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AL TRES M ATÈRI ES  

Aquest mes destaquem… 
 

Títol: Contra Amazon 

Autor:  Carrión, Jorge 

Editorial: Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2019 

Signatura: 655.4 Car 

Sinopsi: Les biblioteques i les llibreries -reals o de ficció, 
recorregudes o llegides- són escenaris fonamentals de la nostra 
educació sentimental i intel·lectual. En aquest llibre de cròniques que 
assagen i d'assaigs narratius, Jorge Carrión viatja a les innovadores 
biblioteques i llibreries de Seül; investiga a Nàpols i Capri la història 

de la mítica casa de Curzio Malaparte; entrevista a llibreters i escriptors de Miami; conversa 
sobre llibres i ciutats amb Alberto Manguel, Iain Sinclair, Luigi Amara o Han Kang; interpreta 
les biblioteques del Quixot i de el Capità Nemo, i ret homenatge a algunes de les llibreries i de 
les biblioteques més fascinants del món. 

 

Títol: La Farsa de las startups 

Autor: López Menacho, Javier 

Editorial: Madrid : Los Libros de la Catarata, [2019] 

Signatura: 658.1 Men 

Sinopsi: El món de les startups està de moda. Seduïts pels reeixits 
casos de joves que en un temps vertiginós passen del garatge prestat 
a la possessió de fortunes milionàries, la grandiloqüent èpica de 
l'emprenedoria i la benedicció social de la innovació, enlluernats pel 
glamurós xou de les rondes de finançament i acompanyats per 

infraestructures públiques i privades d'incubadores i acceleradores, milers de joves 
s'embarquen en l'aventura de les startups sense saber que només una de cada deu 
aconsegueix arribar als tres anys de vida. Al malbaratament de talent i de la destrucció 
d'economies familiars, s'uneix el difícil tràngol de superar el sentiment de fracàs i, en molts 
casos, la depressió. 
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Títol: Grandes aprendizajes Montessori para pequeñas manos : 
¡60 recetas y 70 actividades Montessori para niños autónomos y 
satisfechos! 

Autora:  Zucchi, Audrey 

Editorial: Madrid : Oberon, [2019] 

Signatura: 371.4 Zuc 

Sinopsi: Té ganes d'ajudar al seu fill en el seu aprenentatge i que 
participi en la VIDA amb majúscula? La cuina és la resposta! 

Elaborar receptes junts li permetrà posar en pràctica nombroses activitats Montessori. Els 
beneficis, des del cervell fins a l'estómac, són nombrosos i extraordinaris. Al seu fill li costa 
escriure? Ajudeu a desenvolupar la musculatura dels seus dits i els canells pastant la base 
d'un pastís. La mestra li ha comentat la seva falta de concentració? Poseu-vos a desgranar 
pèsols. Li costa tenir confiança en si mateix? Ensenyem-li a utilitzar un ganivet i a trencar un 
ou ell sol. Li interessen les lletres i els números? Aprofiti algunes receptes per treballar la 
fonologia o repassi les proporcions fent-li mesurar ingredients!

 

Títol: Brossa : escamotejador i burleta : records d'una amistat estel·lar 

Autor: Puig, Arnau 

Editorial: Barcelona : Comanegra, 2019 

Signatura: 833.3(Bro) Pui 

Sinopsi: Arnau Puig repassa la vida compartida amb Joan Brossa i les 
claus del geni poètic. «A nosaltres, els que vivíem tancats a l’Espanya 
franquista, ens semblava que en Brossa reflectia perfectament la 

situació. Les impressions personals no valien res; només hi havia allò que et deien que havies 
de pensar; el món de la doctrina única i transcendental sorgida de la reacció més retrògrada 
contra tot el que fos llibertat i desenvolupament de la capacitat creativa; l’Espanya castradora 
i assassina de cossos i d’esperits que només permetia iniciatives si es tractava de fer negocis 
d’intercanvi, no d’expansió. Aquella Espanya temia l’expansió com el foc, i per això ens 
mantenien tancats, sense comunicació. La poètica i el teatre de Brossa corresponien a la 
frustrant realitat política en la qual ens trobàvem». 
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Títol: Manual de desobediència civil 

Autor: Engler, Mark 

Editorial:  Barcelona : Edicions Saldonar, 2019 

Signatura: 323.2 Eng 

Sinopsi: Des de les protestes sobre el canvi climàtic i els drets 
dels immigrants fins a Ocupa Wall Street, la Primavera Àrab i 
#BlackLivesMatter, una nova generació està desencadenant 
accions d’estratègia no-violenta per influir en el debat públic i forçar 
el canvi polític. Quan els moviments en massa apareixen a la 
pantalla dels nostres televisors, els mitjans s’entesten a definir-los 

com a espontanis i imprevisibles. En aquest llibre, però, Mark Engler i Paul Engler analitzen 
l’art que s’amaga darrere d’aquests esclats de protesta i examinen els principis bàsics que 
s’han utilitzat per provocar i guiar els moments transformadors. Amb idees incisives 
d’activistes contemporanis, així com noves revelacions sobre l’activitat de figures 
revolucionàries com Mohandas Gandhi, Martin Luther King, Gene Sharp i Frances Fox Piven, 
els germans Engler demostren que les persones amb pocs recursos i poca influència 
convencional són les que organitzen les convulsions que estan transformant la política 
contemporània

 

Títol: Canviem el món : #vagapelclima 

Autor: Thunberg, Greta 

Editorial: Barcelona : Edicions Destino, 2019 

Signatura: 551.5 Thu 

Sinopsi: «SÓC LA GRETA THUNBERG I TINC SETZE ANYS. SÓC 
AQUÍ PER DIR: CASA NOSTRA S’ESTÀ INCENDIANT. AIXÒ ÉS UN 
CRIT DE SOCORS». 

