
NOVETATS DESEMBRE 2018 

Títol: Rolling Stones. La historia detras de sus canciones 

Autor/a: Philippe Margotin i Jean Michel Guesdon 

Editorial: Blume, 2017 

Signatura: 78(Rol) Mar 

Matèria: Música 

Sinopsi:  
Un extraordinario volumen que analiza y explica todas las canciones de los Rolling Stones, una banda cuya 
obra ha infl uido en gran medida en la historia de la música. 
• El 7 de abril de 1962, Brian Jones conoció a Mick Jagger y a Keith Richards en el londinense Ealing Club. Un 
año más tarde, junto a Ian Stewart, Bill Wyman y Charlie Watts, los Rolling Stones estaban listos para entrar 
en la leyenda musical con la grabación de su primer single… 
• Desde «Come On» (1963) hasta «One More Shot» (2013), los Rolling Stones han producido 365 canciones, 
reunidas en sus míticos álbumes y singles, los cuales constituyen una obra musical de las más prolíficas e 
innovadoras de la historia. La génesis de las canciones, su creación, los instrumentos utilizados, los lugares 
de grabación, los músicos, productores e ingenieros de sonido, todos aquellos implicados en la realización 
musical: Los Rolling Stones.Todas sus canciones es una inmersión en el corazón y el mito de la banda. Incluye 
mil y una anécdotas sobre este increíble grupo, acompañadas de bonitas y sorprendentes fotografías. 

Consulta'l al catàleg Aladí.

 

 Títol: Tarragona. Patrimoni Mundial. Hereus de Tàrraco 

Autor/a: Ricardo Mar, Joaquín Ruiz de Arbulo, Ferran Gris, José Alejandro 
Beltrán-Caballero i David Vivó 

Editorial: Arola. Fundació Privada Mútua Catalana, 2018 

Signatura: 9(46.71Tar) Tar 

Matèria: Història 

Sinopsi: 

L'any 2000 la UNESCO va reconeixer els monuments romans de Tarragona, l'antiga Tarraco com a Patrimoni 
Mundial. Es tracta d'un merit excepcional en que es va tenir en compte els esforços fets per una ciutat 
contemporania per conviure amb les restes del seu passat d'una forma equilibrada. Hereus de Tarraco... és 
una obra destinada a donar a coneixer una mica millor com són i com eren els grans monuments de la 
Tarragona romana a través d'una analisi científica, rigorós, actualitzat i al mateix temps comprensible per a 
tots. Es presenten noves i espectaculars reconstruccions arquitectoniques realitzades a partir de restitucions 
fotogrametriques que asseguren una total fiabilitat. Els textos presenten per a cada monument una 
descripció amplia pero també nous suggeriments sobre la seva interpretació fruit de les recerques d'un equip 
de professors i investigadors arqueolegs, arquitectes i historiadors de l'art. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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http://aladi.diba.cat/record=b1897397~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1906498~S46*cat


Títol: Nosotras. Historias de mujeres y algo más 

Autor/a: Rosa Montero 

Editorial: Alfaguara, 2018 

Signatura: 92(100) Mon 

Matèria: Biografies 

Sinopsi: 

PREMI NACIONAL DE LES LLETRES 2017 
«Aquest llibre reuneix, en una versió més ampliada, les biografies de dones que vaig publicar en el suplement 
dominical deEl País. No sé bé on enquadrar aquests treballs: encara que estan molt documentats, no són ni 
biografies acadèmiques ni articles periodístics, sinó uns textos molt apassionats, molt personals. Són 
històries de dones singulars a les quals vaig intentar entendre. N'hi ha generoses i n'hi ha malvades, covardes 
o valentes, turbulentes o tímides; totes són, això sí, molt originals i algunes resulten esbalaïdores per 
l'extraordinari de les seves peripècies. Però crec que, per molt estranyes que semblin, sempre podem 
reconèixer-nos en elles. I és que cadascun de nosaltres tanca dins de si totes les vides.» 
Rosa Montero 

Consulta'l al catàleg Aladí.

 

Títol: La huida de las ratas 

Autor/a: Eric Frattini 

Editorial: Temas de Hoy, 2018 

Signatura: 9(100) "19" Fra 

Matèria: Història 

Sinopsi: 

El govern de Franco i el Vaticà van ajudar a escapar d'Europa i de ser jutjats en Núremberga importants nazis 
acusats de genocidi i de crims contra la humanitat. Adolf Eichmann, l'«arquitecte» de 
l'Holocaust, Josef Mengele, l'«Àngel de la mort» d'Auschwitz, Franz Stangl, el botxí 
de Treblinka, Klaus Barbie, el carnisser de Lió, John Ivan Demjanjuk, Erich Priebke, Gustav 
Wagner, Hermine Braunsteiner, Otto Wächter, Walter Rauff, Herberts Cukurs i ErichRajakowitsch són les 
«rates» que van escapar d'Europa deixant després de si una gran marca de sang i horror. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: La leyenda negra. Historia del odio a España 

Autor/a: Alberto G. Ibáñez 

Editorial: Almuzara, 2018 

Signatura: 9(46) Iba 

Matèria: Història 

Sinopsi: 

Feia falta analitzar les raons i els mètodes emprats (entre altres, la doble vara de mesurar) per a construir la 
llegenda negra més agressiva i duradora de la Història. 

