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Matèries 
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Títol: No puedo más : cómo se convirtieron los millenials en la 
generación quemada 

Autora: Anne Helen Petersen 

Editorial: Capitan Swing, [2021] 

Signatura: 30.053.7 Pet 

Sinopsi:  Un anàlisi incendiari de l'esgotament dels millennials, els 
canvis socioculturals que el provoquen, les pressions que el sustenten 
i la necessitat urgent d'un canvi dràstic. La teva vida és una llista 
interminable de tasques pendents? Et trobes navegant sense pensar 

per Instagram perquè estàs massa cansat per llegir un llibre? Benvinguts a la cultura de 
l'esgotament. L'escriptora de cultura i ex acadèmica Anne Helen Petersen sosté que 
l'esgotament és una característica definitòria de la generació millennial, que neix de la 
desconfiança a les institucions que ens han fallat, les expectatives poc realistes del treball 
modern i un fort repunt d'ansietat i desesperança exacerbats per la pressió constant  
d’ «exercir» les nostres vides a les xarxes. 
 
Reserva’l

 
Títol: Cero en historia : lecciones disparatadas de la humanidad 

Autors: José Zubero, Dani Rodríguez, Gerard Florejachs 

Editorial: Lunwerg Editores, [2021] 

Signatura: 9(100) Zub 

Sinopsi: La Història és un tema molt seriós… fins que entren en 
escena els protagonistes d´un dels programes d´humor més reeixits 
de la graella, Cero en Història.  

Passeu i gaudiu d'una desfilada sense igual d'esdeveniments tan 
verídics com increïbles. Des de la reialesa fins a la medicina, passant 

per l'art i el món animal, el lector gaudirà d'un recorregut divertidíssim pel costat més esbojarrat 
de la Història. És probable que aquest manual no us serveixi per aprovar un examen, però 
segur que us fa passar una bona estona. 

Reserva’l 
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Títol: Estripar la terra : contra les mentides del món rural : propostes 
per conèixer i entendre qüestions al voltant de la diversitat, l'equilibri 
i la sostenibilitat en rebuig a la sobreexplotació, la pressa i la violència 

Autor: Pol Dunyó i Ruhí 

Editorial: Raig Verd Editorial, octubre 2021 

Signatura:  63.19 Dun 

Sinopsi: Estripar la terra exposa les mentides del món rural i fa una 
reflexió de la percepció enganyosa que tenim del nostre entorn. A 
través de diversos capítols, i en un format inspirat en el manifest, 
Dunyó estimula el lector a repensar com ens relacionem amb el 

temps, la terra i el que hi produïm.  
Amb un llenguatge evocador i poètic, però alhora amb un estil provocador i sense complexos, 
ens fa replantejar les prioritats per combatre els discursos de la lògica del capitalisme. 
És una obra imprescindible per conèixer i entendre aspectes al voltant de la diversitat, 
l’equilibri i la sostenibilitat que ens farà qüestionar les nostres pròpies dinàmiques i passar a 
l’acció. 
 
Reserva’l 

 
 

Títol: Lettering paso a paso : aprende y disfruta haciendo letras 
bonitas 

Autora:  Ana Lado Iglesias 

Editorial: Grijalbo, noviembre de 2021 

Signatura: 741.6 Lad 

Sinopsi:  Tu pots fer lletres com les que veus aquí! Si ho estàs 
intentant i no acabes de veure resultats o simplement no saps per 
on començar o quins materials utilitzar, aquest llibre és la solució! 
Perquè a més quan comencis, no ho podràs deixar. Et sorprendrà 

l'addictiu i terapèutic que és fer lletres boniques! 
El lettering està de moda i ha vingut per quedar-s'hi. Ja sigui per utilitzar-lo a nivell particular 
a la teva agenda, apunts i regals, a la decoració de casa teva o fins i tot per al teu negoci: una 
nota dedicada a la comanda del client o un cartell a l'aparador marcaran la diferència. 
Aquest manual aporta un toc diferent i original al que hi ha ara a les llibreries: és més decoratiu, 
floral, colorit, exquisit i inspirador. 
 
Reserva’l 
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Títol:  El Porqué de los mapas 
 

Autor:  Eduard Dalmau 

Editorial: Debate, junio de 2021 

Signatura: 912 Dal 

Sinopsi:  Eduard Dalmau es proposa documentar l'origen dels mapes 
seguint el recorregut dels pioners de la cartografia, el pensament del 
qual va modelar el món que avui coneixem. A través d'aquest relat, 
complementat amb exemples de tota mena que destaquen per la seva 
antiguitat, raresa i creativitat -cartes de navegació polinèsies, tauletes 

babilònies, rutes tallades en roca- El perquè dels mapes ens brinda una oportunitat única de 
desxifrar els secrets de els més antics i misteriosos plànols de la Terra. 
 