Quan la Greta Thunberg va prendre consciència del desastre que suposarà per a la humanitat 
el canvi climàtic, va decidir començar a lluitar per aturar-lo. L’agost del 2018 va iniciar una 
vaga escolar que ara com ara ja segueixen centenars de milers d’estudiants a tot el món. Des 
de llavors ha aconseguit cridar l’atenció mediàtica i parlar davant dels líders mundials amb un 
missatge molt clar: els adults han d’actuar, perquè quan els joves d’avui siguin grans ja no hi 
haurà marxa enrere. La Greta, que té un trastorn d’Asperger, és candidata al Premi Nobel de 
la Pau. Aquest volum és un recull de tots els seus discursos.
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Títol:  Instruccions per fer-se feixista 

Autor: Murgia, Michela 

Editorial: Barcelona : Editorial Empúries, 2019 

Signatura: 321 Mur 

Sinopsi: Ser demòcrata costa un gran esforç. Implica encarar-se amb la 
complexitat, oferir eines per interpretar el que passa, garantir la 
participació dels que estan disposats a millorar la vida de la comunitat. I 
no tothom està interessat a ser demòcrata. Per què continuar perdent-hi 

el temps quan es pot tirar pel dret? ¿Que no és un instrument ben afinat, el feixisme, que 
garanteix un estat més ben dirigit, més eficient i amb menys manies? 
Instruccions per fer-se feixista és el que sembla: una defensa del feixisme. I també el contrari: 
una denúncia del feixisme. I l’exposició clarivident dels mecanismes que utilitza per instal·lar-
se en les actituds i el discurs públic. Amb un talent dialèctic extraordinari, Michela Murgia juga 
magistralment amb la provocació, la paradoxa i la ironia, mentre ens convida a no abaixar la 
guàrdia contra unes herències del passat clamorosament presents. Perquè, al final, amb poc 
n’hi ha prou: com diria Forrest Gump, és feixista qui actua com un feixista. 

Fidel a la seva voluntat de servei, l’autora inclou un test perquè els lectors valorin el seu propi 
grau de feixisme. 

 

Títol: Terror en serie : de "Alfred Hitchcock presenta" a "Stranger 
things" 

Autor: Rosa, Antonio 

Editorial: Bollullos de la Mitación (Sevilla) : Héroes de Papel, 2019 

Signatura: 791.4 Ros 

Sinopsi: Durant els últims anys, el terror ha anat guanyant terreny per 
ser alguna cosa comuna en la mesura del mainstream. Si alguna cosa 

ha ajudat a això ha estat la televisió, aquest mitjà de comunicació ideat per entretenir a les 
masses que ha aconseguit portar l'horror a primera línia de batalla. Les sèries de gènere no 
són patrimoni exclusiu de l'actualitat, però algunes de les que avui dia triomfen com ho feien 
les d'abans, arriben a assolir un estatus de fenomen de culte que mou a l'audiència a una 
escala internacional. Donant el lloc que es mereix a aquestes sèries de terror que tant han 
aportat a el gènere, per les pàgines de Terror en sèrie circularan demogorgons, cargols 
gegants, el misteri de Laura Palmer, les possessions de l'Exorcista, invasions extraterrestres, 
mansions encantades, assassins en sèrie, universos paral·lels i llegendes urbanes que cobren 
vida. 
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Títol: L'Home que no llegia els diaris : la biografia d'Alexandre 
Deulofeu, l'home que va predir que l'Estat espanyol desapareixerà 
el 2029 

Autor: Montserrat, David de 

Editorial: Barcelona : Columna, 2019 

Signatura: 92(Deu) Mon 

Sinopsi: L'apassionant biografia d'Alexandre Deulofeu, el 
farmacèutic de Figueres que als anys 40 del segle XX va predir el 
futur: va pronosticar l'enfonsament de l'URSS, la desintegració de 

Iugoslàvia i la fi de "l'imperi espanyol" de cara al 2029 Deulofeu va elaborar una teoria cíclica 
de la història basada en principis matemàtics, segons la qual totes les civilitzacions i els 
imperis segueixen un cicle biològic de naixement, plenitud, decadència i mort. Un llibre 
fonamental per descobrir el català que va predir el futur. Un personatge amb una dimensió 
universal, un outsider avançat al seu temps amb una vida digna de ser llegida. 

 

Títol: Els Llibres galàctics : 1966-2018 

Autor: Sisa, Jaume 

Editorial: Barcelona : Editorial Anagrama, 2019 

Signatura:  78(Sis) Sis 

Sinopsi: Un «tot Sisa» amb les lletres, poemes, aforismes i textos 
dispersos del cantautor galàctic i els seus alter egos. 

Reunim en dos volums l’obra (quasi) completa de Jaume Sisa, el 
cantautor galàctic autor del clàssic Qualsevol nit pot sortir el sol, i 
els seus alter egos Ventura Mestres, Ricardo Solfa, Armando 
Llamado i el Viajante. Repartits en set llibres, cada un dels dos 

volums expliquen les vides conquistades per Sisa: la vida cantada, la somiada, la pensada, la 
viscuda, la prestada, l’amagada i la reencarnada. 

 

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

 


