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Títol: A l’ombra d’Amazon: una història del nostre futur. 

Autor: Alec MacGillis 

Editorial: Edicions del Periscopi, març del 2022 

Signatura: 330.1 Mac 

Sinopsi:  Durant deu anys el periodista Alec MacGillis ha viatjat pels 
Estats Units, des de Washington i Baltimore fins a Seattle i San 
Francisco, investigant i recollint el testimoni de desenes de persones 
que s'han vist afectades per la influència d'Amazon en la societat i la 

política nord-americanes. Treballadors esclafats per l'augment del cost de la vida que ha 
suposat la construcció de centres de processament de dades o magatzems de distribució 
d'aquest gegant econòmic que ha desplaçat sense remei l'activitat econòmica tradicional de 
les seves ciutats. 
 
A l'ombra d'Amazon és un estudi sobre una societat fracturada i al límit. Un text de lectura 
obligada per a tothom que vulgui saber com funciona l'economia global en l'anomenada 
«època del clic» i que ens mostra, de manera vívida, què pot passar ben aviat a casa nostra 
si no es restringeix el poder dels monopolis. 
 
Reserva’l

 
 

Títol: Neorrancios : sobre los peligros de la nostàlgia. 

Autors: Pablo Batalla  ... [i 10 més] 

Editorial: Península, enero de 2022 

Signatura: 308(46) Bat 

Sinopsi: «Em fa enveja la vida que tenien els meus pares a la meva 
edat.» Sota aquest discurs pretesament crític s'amaga una idealització 
d'un temps passat que mai no va ser millor. Una nostàlgia 
fonamentada en un model familiar únic, una sublimació del medi rural, 
un capitalisme alienat i una negació dels avenços socials aconseguits 

al llarg de les darreres quatre dècades. Són arguments propis d'una esquerra conservadora 
que s'espanta davant de la pèrdua de la seva hegemonia. El neorranci és el que passa quan 
mirem el passat amb la bena del record i quan convertim l'experiència pròpia en universal. Un 
llibre que posa el present en valor i que dóna pautes sobre cap a on hauria d'enfocar l'esquerra 
les demandes. 

Reserva’l 
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Títol: Caminar, una filosofía. 

Autor: Frédéric Gros 

Editorial: Cossetània, setembre del 2021 

Signatura:  1 Gro 

Sinopsi: A Caminar, una filosofia s’hi tracten les dimensions 
existencials o místiques del fet de caminar: l’eternitat, la solitud, el 
silenci, la lentitud, allò que és fora, l’energia, la llibertat… Caminar, en 
qualsevol de les seves formes, cada dia té més adeptes que saben 
gaudir de les seves virtuts i en reben els beneficis: una sensació de 
pau, de comunió amb la natura, de plenitud… Molts ens en 

beneficiem, perquè caminar no necessita ni aprenentatge, ni tècnica, ni material, ni diners. 
Només cal el nostre cos, un espai i una mica de temps. Aquest llibre intenta entendre la 
caminada com un acte filosòfic o com una experiència espiritual. Per això fa servir grans 
figures històriques, filosòfiques o literàries per a les quals caminar era una disposició del 
pensament o una inspiració. Aquest llibre va destinat a tots aquells que fins ara no es pensava 
que fossin pensadors. 
 
Reserva’l 

 
 

Títol: Hogarterapia : cuidar de tu casa es cuidar de ti y del planeta 

Autora:  María del Mar Jiménez 

Editorial: Integral, octubre de 2021 

Signatura: 64 Jim 

Sinopsi:  Ets conscient de l'immens potencial que amaga una llar 
saludable, equilibrada i lluminosa per viure amb més plenitud? La 
nostra casa és una prolongació de nosaltres mateixos, i el que 
s'esdevé té més influència en la nostra vida del que creiem. Aquest 
manual ofereix una infinitat de consells per posar ordre, portar els 
comptes, fer les tasques de neteja i fins i tot per dormir i menjar millor. 

Organitza el teu niu en clau de benestar i amb les pautes d´una llar conscient, i descobriràs 
els petits plaers que et depara la teva llar. 
 
Reserva’l 
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Títol: Els Salaris de la ira : l'empobriment de molts amenaça la 
democràcia de tots. 
 

Autor:  Miquel Puig 

Editorial: La Campana, setembre del 2021 

Signatura: 331.2 Pui 

Sinopsi:  L'estancament dels salaris d'ençà de la dècada dels anys 
vuitanta. A partir d'una anàlisi exhaustiva dels postulats del liberalisme 
econòmic i d'un recorregut històric farcit d'exemples il·lustratius, 
coneixerem les causes de l'estancament dels salaris d'ençà dels anys 

vuitanta. La desindustrialització, el comerç internacional i la immigració són els tres eixos que 
articulen la descompensació i que fan emergir la figura, única i potent, del rendista o propietari 
com a aglutinador de la riquesa. L'autor proposa la intervenció de l'Estat com a garant del 
benestar i del progrés i com l'única via que li queda, a la democràcia, per plantar cara als 
autoritarismes i a les manifestacions ultraliberals i totalitàries que han tret el nas els darrers 
anys. 
 
Reserva’l 

 
 

Títol:  La Vella companya : els meus trenta anys de lluita contra la 
depressió. 

