzia, 2018
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•    Chan, Crystal S. Jane Eyre. Barcelona : Norma, 2018   C(MAN)CHA 
•    Guerrero, Andrés. L'amor és massa complicat. Madrid : Santillana,
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• Castells, Marta. Dolços vegans. Barcelona : Viena, 2018       641.5 CAS
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• Allen, Woody. Todos dicen  I love you. Barcelona : Selectavisión, 2016 
    DVD CINEMA AMERICÀ ALL
• Batra, Ritesh. El sentido de un  final. Madrid : Sony, 2018        
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     2018       DVD CINEMA ANGLÈS CUR
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