


Arriben les novetats del Fons Japó de la
Fuster. S'ha preparat aquesta guia on es
recullen les nouvingudes perquè no se us
escapi cap. Trobareu des de clàssics
imprescindibles acompanyats d'assajos
mai abans transcrits del japonès, novel·les
actuals genuïnes fins a volums que
recorren l'art tatuador nipó, entre d'altres.
Descobreix-les!
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Iwano, Hōmei

La mujer que tomó veneno
Gijón: Satori, 2019

Mishima, Yukio

Una vida en venta
Madrid: Alianza, cop. 2018

Motoya, Yukiko

Mimarido es de otra especie
Madrid: Alianza, 2019

San va deixar de treballar després
del seu casament. Un dia observa
amb certa preocupació que la seva
cara i la del seu marit se semblen
cada vegada més.
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El marit, quan està a casa, engoleix
tones de menjar estarrufat en el
sofà mentre veu el televisor. San es
pregunta, desconcertada, si no
s’haurà casat amb un ésser que no
pertany a l’espècie humana.
Finalment les faccions de la parella
comencen a entremesclar-se...

A la novel·la, guardonada amb el
premi literari més prestigiós del
Japó, l’Akutagawa, en què l’autora
tracta de la convenció del
matrimoni d’una manera original,
segueixen tres relats sobre
l’alienació de la quotidianitat que
revelen una imaginació enginyosa
i radicalment lliure.

Murata, Sayaka

La noia de la botiga 24 hores
Barcelona: Editorial Empúries,
2019

La dependienta
Barcelona: Duomo Ediciones, 2019

Ranpo, Edogawa

L'home butaca
[Barcelona] : Lapislàtzuli, 2019

Shibasaki, Tomoka

El jardín de la primavera
Madrid: Quaterni, 2019

Shiga, Naoya

Un aprenent i el seu déu
[Barcelona] : Lapislàtzuli, 2019

Juntament amb els altres quatre
relats que componen aquest llibre,
Un aprenent i el seu déu conté
totes les essències literàries i
alhora tota la força narrativa de
Naoya Shiga. Aquest descendent
de samurais, elogiat pel seu estil
d irecte i auster, és un dels
escriptors més importants de la
literatura japonesa i encara avui se
l’anomena ‘el déu de la novel·la’.

Un breu assaig sobre la història
del sushi, escrit per Ko Tazawa,
completa el llibre.
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http://aladi.diba.cat/record=b1928963~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1924419~S171*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1894290~S171*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1914992~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1916465~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1931094~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1935669~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1932448~S171*cat


Tanizaki, Junichiro
Arenas movedizas: Manji
Gijón: Satori, 2018

Elogio de la sombra.
Sobre la indolència.
Amor y Pasión.
Madrid: Alianza Editorial, 2018

Satō, Haruo
El pájaro demoníaco
y otros relatos fantásticos
Gijón: Satori, 2018

Miyazawa, Kenji
La constelacion de los cuervos
y otros cuentos
Gijón: Satori, 2018

Nakajima, Atsushi
La mujer pulpo cuentos
del Mar del Sur
Paracuellos de Jarama: Hermida
Editores, 2019

Un tresor de costums primitius de
les societats locals illenques del
mar del sud, que aleshores vivien
aïllats de la civilització occidental.
Amb una solemne prosa, Nakajima
ens desplega com vivien aquestes
tribus matriarcals, allunyades de
referents civilitzadors i instal·lades
en un temps immemorial.
Fantasia, mite, màgia, xamanisme,
riquesa i sensualitat dibuixen i
perfilen unes vides de les quals
l’escenari és un exòtic intricat de
normes, costums, ritus i creences.
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http://aladi.diba.cat/record=b1933640~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1934986~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1935080~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1933631~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1935088~S171*cat


Els éssers humans es transformen
en animals marins que representen
la llu ita per la vida en el llindar de
la mort, com un enfrontament
entre la dona pop gegant i la dona
rajada elèctrica per la conquesta
d’un home.

Togo, Ryu
Tomoe Gozen y otros relatos
de mujeres samuráis
Madrid: Quaterni, 2019

Kaneko, Misuzu
El alma de las flores: antología
poética bilingüe
Gijón: Satori, 2019

Matsuo, Basho
Poesía completa
[Errentería] : El Gallo de Oro, 2019

Natsume, Soseki
Sueño de la libélula
Gijón: Satori, 2016

Taigi
Gato sin dueño
Gijón: Satori, 2017
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http://aladi.diba.cat/record=b1933625~S171*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1923669~S171*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1824615~S171*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1933617~S171*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1935672~S171*cat


Benedict, Ruth
El crisantemo y la espada
Madrid: Alianza Editorial, 2018

Cartagena, Marcos
El sistema Hanasaki: Los 9 pilares
de Japón para una vida centenaria
con sentido
Barcelona: Platadorma Editorial,
2019

Chávez, Amy
La guía del buen comportamiento
en Japón: hazlo bien, sé educado
Madrid: Quaterni, 2019

García, Héctor
Ichigo-ichie: l'art japonès de viure
moments inoblidables
Barcelona: Enciclopèdia Catalana,
2019

Hall Chamberlain, Basil
Cosas de japon
Gijón: Satori, 2019

Kerr, Alex
El otro Kioto
Barcelona: Alpha Decay, 2019

Pinguet, Maurice
La muerte voluntaria en Japón
Buenos Aires: Adriana Hidalgo
Editora, 2017

Reggiani, Marco
Japomanía
Barcelona: Lunwerg, 2019

Yoshimura, Miyuki
21 claves japonesas de la felicidad
[Madrid] : Titilante Ediciones, [2019]
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http://aladi.diba.cat/record=b1709598~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1922144~S171*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1916949~S171*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1916405~S171*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1934816~S171*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1933236~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1934848~S171*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1931406~S171*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1929165~S171*spi


Yoshida, Kenkō
Pensamientos al vuelo
Madrid: Errata Naturae, 2019

Un dels assajos més importants
de la història de la literatura.
L’escriptura de Kenkō recorda
algunes vegades a Kamo no
Chōmei i d’altres a figures tan
llunyanes com Marc Aureli
o Michel de Montaigne. Tracta la
transitorietat de la vida i de tot
el que existeix amb una lucidesa
que desarma. O bé parla
del misteri de la naturalesa,
de l’amor, la recompensa de
l’amistat i les costums ancestrals
del Japó medieval, o bé explica les
xafarderies més estrambòtiques
i divertides de la seva època.

Pler, Alex
Hanakotoba: el lenguaje de las
flores: pequeño diccionario japonés
para las cosas sin nombre
Gijón: Satori, 2019

Ashcraft, Bryan; Benny, Hori
Tatuajes japoneses: Historia,
cultura, diseño
Gijón: Satori, 2019

Katsushika, Hokusai
Manual de dibujo abreviado
Vitoria-Gasteiz: Sans Soleil, 2018
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http://aladi.diba.cat/record=b1932402~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1918170~S171*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1888417~S171*spi
http://aladi.diba.cat/record=b1928917~S171*spi


Biblioteca Jaume Fuster

Plaça Lesseps, 20-22
08023 Barcelona
Tel. 933 684 564

b.barcelona.jf@diba.cat
www.barcelona.cat/bibjaumefuster

Horari

Dl. i ds. de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
De dt. a dv. de 10 a 21 h

Dg. d’11 a 14 h
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http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibjaumefuster/ca/
mailto:b.barcelona.jf@diba.cat



