
NOVETATS DESEMBRE 2018 

Títol: El quadern suís 

Autor/a: Quim Torra 

Editorial: Proa, 2018 

Signatura: N 833 Tor 

Sinopsi: 

El nou llibre de Quim Torra. Les seves idees i vivències en un dietari revelador. El 
president Quim Torra va treballar durant divuit anys per a una companyia 
d’assegurances; els dos últims, com a membre d’un equip internacional amb seu a 

Suïssa. Torra va aprofitar l’ocasió per capbussar-se en la cultura, la societat i el paisatge de la Confederació 
alpina i també per contemplar Catalunya des de la distància. El resultat és un llibre de lectura plaent, on 
conviuen reflexions sobre la política catalana del segle xx amb l’observació de la Jungfrau mig tapada per la 
boira, l’evocació de Mercè Rodoreda en el seu exili de prop de vint anys a Ginebra, el relat de la curiosa 
història de la xocolata, la proposta d’una obra de Ramon Llull com a manual per a les escoles de negoci, 
l’elogi de la convivència de quatre llen - gües en igualtat i respecte, la narració de les llegendes del llac de 
Constança, el record dels viatgers Gaziel, Eugeni Xammar, Josep Pla, l’anàlisi sobre el món de l’empresa... i, 
com sempre, l’aprenentatge, leslessons learned, les lliçons apreses després de cada projecte, sempre amb 
vista a nous reptes personals i col·lectius. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: L'educació en vers. Cent poemes sobre ensenyar i aprendre 

Autor/a: Antoni Tort Bardolet 

Editorial: Eumo, 2018 

Signatura: P 80 Edu 

Sinopsi: 

Aquest llibre ofereix una mostra de com la poesia s'ha referit a l'escola i a l'educació. 
Molts poetes, catalans i estrangers, han dedicat versos al temps passat a les aules, 

als jocs amb els companys de classe, al record que ha deixat un bon mestre, a l'aprenentatge, al fet de 
créixer... Antoni Tort n'ha fet una tria personal i ens els presenta des de la seva perspectiva de pedagog i 
gran lector. L'educació en vers és una evocació del temps dels pupitres, que es mou entre la tendresa i la 
rebel·lió, entre la nostàlgia i el dolor, entre la felicitat i el sofriment. Perquè el pas per l'escola és una de les 
experiències que més ens marquen i ens defineixen com a persones. La selecció reuneix poemes d'Anglada, 
Brossa, Comadira, Espriu, Foix, Goytisolo, Marçal, Margarit, Sampere, Vinyoli, Verdaguer, etc. i traduccions 
de textos d'Akhmàtova, Brecht, Hardy, Pessoa, Prévert, entre altres. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1894236~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1879110~S46*cat


Títol: Beneïda sigui la serp 

Autor/a: Sònia Moll 

Editorial: Godall, 2018 

Signatura: N 833 Mol 

Sinopsi: 

«Per algú que té Un pensament de sal, un pessic de pebre (el llibre de columnes de la Montserrat Roig) com 
a llibre de consulta permanent, poder disposar també dels textos de la Moll, ordenats i classificats, és un 
autèntic regal. Només així podem descobrir un estil, una intenció i una profunditat filosòfica i poètica 
inassequibles en una lectura digital o quinzenal. […] “Beneïda sigui la serp que ens va ensenyar la 
desobediència” i beneïdes les desobedients com la Moll que, columna a columna, vers a vers, continuen la 
seva tasca. Perquè ja hem xocat massa cops contra el vidre de la peixera, i no volem que l’oceà sigui, per 
sempre, un somni inabastable.» 
Montse Santolino, periodista 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

Títol: Després de la pluja 

Autor/a: Margarita Ballester 

Editorial: Cafè Central / Eumo, 2018 

Signatura: P 833 Bal 

Sinopsi: 

Després de la pluja. Obra reunida és un llibre necessari. No només perquè dona valor a una poètica 
extraordinària que mereix ser llegida després d'anys de silenci (L'infant i la mort, Els ulls i Entre dues espases) 
sinó perquè situa al mapa literari la grandesa de Margarita Ballester.   "La poesia de Ballester tendeix cap a 
la concordança o confluència de les antítesis dels grans conceptes existencials: solitud i companyia, passat i 
present, realitat i desig, amor (o vida) i mort. Fruit del seu propi desenvolupament així com de la reflexió que 
els alimenta, els poemes imbriquen l'experiència amb el pensament, els records amb l'oblit, etcètera." Del 
pròleg de Josep M. Sala-Valldaura 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1902799~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1901208~S46*cat


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 ambuna estructura narrativa. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Curial i Güelfa (Llibre 1, Llibre 2 i Llibre 3) 

Autor/a: Lluís-Anton Baulenas 

Editorial: Barcino, 2018 

Signatura: N 833 Cur 

Sinopsi: 

Curial i Gïuelfa és una novel·la cavalleresca d'amor, joia de la literatura medieval 
catalana. Igual que el Tirant, ens evoca automàticament, només d'entrar-hi, un món 

bigarrat, ple d'olors i de sons ben diversos. Ens arriben el toc de les trompetes, els crits dels heralds, la imatge 
de les tendes ricament guarnides, de les dones enamorades i dels cavallers lligats per promeses d'amor. I 
què direm de les expedicions per la Mediterrània, les tempestes, els abordatges, les grans batalles a camp 
obert i els combats en camp clos! Fins i tot assistim a una imatge gairebe contemporània d'un cavaller, Curial, 
fent turisme per Grècia, Terra Santa i Egipte. Tot en aquesta novel·la és excitant. 
Lluís-Anton Baulenas 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1901263~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1904875~S46*cat


Títol: Disponibilitat 

Autor/a: Carles Morell 

Editorial: Pagès, 2018 

Signatura: P 833 Mor 

Sinopsi: 

XXII Premi de Poesia Màrius Torres 2017 

Disponibilitat” és una paraula una mica envitricollada, 
d’una sonoritat que s’entrebanca. Si un prova de dir-la en 
veu alta s’adonarà o comprovarà que està enganxada, reconstituïda, 
que abans ha estat trencada; que conté dues 
parts diferenciables que tanmateix no són gens fàcils de 
diferenciar. Aquesta dualitat queda molt ben representada 
per la tira fònica de les consonants que la formen. L’oclusiva 
bilabial sorda o les dentals que se succeeixen li donen un 
aire dur i paradoxalment desdentegat. Aquest caràcter de 
duresa estàtica contrasta amb l’oclusiva bilabial sonora i la 
líquida que, sumades a les vocals tancades, li confegeixen 
una fluència molt afable —que quan arriba a l’obertura de 
la vocal baixa s’acaba tornant un pèl rotunda. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Quan els grans arbres cauen 

Autor/a: Àngels Gregori 

Editorial: Bromera, 2018 

Signatura: P 833 Gre 

Sinopsi: 

Premi VAE de Poesia de Burjassot 
M’has preguntat si m’és difícil. I jo m’imagine un pop nedant contracorrent pels 

deserts d’una carretera d’Oklahoma mentre intente destriar l’arena del context. 

Consulta'l al catàleg Aladí.

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1906511~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1895783~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1895783~S46*cat

