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QUÈ PODEM COMPRAR PER
NADAL????

LLENGUA CATALANA
LA PELL FREDA, d’Albert
Sánchez Piñol.
És una trepidant història
d’aventures
que
succeeixen a un home
que manté un far en un
petit illot enmig de
l’oceà. La solitud, les condicions dures de
vida i un misteri en forma de monstre
amfibi fan que l’antic vigilant hagi embogit.
El que succeirà després serà la lluita del
protagonista contra els elements perquè
que no li succeeixi el mateix a ell. Llibre
sorprenent on es barreja el gènere
d’aventures amb el fantàstic però amb un
realisme sorprenent perquè l’autor
aprofundeix en la psicologia humana.

LLENGUA
CASTELLANA
A
MAL
TIEMPO
BUENA CARA, de
Bárbara Constantine.
Ed. SeixBarral .
Ferdinand vive solo
en una granja y,
francamente, no es feliz. Sólo las
visitasesporádicas
de
susnietosconsiguenarrancarle una sonrisa.
Un día, después de una fuertetormenta,
descubre
que
el
techo
de
suvecinaMarceline se ha venidoabajo. Y la
mujer
no
tienedondeir.
Decideentoncesacogerla en su casa. Poco a
poco, como por arte de magia, la granja se

va llenando de gente: un amigo de la
infancia que ha quedado viudo, dos
hermanas a quiensusobrino ha echado de
casa, y una estudiante de enfermería,
Muriel, que con sujuventud y vitalidaddará
un nuevosoplo de vida a este grupo de
ancianos que redescubrenjuntos la
felicidad

ANGLÈS
THE BOY AT
MOUNTAINJohn

THE

TOP

OF

THE

Boyne.DoubledayChildre
ns
When
Pierrot
becomesanorphan, he
mustleavehis home in
Paris
for
a
newlifewithhisAuntBeatr
ix, a servant in a wealthyhouseholdatthe
top of the German mountains. Butthis is no
ordinarytime,
for
it
is
1935
andtheSecondWorldWar
is
fast
approaching; andthis is no ordinaryhouse,
for this is theBerghof, the home of Adolf
Hitler.

MATES
L’ONCLE PETROS I
LACONJETURA DE
GOLDBACH
Autor:
ApostolosDoxiadis
Edicions B, 2000
.El protagonista d’aquesta novel·la,
PetrosPapachristos, és un matemàtic de
ficció que ha dedicat tota la seva vida a
intentar demostrar la conjectura de
Goldbach. El relat, fet des de la perspectiva
del nebot del protagonista, ens explica
l’esforç de “l’oncle Petros” per enfrontarse amb aquest repte.
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CLÀSIQUES

ECONOMIA

- ART D’ENAMORAR .
Ovidi. Adesiara.

MIL MILLONES DE
MEJILLONES Autor:
Fernando Trias de Bes
Ed: Booklet.

Constitueix un manual
utilíssim
de
prescripcions sobre
l'amor, per als homes i per a les dones, al
qual el temps no ha pres ni un bri de la
seva validesa. Les estratègies de seducció,
la utilitat dels missatges i la poesia, l'ús dels
afrodisíacs i els maquillatges, la vanitat
d'ells i la mania «adquisitòria» d'elles, tot
ho trobareu en aquesta gran obra, que,
titllada injustament de llibertina, és una de
les més influents de la història de la
literatura.
CONSELLS SOBRE
POLÍTICA. A UN
GOVERNANT
INCOMPETENT .
Plutarc. Adesiara.
Els grecs van crear la
democràcia; els romans
van evidenciar que amb
una bona organització
es podia governar el
món; però, ben mirat, no és or tot el que
lluu. Servint-se d’abundants exemples del
passat,
Plutarc
ens
ofereix
una
valuosíssima exposició de l’activitat
política: la vida privada dels governants, la
credibilitat i l’eficàcia dels discursos, els
«favors» als amics i els avantatges de tenir
coneguts a les altes esferes —i moltes
altres qüestions d’aquesta mena—
demostren que, al capdavall, la política no
ha canviat pas gaire d’ençà de l’antiguitat, i
això fa d’aquest llibre una guia excel·lent
tant per als polítics (amb vocació o sense)
com per als ciutadans (indignats o no).

Vallecas. Junio de 2010. Un camarero en
paro recibe una llamada de una ETT. Hay
una oferta para él. Son solo dos semanas. Y
en un crucero de lujo. No puedendarlemás
detalles. Cuestión de seguridad nacional. El
camarero de Vallecasacepta. En el
transatlántico se encontrará con los
principaleslíderespolíticosmundiales,
invitados a la boda de Berlusconi con una
conocida modelo en aguasinternacionales.
Perosufren un naufragio en alta mar.
Obama, Zapatero, Aznar, el propio
Berlusconi, Emilio Botín, Florentino Pérez,
Flavio Briatore, Fernando Alonso, Jordi
Pujol, Ibarretxe, Carla Bruni, o el fantasma
de Michael Jackson son algunos de los
delirantespersonajes
que,
junto
al
camarero de Vallecas, irán a parar a una
isladesierta, dondetendrán que organizarse
para sobrevivir.

EXPRESSIÓ
MIRÓ , I WORKLIKE A
GARDENER.Joan
MiróPrincetonArchitec
turalPress
El 1958, l'artista Joan Miró i el crític
YvonTaillandier es van asseure a un debat
profund sobre la vida i el treball de Miró.
La seva conversa, una de les visions més
il·luminadores i perspicaces de la filosofia i
el procés creatiu de Miro, es va publicar
per primera vegada en una edició limitada
de setanta-cinc exemplars l'any 1964.

