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Títol: Freddie Mercury. Una biografia 

Autor/a: Alfonso Casas 

Editorial: Penguin Random House, 2018 

Signatura: 78 (Mer) Cas 

Matèria: Música – Biografies – Història 

Sinopsi: Llibre d'historietes enquadernat en cartoné de 144 pàgines interiors en color més cobertes que 

conté una biografia il·lustrada de Freddy Mercury. Volum únic. La biografia il·lustrada del líder de Queen, un 

dels mites més poderosos del segle , de la mà d'Alfonso Casas. Qui no ha cantat a ple pulmó I Want To Break 

Free? O dramatitzat amb total lliurament Bohemian Rhapsody? Darrere d'aquestes cançons, que formen 

part de la història de la música i de la nostra història personal, hi ha un nom propi: Freddie Mercury. Amb el 

seu bigoti, la seva jaqueta groga i la seva veu inconfusible, el líder de Queen és una icona per a una generació, 

que va ballar les seves pegadizas melodies i va plorar la seva mort en 1991. Qui va ser Freddie? Quina és la 

seva història? En aquesta biografia il·lustrada, Alfonso Casas acompanya a Freddie Mercury des de Tanzània, 

on va néixer, fins a Regne Unit, on va morir i es va fer immortal cantant Xou Must Go On. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Einstein. El hombre, el genio y la teoria de la relatividad 

Autor/a: Walter Isaacon 

Editorial: Oberon, 2018 

Signtaura: 92 (Ein) Isa 

Matèria: Biografies 

Sinopsi: Albert Einstein és sinònim de geni. Des de la seva extraordinària teoria de la relativitat i la famosa 

equació E = mc2 fins a la seva concepció de la teoria del camp unificat, ningú ha contribuït tant a la ciència 

en l'últim segle. A més de mostrar com va desenvolupar les seves teories, Einstein revela a l'home que hi ha 

darrere de la ciència, des dels seus primers anys i experiments a Alemanya i el seu treball en l'Oficina Suïssa 

de Patents fins als seus matrimonis i fills, així com el seu rol en el desenvolupament de la bomba atòmica i 

el seu treball per a grups de drets civils als Estats Units. A partir d'una recerca exclusiva i de documents 

personals que van pertànyer a Einstein, Walter Isaacson revela molt més a més de les innovadores teories 

del científic. WALTER ISAACSON va escriure " Einstein: his Life and Universe " , aclamat per la crítica i del qual 

s'han venut més de mig milió de còpies des de la seva publicació, en 2007, a més d’altres publicacions. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1905499~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1908952~S46*cat


 

 

 

Títol: Ebre 1938. Imatges d’una batalla 

Autor/a: Francesc Xavier Hernàndez Cardona i Mar Hernàndez Pongiluppi 

Editorial: Angle, 2018 

Signatura: 9 (46) “19” Her 

Matèria: Història  

Sinopsi: Un moment històric clau. Una batalla decisiva. Un llibre únic. A partir de recreacions actuals, 

il·lustracions i documents de l'època, Ebre 1938 permet tenir una visió completa de la batalla de l'Ebre: 

l'evolució dels combats, les trinxeres, l'armament i els objectes personals dels soldats, el paper de l'aviació i 

la rereguarda, l'ofensiva final... 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: El primer hombre. La vida de Neil A. Armstrong 

Autor/a: James R. Hansen 

Editorial: Debate,  2018 

Signatura: 92 (Arm) Han 

Matèria: Biografies 

Sinopsi: La vida del primer home que va trepitjar la Lluna i la història de la fita que va 

marcar la humanitat i la carrera espacial. Quan l'Apol·lo 11 va aterrar en la Lluna en 1969, el primer home a 

deixar la seva petjada en la superfície es va convertir en llegenda. Basat en material exclusiu compost per 

més de cinquanta hores d'enregistraments privats amb Neil Armstrong, documents personals i entrevistes 

amb familiars pròxims, James Hansen aconsegueix una magnífica panoràmica de la segona meitat del segle 

