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Títol: Tot sembla tan senzill. Poemes de Montserrat Abelló musicats per Celeste 

Alías 

Autor/a: Montserrat Abelló 

Editorial: Fonoll, 2016 

Signatura: P 833 Abe 

Sinopsi: 

Créixer com un argre. A la seva ombra aixoplugar algú que també se senti sol, sola 

com tu, com jo. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: El barri de la Plata 

Autor/a: Julià Guillamon 

Editorial: L'avenç 2018 

Signatura: N 833 Gui 

Sinopsi: 

El barri de la Plata, entre la Rambla del Poblenou, el cementiri i les vies del tren, és 

el veïnat dels valencians emigrats a Barcelona: una illa enmig de fàbriques i tallers 

on va néixer un poblet de gentsenzilla. El nom té una etimologia popular: els obrers 

que als anys 1920 treballaven en la construcció del Metro Transversal cobraven la setmanada en monedes de 

plata. El barri de la Plataés també un espai mental, on transcorre la infantesa del protagonista, presidida pel 

xoc cultural entre el catalanisme menestral de la mare i la immigració castellanoparlant del pare, entre 

lesvacances pagades i el passat anarquista, entre la voluntat de tirar endavant i la impossibilitat de sortir‐se’n. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: El sol i les seves flors 

Autor/a: Rupi Kaur 

Editorial: Empúries, 2018 

Signatura: P 841B Kau 

Sinopsi: 

La feminitat, el món, els desitjos i dolors, des d’una perspectiva singular que 

connecta amb els joves de la seva generació. Un llibre de poemes emocionant i 

fascinador, profundament femení i feminista. El llibre està estructurat en cinc parts 

(pansir-se, caure, arrelar, créixer i florir), jugant amb la idea de renaixement després 

de la caiguda. Comença explorant el trauma, la violació, el desamor, la solitud i segueix amb el procés de 

superació i d’aprenentatge que et porten a florir amb tota la plenitud. Amb senzillesa i una gran sensibilitat, 

l’autora parla d’autoestima contraposada a l’autoodi, de la cerca impossible de la bellesa física quan una està 

acomplexada, del creixement que implica adonar-se que casa teva ets tu mateix, un cant a l’autoacceptació 

davant els cànons de bellesa imposats i autoimposats. També reflexiona sobre els orígens i la maternitat. Ella 

és canadenca filla d’immigrants indis, i fa una preciosa reflexió i una profunda valoració sobre el que implica 

ser mare immigrada, el pes de la cultura ancestral i l’amor incondicional matern. Una reivindicació feminista 

de la dona en totes les seves facetes. Llibre de poesia amb una estructura narrativa. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Llibres o cigarrets 

Autor/a: George Orwell 

Editorial: Viena, 2016 

Signatura: N 841 Orw 

Sinopsi: 

Aquest és un recull d’ assajos periodístics en què George Orwell explora temes 

diversos a l’ entorn del món del llibre, la cultura, les llibreries, la professió de crític 

i la llibertat de premsa. En l’ article que obre el recull l’ autor explica que un dia es va adreçar a un grup de 

treballadors d’ una fàbrica per preguntar-los per què no s’ interessaven més pels llibres (sobretot perquè llegir 

els podia fer menys vulnerables davant els seus patrons), i un dels obrers li va respondre que, si volguessin 

llegir ll ibres, haurien de prescindir dels cigarrets, perquè el sou no els arribaria per tot.El recull aplega altres 

articles com “ Records d’ una llibreria” , “ Confessions d’ un crític”  o “ La protecció de la literatura” , en 

els quals Orwell demostra la seva extraordinària habilitat com a periodista, i es revela com una de les figures 

cabdals per entendre l’ evolució (o la involució) que ha experimentat la societat durant el segle XX. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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