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AL TRES M ATÈ RI ES  

 

Aquest mes destaquem…
 

 

Títol: ¡Me cago en Godard! : por qué deberías adorar el cine americano 
(y desconfiar del cine de autor) si eres culto y progre 

Autor:  Vallín, Pedro 

Editorial: Barcelona : Arpa, octubre de 2019 

Signatura: 778.5 Val 

Sinopsi: ¡Me cago en Godard! és un llibre irreverent i amb clara vocació 
d’emprenyament. El seu autor no es caga només en Jean-Luc, sinó que 
també ho fa en la elitisme condescendent de l'establishment 

cinematogràfic europeu, en els dogmes que identifiquen les pel·lícules nord-americanes amb 
la dreta i en el mal anomenat «plaer culpable». Perquè és absurd sentir-se un aliat de 
l'imperialisme per gaudir d'una pel·lícula crispetera (o sentir-se millor persona per dormir-
davant d'una mala pel·lícula indie). 

En definitiva, Pedro Vallín ha volgut signar una defensa del gaudi al cinema, de l'humor i de 
el pensament autònom, és a dir, la seva sentència de mort com a crític cultural de prestigi. I 
els d'Arpa encantats d'ajudar. RIP Vallín. 

Consulta’l al catàleg Aladi 

 

Títol: Hans Asperger, autismo y Tercer Reich : en busca de la verdad 
històrica 
Autor: Czech, Herwig 
Editorial: Barcelona : Ned ediciones, [2019] 
Signatura: 9(43) Cze 

Sinopsi: En medicina, és un honor que una malaltia porti el nom de el 
metge que va lluitar per combatre-la. Hans Asperger era conegut fins fa 
poc pel seu epònim -el síndrome d’ Asperger- i per una biografia 
impecable que ell mateix havia contribuït a construir. El psiquiatre 
infantil havia aconseguit passar a la història gairebé com un heroi 

antinazi, defensor de la dignitat dels seus pacients contra l'estigma social de la malaltia mental 
i la condemna a mort que suposava a la Viena nacionalsocialista ... fins que van sortir a la 
llum investigacions com les de Herwig Czech. 
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En aquest revelador estudi, l'historiador Czech ens descobreix a el veritable Asperger: un 
home del Tercer Reich que va mantenir una actitud ambivalent en un món on paraules com 
«tractament especial», «solució final» o, d'una manera menys oblic, «eutanàsia» tapaven amb 
eufemismes autèntiques atrocitats. 

Consulta’l al catàleg Aladi 

 

 

Títol: Historia de las series 

Autora:  Torre, Toni de la 

Editorial: Barcelona : Roca, 2016 

Signatura: 791.4 Tor 

Sinopsi: El llibre definitiu per conèixer la història de les sèries de 
televesió. Un recorregut rigorós i amè signat per un dels majors 
experts en ficció seriada del nostre país. 

Per l'autor de l'best-seller La vida segons Sheldon. 

 

Consulta’l al catàleg Aladi 

 

 Títol: Recordar contraseña 

Autor: Defreds 

Editorial: Barcelona : Espasa, [2019] 

Signatura: P 834 Def 

Sinopsi: La vida són records. Ens passem la vida recordant. En quin 
moment ens vam conèixer? On hauré deixat les claus? A qui em 
recorda aquesta cançó? A quina hora era la reunió? Algunes vegades 

ens agrada mirar enrere per recordar moments viscuts, dies especials i persones que ja no hi 
són però que, allà on siguin, mai voldràs oblidar. 

Consulta’l al catàleg Aladi 
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Títol: ¿Quién diablos la hizo? : conversaciones con directores 
legendarios 

Autor: Bogdanovich, Peter 

Editorial:  Madrid : T&B Editores, marzo de 2019 

Signatura: 778.5 Bog 

Sinopsi: Quan li van preguntar quins eren els seus directors preferits, 
Howard Hawks va contestar: «M'agrada qualsevol dels teus faci 

adonar-te qui diables ha dirigit la pel·lícula. 

En diverses xerrades, tan disteses com a professionals, amb alguns dels directors més 
importants de cinema nord-americà, Peter Bogdanovich fa un repàs de la història de cinema 
des dels seus més precaris començaments fins a l'era dels cineastes que adobar en el món 
de la televisió . L'elenc d'entrevistats és de luxe: Allan Dwan, Raoul Walsh, Fritz Lang, Josef 
von Sternberg, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Leo McCarey, George Cukor, Edgar G. 
Ulmer, Otto Preminger, Joseph H. Lewis, Chuck Jones, Don Siegel, Frank Tashlin, Robert 
Aldrich i Sidney Lumet. 

Consulta’l al catàleg Aladi 

 

 

 

I moltes novetats més .... Vine a conèixer-les a la Biblioteca. T’hi esperem! 

 