Així, el que el lector té entre mans és un tros d'història que desvetlla com es van posar gra a 
gra, pedra a pedra, els fonaments de la nostra civilització. 
 
Reserva’l 

 
 

Títol:   Por fin vas a dejar de fumar : el método definitivo para abandonar 
tu adicción al tabaco 

Autor:  Ángel Castillo 

Editorial: HarperCollins, [2021] 

Signatura:  616.892 Cas 

Sinopsi:  Si més d'una vegada t'has plantejat deixar de fumar, aquí tens 
el mètode definitiu que t'ajudarà a aconseguir-ho. 
 
Aquestes pàgines t'acompanyaran en el camí cap a la teva llibertat 

sense necessitat de recolzar-te en pegats, pastilles, cigars electrònics o força de voluntat. 
Si t'ho proposes, i encara que sembli impossible, deixaràs de fumar de manera simple, 
còmoda i senzilla. 
Amb aquest llibre, on trobaràs un exercici pràctic de visualització, et veuràs i sentiràs com un 
ex fumador. 
Per fi comprendràs allò que fins ara no entenies, la teva addicció al tabac, i descobriràs com 
desprendre't d'aquest hàbit per sempre sense patiment i sense esforç. 
Tots els secrets per començar a viure sense una cigarreta. 
 
Reserva’l 
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Títol:  Chema Madoz : obras maestras 

Artista:  Chema Madoz  

Editorial: La Fábrica, 2020 

Signatura: 77(Mad) Mad 

Sinopsi:  Amb més de 15.000 exemplars venuts, La Fábrica 
publica la 4a edició del llibre més clàssic de Chema Madoz. La 
fotografia d'aquest artista, influenciada pel surrealisme i la poesia 
visual, compon un univers màgic i complex on els objectes mai no 
són el que semblen. O semblen el que no són. La seva genialitat 

juga amb les percepcions de qui observa, indagant més enllà de la realitat.  

Reserva’l

 

Títol: El Gran libro de la venta online : lanzamientos, 
webinarios, embudos y todo lo que necesitas saber y hacer 
para maximizar tus ventas online 

Autor: Miquel Baixas 

Editorial: Deusto, septiembre de 2021 

Signatura:  658.8 Bai 

Sinopsi: Vols vendre en línia però no saps per on començar? Miquel Baixas ens descobreix 
el món dels sistemes de venda des de zero, descrivint totes les claus i tots els processos d'una 
manera senzilla perquè apropar el nostre negoci tradicional al mercat online i explicant pas a 
pas les noves estratègies per vendre més i amb abast internacional . 
 
Reserva’l

 

Títol:  El Libro de Fernando Fernán Gómez : antología 
polifacética de obra y vid 

Autors:  edició i textos de Helena de Llanos y Jorge de Cascante 

Editorial: Blackie Books, octubre de 2021 

Signatura: N 834 Fer 

Sinopsi: 544 pàgines a tot color. 70 extractes de l’obra literària de 
Fernán Gómez. 300 fotografies, diverses mai vistes. 85 passatges 
que narren escenes de la seva vida repartits per tot el llibre (i 
comptats pel mateix Fernando). Inclou el millor de les memòries, 

cartells de cinema i teatre, retallades de premsa, les cartes als Reis Mags (escrites passats 
els 80 anys) entre altres coses. Un home genial que ho va fer tot en una època en què no es 
podia fer res. 
 
Reserva’l 
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Títol:  La Proposta punk per a Catalunya : la revolta catalana 
vista des del nacionalisme espanyol 

Autor: Jordi Serrano Blanquer 

Editorial: Pagès Editors, 2021 

Signatura:  323.1(46.71) Ser 

Sinopsi: L 'autor proposa el debat a l'entorn d'una trentena de temes 
per posar en evidència com sovint es donen per certes afirmacions 
que un cop analitzades no tenen cap fonament. La postmodernitat, 
tan imperant avui, ha ajudat encara més a posar foscor a massa 

coses. Si més gent s'atrevís a llegir arguments ideològicament distanciats, segurament hi 
hauria més debat i menys envestides. O no. 
 
Reserva’l 

 


