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Títol: 17 mujeres Premios Nobel de ciencias 

Autor/a: Hélène Merle-Béral 

Editorial: Plataforma, 2018 

Signatura: 92:5 Mer 

Sinopsis: 

Aquest llibre és l'ocasió de reflexionar sobre la importància cultural i social del 

gènere en la recerca científica. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Pompeu Fabra. L'aventura per la llengua. 

Autor/a: Gemma Pauné Xuriguera, il·lustracions de Oriol Garcia Quera 

Editorial: Rafael Dalmau, 2017 

Signatura: 92(Fab) Pau 

Sinopsis: 

Tercer volum de la col·lecció Traç del Temps, en aquest cas ens acosta a la figura 

de Pompeu Fabra des de la seva infantesa fins a la seva mort, amb la passió per la 

llengua com a rerefons. 

 Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: Diario del gueto y otros escritos 

Autor/a: Janusz Korczak 

Editorial: Seix Barral, 2018 

Signatura: 92(Kor) Kor 

Sinopsis: 

El commovedor testimoni del cèlebre pedagog que va donar la vida pels nens del 

seu orfenat. Considerada un clàssic, Diari del gueto constitueix un inestimable 

testimoni autobiogràfic. Janusz Korczak, pediatre d'èxit i autor de fama mundial 

que a la seva ciutat natal, Varsòvia, renúncia a una brillant carrera científica per 

dedicar-se a cura dels orfes. Després de l'ocupació nazi de Polònia Korczak, com a punts altres jueus, és 

enviat al gueto de Varsòvia. Allà es fa càrrec d'un orfenat que allotjarà a dos-cents nens. Àdhuc tenint 

l'oportunitat de fugir del gueto, Korczakdecideix no abandonar als nois i fins i tot viatjarà amb ells al tren 

que els transportarà fins al camp d'extermini de Treblinka.n JanuszKorczak és una de les figures llegendàries 

que han emergit de la tragèdia de l'Holocaust. Escriptor, metge, activista social i educador, es va llicenciar 

en Medicina i, després d'exercir durant un temps en un hospital pediàtric, va dirigir l'asil d'orfes jueus de 

Varsòvia de 1912 a 1942. Va morir al costat dels nens en les cambres de gas de Treblinka en 1942. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: República pagesa. Vindicació del catalanisme rebassaire 

Autor/a: Montserrat Tura 

Editorial: Pòrtic, 2018 

Signatura: 9(46.71)"18/19" Tur 

Sinopsis: 

Premi Carles Rahola. Una reivindicació del paper de la pagesia en el catalanisme 

progressista a partir de la història familiar. Montserrat Tura parteix de la història 

del seu avi, Feliu Tura Valldeoriola, que fou un dirigent del moviment rabassaire 

del tombant de segle XX, el moviment dels pagesos que no tenien terres, que les tenien arrendades pel 

contracte de rabassa morta. Amb l’arribada de la fil·loxera, els propietaris van aprofitar l’avinentesa per 

abolir els contractes que mantenien el pagès lligat a la vinya mentre la vinya fos viva. Arran d’aquesta 

situació, els pagesos es van organitzar entorn del sindicat Unió de Rabassaires, del qual l’avi Tura fou un 

dels fundadors més actius. Crearen cooperatives autogestionades i aplicaren unes polítiques avançades, cosa 

que sovint el discurs oficial del país ha oblidat o silenciat. Montserrat Tura sosté que, sense el compromís 

del món pagès, el catalanisme progressista no hauria dut Catalunya fins on ha arribat. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1883477~S46*cat
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Títol: Hemingway, Orwell, Dos Passos, Saint-Exupéry. Ruta literaria per 

Catalunya 

Autor/a: Roger Manau 

Editorial: Apostroph, 2017 

Signatura: 9(46.71)"19" Man 

Sinopsis: 

Aquesta guia ofereix al lector la possibilitat de resseguir alguns dels escenaris 

catalans de la Guerra Civil espanyola mitjançant els textos dels escriptors, i també reporters, Hemingway, 

Orwell, Dos Passos i Saint-Exupéry. Són quatre mirades foranes i singulars sobre un conflicte que va centrar 

latenció del món, que ells van contribuir a explicar als seus respectius països en les seves cròniques a 

diferents mitjans de comunicació i que també va influir en les seves obres literàries. En cadascun dels llocs 

esmentats pels escriptors, la guia recomana, a la vegada, visitar diversos indrets vinculats amb la guerra. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: L'ofici d'historiador 

Autor/a: Josep Fontana 

Editorial: Arcàdia, 2018 

Signatura: 901 Fon 

Sinopsis: 

La tasca de l’historiador es defineix fonamentalment pel seu compromís amb el 

món en què viu, i el seu treball ha de contribuir a explicar els problemes reals dels 

homes i les dones d’ahir i d’avui, per ajudar a resoldre’ls. L’ofici d’historiador és, 

doncs, un ofici socialment útil, i només té sentit quan es duu a terme amb plena consciència de la seva 

dimensió cívica. Les lliçons aplegades en aquest llibre van ser pronunciades, originalment, en el marc de la 

Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona, l’any 2009. Josep Fontana es proposava fer una mena de 

balanç, encara provisional, de la feina feta en més de cinquanta anys, centrant-se en els camps en què ha 

treballat i en els motius que el van guiar a escollir-los. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: Tres piedras hacen una pared. Historias de la arqueologia 

Autor/a: Eric H. Cline 

Editorial: Crítica, 2018 

Signatura: 902.6 Cli 

Sinopsis: 

Les preguntes que els arqueòlegs es fan amb més freqüència i que desperten entre 

el públic general Eric H. Cline, un dels més prestigiosos arqueòlegs del nostre 

temps, ens explica la història de l'arqueologia i de les seves grans troballes i ens 

porta als llocs on avui treballen els arqueòlegs per mostrar-nos, de pas, els mètodes amb què investiguen 

qüestions com els orígens de l'home, l'aparició de l'agricultura, el naixement de la cultura grega, el llegat de 

Roma…Una labor l'objectiu final de la qual és la cerca dels trets que configuren la nostra pròpia història 

com a éssers humans. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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