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BiblioBlog – Una mar de lletres

Fins al 24 d’abril la Filmoteca de Catalunya li dedica on cicle on podreu veure en pantalla gran algunes
de les seves millors pel·lícules.
A les Biblioteques de Vilanova també trobareu molts dels seus films: Gregory Peck
Us deixem amb el documental A conversation with Gregory Peck, Una conversa amb Gregory Peck
(1999), un documental sobre la seva vida privada que, a través d’intervencions de Martin Scorsese o
Lauren Bacall, gravacions familiars i material d’arxiu, captura l’esperit genuí d’aquest mite del cinema
que representa com ningú l’honor, la integritat personal i la dignitat.
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Selecció de novetats – Abril

Aquesta és la selecció de novetats de l’any 2016, corresponent al mes d’abril, i que inclou com
sempre documents dels diferents fons de la Biblioteca: adults i infantil, música, cinema i còmics.

Entre les novetats per adults trobareu Tricicle de la Z a la A, de Tricicle. Una enciclopèdia que
resumeix la trajectòria d’aquesta companyia teatral en petites dosis tan informatives com divertides.
Des dels inicis de tres amics que volien menjar-se el món fins als tres veterans que segueixen omplint
teatres 35 anys després. Anècdotes, viatges, teories, dades, amics, trucs teatrals….
Pel que fa a la literatura, us recomanem la novel·la La Merceria, de Teresa Roig. A la Barcelona de
primers del s.XX, un pobre idealista salva un ric d’una mort segura. L’amistat que els uneix li canvia la
vida per sempre, ja que gràcies a aquell gest aconsegueix obrir el negoci que sempre havia somiat:
una merceria. Però aquesta també es convertirà en l’origen de tots els seus maldecaps.
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A la secció infantil us presentem Bocabava, de Tina Vallès. En Bocabava té un ull distret i l’altre
sorprès, i tot el dia ensopega i col·lecciona nyanyos perquè no mira on ha de mirar. Sempre té un pam
de boca oberta i el coll de la samarreta xop pel regalim de saliva que li cau….Un peix sense color,
aquest és en Secalló… i res no tornarà a ser com abans.

De les novetats de còmics us destaquem Blood, Jazz and tears, de Raule, Roger. Jazz Maynard i el
seu amic Teo aterren a Islàndia amb l’objectiu de robar l’Ull Daurat, una peça arqueològica cobejada
per diversos països. Amb la seva arribada, l’illa es converteix en una olla de pressió, repleta d’agents
d’intel·ligència i un adinerat assassí en sèrie amb aspiracions polítiques.
Pel que fa a la música us recomanem l’àlbum Hand of fatima, de Rajae. Orient es troba amb
Occident i el pop es reuneix amb el soul al darrer treball de l’estrella de la música internacional
holandesa, Rajae El Mouhandiz. Rajae parla de temes íntims, com l’angoixa per l’abandó del pare de
família, l’amor i l’autoestima però també de temes més socials.

Hand Of Fatima - Rajae - Hand Of Fatima

Per últim, a la secció de cinema us presentem el llibre Todo mejora con zombis, de Món Suárez. Un
llibre-homenatge a The Walking Dead i els llibres, pel·lícules i sèries sobre zombis. Un llibre amè i
amb grans dosis d’humor i ironia, en el qual el propi narrador és un zombi. Des d’aquest punt de vista
anirà destapant les claus de l’èxit de la sèrie.
Aquí us podeu descarregar el full amb les novetats del mes
dilluns
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« Pàgina Anterior — Pàgina Següent »

Bitàcora de La Biblioteca Armand Cardona Torrandell de Vilanova i la Geltrú, realitzada per WordPress.

http://www.vilanova.cat/blog/armandcardona/?paged=52

16/16

