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Títol: Diccionari essencial de sinònims i antònims de la llengua catalana 

Autor/a: (direcció editorial) Jordi Induráin Pons 

Editorial: Vox, 2018 

Signatura: 433(03) Dic 

Sinopsi: 

Un diccionari per millorar el domini de la llengüa catalana i expressar-se amb 

precisió •  Més de 20 000 entrades•  Més de 60 000 sinònims i antònims •  Amb 

comentaris que faciliten l’ elecció del sinònim o l’ antònim més adient a cada 

context i que estimulen l’ adquisició de vocabulari nou•  Presenta indicadors del 

nivell de llengua: familiar, colloquial, literari, culte, vulgar, etc. •  Inclou exemples per ajudar a clarificar l’ ús 

dels sinònims. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

 

Títol: Control de plagues. 92 paraules catalenes per fumigar 

Autor/a: Enric Gomà 

Editorial: Pòrtic, 2018 

Signatura: 433.6 Gom 

Sinopsi: 

Es diu que cada català té dins seu un home del temps, un entrenador del Barça i un 

lingüista. 

Així com s'han escrit llibres a l'estil de 50 paraules que cal salvar, Enric Gomà proposa ara 92 paraules que 

cal fumigar: calcs del castellà o de l'anglès, hipercorreccions, modes, deformacions o directament disbarats, 

molt sovint popularitzats pels mitjans de comunicació. La fitxa de cada un dels mots tindrà cites, 

equivalències, història, anècdotes, dibuixos de Marc Torrent i, sobretot, molt sentit de l'humor. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1893615~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1884299~S46*cat


Títol: Gramatica alemana exprés. Deutsche Grammatik. Kurz und schmerzlos 

Autor/a: Christine Stief und Christian Staf 

Editorial: Langenscheidt, cop. 2017 

Signatura: 442.6 Sti 

Sinopsi: 

La gramàtica humorística per a l'alemany com a llengua estrangera està dirigida a 

parlants natius d'espanyol i es basa en situacions de conversa de la vida real, no en 

regles d'aprenentatge, sinó a aprendre a parlar. Amb molts exercicis i exemples. Exercicis addicionals com a 

descàrrega. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

 

Títol: La nova normativa a la butxaca: l'ortografia catalana i la Gramatica de la 

llengua catalana 

Autor/a: Neus Nogué Serrano 

Editorial: Abadia de Montserrat, 2018 

Signatura: 433.6 Nog 

Sinopsi: 

El llibre La nova normativa a la butxaca presenta una selecció de les novetats normatives més recents: recull 

els retocs inclosos a l'Ortografia catalana (2017) que són més freqüents en textos no especialitzats, i una tria 

dels continguts de la nova gramàtica normativa, la Gramàtica de la llengua catalana (2016). Aquesta tria inclou 

els fenòmens que més interès, dubtes o controvèrsia han provocat en les últimes dècades, tant si contenen una 

modificació de la normativa anterior com si constitueixen incorporacions noves. Altres capítols tracten temes 

que, pels aspectes que s'hi tracten, també s'han considerat importants per a la consolidació de la llengua 

estàndard. La informació es presenta d'una manera clara i assequible per a un públic no expert en llengua, 

conservant sempre l'esperit de la norma que hi ha al darrere. El llibre conté un índex de conceptes i paraules 

que en facilita la consulta. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 
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