
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Interior de la Biblioteca Antoni TortImage not found or type unknown

Interior de la Biblioteca Antoni Tort

Lectures refrescants per a les tardes d'estiu

Dijous 15 de juliol de 2010

Com cada any, quan arriba aquest temps ens agrada fer-vos unes quantes
recomanacions literàries ben refrescants, d’aquelles que es poleixen amb alegria
sota l’ombra d’un bon para-sol, si és que us trobeu a la platja, o sota la d’un arbre si
és que esteu passant les vacances a la muntanya.

De les darreres novetats que ens han arribat, volem destacar les següents lectures:

•    Codi genètic, d’Amàlia Lafuente. La descoberta d’un fàrmac centra les
investigacions de la Marina Fontcuberta.
•    Miguel Hernández. Una biografia completa del poeta feta per José Luis Ferris.
•    Que no mori la llum. 50 poemes per a funerals. Una selecció dels millors
poemes de tots els temps per acompanyar el dol i el comiat.
•    L’últim germà, de Natacha Appanah. Una història d’aquelles que emocionen.
•    Egosurfing, de Llúcia Ramos. Una novel·la molt dels nostres temps. Per a gent
molt cibernètica que es passa el dia navegant per la xarxa.
•    El tiempo entre costuras, de Maria Dueñas. Trepidant, entretingut, interessant.
En un no res el tenim acabat. I el més bo... impossible deixar-lo.
•    El clan de l’ós de les cavernes. Primera novel·la de la sèrie Els fills de la terra,
de Jean M. Auel, sobre la vida dels nostres avantpassats durant l’última fase del
període glacial. Molt digerible, que ja és prou.

Si voleu conèixer les nostres novetats, ho podeu fer a través d’internet o apropant-
vos a la mateixa biblioteca on les tenim exposades. Bona lectura!
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