
NOVETATS SETEMBRE 2018 

Títol: Nieve en los bolsillos. Alemania 1963 

Autor/a: Kim (Joaquim Aubert) 

Editorial: Norma, 2018 

Signatura: C Kim 

Sinopsi: 

Al octubre de 1963, un jove Joaquim Aubert, encara no conegut com Kim, fa 

autoestop en una carretera del sud de França. Ha deixat els seus estudis de Belles arts i li queda un any per 

començar el servei militar, el jove no ho pensa: agafa la seva maleta negra, i marxa per a Alemanya. Joaquim 

arriba a terres germanes igual que tants altres espanyols que van viatjar buscant treball travessant Europa. A 

través dels seus ulls i els seus records descobrirem la vida d'aquests expatriats de l'Espanya Franquista. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: Lo que más me gusta són los monstruos. Libro primero 

Autor/a: Emil Ferris 

Editorial: Reservoir Books, 2018 

Signatura: C Fer 

Sinopsi: 

Us presentem a Karen Reyes, una peculiar nena de deu anys que viu en la fosca 

Chicago de finals dels seixanta. Porta un diari on es reflecteix la seva passió per la iconografia de terror i ens 

explica el seu major interès: investigar l'assassinat de la veïna del pis d'a dalt, Anka Silverberg, supervivent 

de l'holocaust. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 
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Títol: El club del divorcio 

Autor/a: Kamimura, Kazuo 

Editorial: ECC, 2017-2018 

Signatura: C Kam 

Sinopsi: 

El club del divorci (1974-1975) narra les desventures de la jove Yûko, qui regenta 

un bar on treballen dones divorciades que intenten sobreviure com poden malgrat 

l'estigma social que pesa sobre el seu estat civil. Guardonat amb el Premi del Patrimoni del Festival 

Internacional de la Bande Dessinée de Angoulême 2017, aquest emotiu díptic descriu el dia a dia d'una cap, 

amfitriona i dona divorciada al Japó dels anys setanta del passat segle. 

Clica aquí per resrvar aquest llibre 

 

Títol: Piruletas 

Autor/a: Wallden, Tillie 

Editorial: La Cúpula, cop. 2017 

Signatura: C Wal 

Sinopsi: 

Durant 10 anys el patinatge artístic el va ser tot para Tillie Walden. Es despertava 

abans del clarejar per als entrenaments matinals, es dirigia directament a 

l'entrenament en grup gens més sortir del col·legi, i passava els caps de setmana competint en pistes de gel 

per tot el país. El patinatge era una peça clau de la seva identitat, un refugi segur on desconnectar de l'estrès 

del col·legi, el bullying i la família. Amb el pas del temps, va començar l'institut, es va interessar per l'art i es 

va enamorar de la qual seria la seva primera núvia, i va començar a qüestionar-se com encaixava el tancat 

món del patinatge artístic amb la resta de la seva vida. 

Clica aquí per reservar aquest llibre 
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