Consulta'l al catàleg Aladí.

 

Títol: Alice's. La biografía de la doctora humanista Alice Roughton en el Cambridge 
del siglo XX 

Autor/a: Xavier Muñoz Puiggròs 

Editorial: L'Art de la Memòria, 2018 

Signatura: 92(Rou) Mun 

Matèria: Biografies 

Sinopsi: 

El lector té a les seves mans un llibre que li despertarà un univers de curiositats al voltant de la personalitat 
forta i alhora entranyable de la doctora Alice Roughton, i també d'aquells moments de canvi social, polític i 
científic que es va produir a l'Europa d'inicis del segle XX, al mateix temps que l'autor s'endinsa en les arrels 
de la burgesia de Cambridge i nosaltres ens convertim en atents seguidors. Alice va ser una dona que va 
lluitar per una manera de viure d'acord amb els seus ideals, en un context difícil de postguerra on van ser 
molts els que van passar a ser refugiats. Per la seva casa, el 9 d'Adams Road, va desfilar una amalgama de 
personatges recognoscibles amb una celebritat que ha transcendit durant dècades, la qual cosa fa del relat 
un procés amè més enllà del seguiment d'una biografia. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: Milicianas. Mujeres republicanas combatientes 

Autor/a: Ana Martínez Rus 

Editorial: Los Libros de la Catarata, cop. 2018 

Signatura: 9(46) "19" Mar 

Matèria: Història 

Sinopsi: 

Des de la Guerra Civil fins a l'actualitat s'ha creat un estès mite entorn de les 
milicianes, aquestes dones joves amb mico blau i pistola al cinto que en l'estiu del 36 van marxar als fronts 
a defensar la República entre una aura de romanticisme i mística revolucionària. Dones que van despertar 
gran revolada en les trinxeres per la seva condició femenina i la seva actitud desafiadora davant uns homes 
que les van veure en la seva majoria com a rivals, objectes de desig o belleses pertorbadores, i els menys 
com a col·legues fraternals. Al llarg dels últims vuitanta anys, diferents testimonis, escriptors o cineastes les 
han recordat com a icones de dones modernes que van trencar tabús, recreacions que han contribuït a 
construir la imatge d'aquestes dones combatents. Però no sempre la mitificació es correspon amb la realitat. 

Consulta'l al catàleg Aladí.

 

Títol: El juramento de Aníbal. Vida y batallas del mayor enemigo de Roma 

Autor/A: John Prevas 

Editorial: Edhasa, 2018 

Signatura: 92(Ann) Pre 

Matèria: Biografies 

Sinopsi: 

"Conforme nos cuentan las fuentes antiguas, Aníbal tenía nueve años cuando su padre lo llevó al templo de 
Cartago y sumergió sus manos en la sangre del sacrificio. Fue entonces, delante de los dioses, cuando Aníbal 
hizo un juramento de odio eterno hacia 
Roma. Pocas figuras a lo largo de la Historia han logrado capturar y mantener viva de forma tan evidente la 
imaginación popular como la de Aníbal, el intrépido norteafricano que, sobre un elefante, condujo a sus 
mercenarios hasta los Alpes para, luego, contra todo pronóstico, desafiar a la misma Roma ante sus puertas. 
Ese audaz movimiento convirtió a Aníbal en uno de los comandantes más grandes de la historia. Pero a su 
vez es también una de las figuras más trágicas de la historia: el destino lo condenó a ganar sus batallas, pero 
no su guerra contra Roma. Reconocido experto internacional en Aníbal, el historiador John Prevas ha visitado 
todos los lugares de Europa relacionados con Aníbal, desde Túnez hasta Italia, España y Turquía, buscando 
pruebas para disipar los mitos que rodean el personaje de Aníbal y sus guerras. Nos presenta, así, esta 
biografía, El juramento de Aníbal, rigurosa y totalmente documentada, pero, también, amena y 
comprensible para todo lector interesado. Un relato épico de una vida monumental y trágica." 

Consulta'l al catàleg Aladí.
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Títol: El mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975 - 1982) 

Autor/a: Sophie Baby 

Editorial: Akal, cop. 2018 

Signatura: 9(46) "19" Bab 

Matèria: Història 

Sinopsi: 

La transició ocupa un lloc destacat en l'imaginari espanyol. Revers positiu de la 
tragèdia representada per la Guerra Civil, la transició s'ha convertit en el mite fundacional de la nova Espanya 
que emergia del franquisme. Promocionada en l'exterior com un model que emular, bona part del mite es 
fonamenta en la idea que va estar exempta de violència política, que a penes va haver-hi vessament de sang. 
Però va ser la transició tan pacífica com es pretén? A partir d'una ingent quantitat de dades no publicades, 
aquest estudi definitiu revela el cicle de violència que, lluny de ser culpa única i exclusivament d'ETA, cal 
atribuir tant a radicals de tota índole com a membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat a vegades 
més partidaris de deslligar la repressió que de servir a la naixent democràcia. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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