Autora:  Anxo Lugilde 

Editorial: Columna, setembre del 2021 

Signatura:  616.89 Lug 

Sinopsi:  epressius, sortiu de l'armari! 
Amb aquesta contundència el periodista Anxo Lugilde es dirigia als que 
com ell viuen condicionats per la pesant llosa de la depressió.  
La Vella Companya és una crònica que transita amb ironia per la vida 

professional i personal d'algú que des de jove conviu amb aquesta malaltia, que irromp a la 
vida amb un pla exterminador i a la qual només es pot combatre en un camp de batalla que 
no és un altre que el propi cos. 
Aquest és un testimoni commovedor i feroç, una carta oberta als camarades depressius que 
pretén obrir el camí de la visibilitat i ajudar en tot el que es pugui els que pateixen encara 
aquest terrible estigma. 
Del pròleg de Xavi Bundó, director del Via lliure de RAC1. 
 
Reserva’l 

 
 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

 

Títol: El Mal dormir : un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio. 

Autor:  David Jiménez Torres 

Editorial: Libros del Asteoride, 2022 

Signatura: 613.7 Jim 

Sinopsi:  I Premi de No Ficció Llibres de l'Asteroide 

«Sempre he dormit malament. Aquest és un dels fets fonamentals de la 
meva vida.» Així comença aquest llibre sobre l'experiència dels qui, com 
l'autor, tenen problemes de son. No es tracta aquí l'insomni extrem, sinó 
més aviat aquesta dificultat persistent per dormir que, si bé permet 

portar una vida raonablement normal, marca la nostra relació amb la nit, amb el dia, amb la 
feina, amb les persones que ens envolten, i ens aboca a sentiments de solitud, fracàs i 
frustració. Recolzant-se en la història social i cultural del son, així com en vivències pròpies i 
alienes, David Jiménez Torres retrata l'experiència quotidiana del maldormant en una societat 
accelerada. És cert que avui dormim pitjor que mai? Som víctimes dels horaris de treball 
moderns, d'un «capitalisme 24/7» i de les pantalles dels nostres mòbils? El mal dormir és una 
meditació lluminosa sobre un trastorn tan corrent com misteriós, que pretén mostrar un 
aspecte desconegut de l'existència als que no tinguin problemes de son i oferir als que sí que 
els tenen el tènue alleugeriment del reconeixement. 

Reserva’l

 

Títol: Entrevistas con directores del cine fantástico. 

Autors: Àlex Aguilera Couceiro, Carlos Durbán, José Luis Salvador 
Estébenez. 

Editorial: Kane Ediciones, noviembre 2021 

Signatura:  778.5 Ent 

Sinopsi: Aquesta antologia comprèn un total de cinquanta-dues 
entrevistes realitzades a cinc cineastes que, en major o menor mesura, 
han desenvolupat o van desenvolupar les seves respectives 
trajectòries professionals dins dels paràmetres del gènere fantàstic. 

Cadascuna d'aquestes entrevistes ve acompanyada d'una aproximació, com a introducció a 
cineastes posseïdors, en bona part dels casos, d'una personalitat cinematogràfica ben 
marcada. 
 
Reserva’l 
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Títol: Tot m'admira : poesia completa (1965-2021) 

Autora:  Marta Pessarrodona 

Editorial: Viena Edicions, octubre del 2021 

Signatura: P 833 Pes 

Sinopsi: Tot i que fins ara Marta Pessarrodona (Terrassa, 1941) 
sempre s´havia manifestat molt més partidària dels «Collected Poems» 
que dels «Complete Poems», ara el lector pot disposar finalment del 
conjunt de la seva obra poètica en aquest volum que té a les mans, 
coincidint amb el seu vuitantè aniversari: a més dels deu llibres 

acompanyats dels seus respectius pròlegs o epílegs, s´hi inclouen uns primerencs 8 poemes 
(1965), que l´autora fins ara no havia mai volgut recollir en cap antologia, un «Tríptic civil» 
inèdit escrit ben recentment a tall de colofó i, sobretot, un seu text inicial de ressons 
cinematogràfics, «As time goes by», en què Marta Pessarrodona repassa, des dels escenaris 
diversos de la seva vida, tot el que hi ha darrere de cadascun dels seus llibres: lectures, 
mestratges, complicitats, amistats i «accidents de vida exterior», que diria Riba. Un text que 
és el millor pòrtic a una de les obres poètiques moralment més denses i personals d´aquests 
últims cinquanta anys. Una veu, la de Pessarrodona, inconfusible, que fa de cada poema una 
crítica i una celebració de la vida. 
 
Reserva’l 
 

 
 

Títol:  Vivir con animales : contra la ganadería industrial y la "liberación 
animal" 

Autora: Jocelyne Porcher ; pròleg de Ramaderes de Catalunya 

Editorial: Ediciones el Salmón, novembre de 2021 

Signatura:  179 Por 

Sinopsi: Al nostre món radicalment artificial, només els animals, en 
recordar-nos el que va ser la naturalesa, potser ens permetin recordar 
la nostra pròpia humanitat. Però, sabrem i voldrem viure amb ells? 
Perquè el sacrifici massiu d'animals, considerats simples elements de 

«producció animal», els infligeix un terror i un patiment insuportables. 
 
Què és la ramaderia? Què el diferencia de la producció animal? Quin lloc ocupa la mort a la 
feina amb animals? Podem millorar la seva sort als sistemes industrials? Hem d'alliberar els 
animals, com proposen alguns filòsofs? Jocelyne Porcher explica com la capacitat de l'ésser 
humà de coexistir pacíficament depèn de la capacitat de viure en pau i amb dignitat amb els 
animals. I perquè salvar la ramaderia evitant la seva submissió al sistema d'explotació i 
matança industrial podria ser una de les utopies més belles del segle XXI. 
Reserva’l 

 