XX a més d'elaborar una biografia inigualable sobre un dels protagonistes incontestables de la història 

recent. En una penetrant exploració del culte a l'heroi estatunidenc, Hansen aborda el complex llegat del 

Primer Home, com a astronauta i com a individu. En aquest llibre, la intimitat, la ciència i l'èpica 

s'entremesclen per a formar el retrat d'un heroi rebel que sempre serà conegut com el viatger espacial més 

famós de la història. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1911945~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1903212~S46*cat


 

 

 

Títol: Escriure. Memòries d’un ofici 

Autor/a: Stephen King 

Editorial: L'Altra, 2018 

Signatura: 92 (Kin) Kin 

Matèria: Biografies 

Sinopsi: Poques vegades un llibre ha estat tan clar, tan útil i tan revelador com aquest 

assaig sobre l'ofici d'escriure, que comença amb la peculiar infància d' Stephen King, que ja de ben petit va 

mostrar un interès inusual i precoç per l'escriptura, i ofereix al lector, a partir d'una sèrie de records 

d'adolescència i de joventut, una mirada amena i divertida sobre la seva formació com a escriptor. Descriu 

les eines bàsiques de l'ofici d'escriure, com polir-les i multiplicar-les a base de fer-les servir, i acompanya el 

lector a través d'aspectes crucials de la vida i art d'un escriptor, oferint consells pràctics i inspiradors sobre 

tots els aspectes del procés d'escriptura, des de la trama i la construcció dels personatges fins als hàbits de 

treball i com encarar el rebuig editorial. Escriure culmina amb el commovedor relat de com la seva necessitat 

d'escriure el va ajudar a recuperar-se del gravíssim accident que va patir l'estiu de l'any 2000, quan el va 

atropellar una furgoneta. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: La gran transformación. Los origenes de nuestras tradiciones religiosas 

Autor/a: Karen Armstrong 

Editorial: Paidós, 2018 

Signatura: 291 Arm 

Matèria: Història de les religions 

Sinopsi: En La gran transformació, la seva obra més ambiciosa, Armstrong traça 

l'apassionant desenvolupament dels primers passos espirituals de l'home. Examinant les aportacions de 

figures com Buda, Sòcrates, Confucio, Jeremías, Ezequiel o els desconeguts místics del Upanishad, l'autora 

explora en les arrels de les nostres tradicions religioses per a comprendre les claus del present que brollen 

d'un passat espiritual comú. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1904694~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1908257~S46*cat


 

 

 

Títol: Románov. Cronica de un final: 1917-1918. Correspondencia y memòria de una 

família 

Autor/a: Família Románov 

Editorial: Páginas de Espuma, 2018 

Signatura: 92 (Rom) Rom 

Matèria: Biografies 

Sinopsi: Durant tres-cents anys la destinació de totes les Rusies havia estat guiat per la dinastia Románov. 

Quan en 1896 Nicolás II va ser coronat no podia imaginar que poc més de dues dècades després els 

esdeveniments tenien reservat per a ell i els seus un tràgic final. A principis del segle XX la imperial Rússia, 

sotmesa en la I Guerra Mundial i en un clima pre-revolucionari, es trenca en mil trossos i la revolució de 

febrer de 1917 desemboca en l'abdicació del tsar, l'aparició del soviet com un nou model de poder, la 

posterior captivitat de la família real i la seva execució al juliol de 1918. En aquells mesos convulsos tots els 

seus integrants -els tsars i els seus cinc fills- van viure tres tancaments en els quals la correspondència i el 

diari van ser una via de fuita, confessió i diàleg amb l'exterior. Aquestes pàgines, construïdes des de la passió 

i l'amor, la incomprensió i el temor, la memòria i l'anàlisi d'una època, recorren aquelles vides i les seves 

pròpies escriptures que són testimoniatge històric, però també vital i quotidià, d'un dels episodis decisius de 

la història contemporània. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1903814~S46*cat

