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Títol: “Guàrdies! Guàrdies!. Discmon. La Guàrdia Nocturna ; 1” 

Autor: Pratchett, Terry, 1948-2015 

Editorial: Mai Més, novembre de 2020 

Signatura: JN Pra 

Sinopsi: Es respiren aires d'insurrecció a la ciutat d'Ankh-Morpork. 

Els de dalt i els de baix són a punt de tornar-se a enfrontar. l capità 

Sam Vimes, de l'atrotinada Guàrdia Nocturna, hi està acostumat. Amb 

tants maldecaps, n'hi ha prou per empènyer un home a la beguda. 

Però aquesta vegada, hi ha una diferència: els de baix han trobat la 

clau d'una arma latent i letal que ni tan sols ells entenen del tot, i són a punt de 

desencadenar una campanya de terror contra la ciutat. Al seu rescat arriben el llancer ras 

Safanòria i la resta de la Guàrdia, que, juntament amb altres ciutadans coratjosos, ho 

arrisquen tot, inclosa una bona socarrimada, per restaurar l'ordre a Ankh-Morpork. 

 

 

 

Títol: “Tot per l'aire : una història contada en deu cantonades” 

Autor: Reynolds, Jason 

Editorial: Sembra Llibres, gener de 2021 

Signatura: JN Rey 

Sinopsi: Aquesta història havia de començar com ho fan les millors 

històries. Amb un autobús escolar caient del cel. Però ningú se’n va 

adonar. Estaven massa atrafegats parlant de mocs, pispant unes 

monedes, patinant amb l’skate, aprenent a caure, fent-se els valents, 

planejant una manera d’escapar, fent bromes, xocant-la de mil 

maneres, untant-se amb crema o trobant un refugi. I, sobretot, tornant cap a casa. 

 

 

 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

Títol: “Ben” 

Autora: Santos, Care 

Editorial: Edebé, febrer 2021 

Signatura: JN San 

Sinopsi: Hi ha persones que desperten tanta fascinació com rebuig, 

que t’atreuen com un imant i alhora et fan por, i alguna cosa et diu que 

val més que te’n mantinguis lluny. Aquesta historia és la d’una 

d’aquestes persones. Es diu Ben, i potser ja n’has sentit a parlar. De 

fet, aquesta historia comença en un funeral. El mort no tenia ni vint-i-

quatre anys i l’han assassinat. Uns paios que el detestaven van decidir matar-lo a cops. Al 

comiat només hi han assistit vuit persones. Quan moren, què ens en queda, d’aquells que 

hem estimat? Nosaltres. Quedem nosaltres. La nostra memòria. I el que en fem, dels 

records. 
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