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Títol: Ensenya'm la llengua 

Autor/a: Toni Beltran 

Editorial: Gregal, 2018 

Signatura: 433.7 Bel 

Sinopsi: «Doctor, el nen ha caigut i s’ha fet un chichón». «Senyora, el que té el seu fill és 
un nyanyo com una casa». El lèxic del català referit a la salut i a les malalties està pioc i té unes quantes 
xacres derivades de l’estandardització de la llengua i de la influència del castellà. Els tirons i els desgarros 
guanyen presència a les consultes en detriment de les estrebades i carns esqueixades, i els chichons i els 
sarpullits de mica en mica passen davant dels nyanyos i les granissades. Aquest llibre vol ser una eina per a 
recuperar un vocabulari popular i col·loquial que fins fa pocs anys era viu, explícit i completament natural; 
un llenguatge farcit de fogots, tropells i cobriments.De la mateixa manera que s'han recuperat paraules com 
«segell», «bústia» o «vorera», hem de ser capaços de fer el mateix amb «el ventre de la cama», «encarcarat» 
o «rogall». Si els nostres avantpassats, que no van poder estudiar en català, van conservar els mots, seria 
una trista paradoxa que els joves d'avui els perdessin. «Només de pensar-ho, senyor doctor, em venen 
rimbomboris». 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

Títol: Laboratori lector. Per entendre la lectura 

Autor/a: Daniel Cassany 

Editorial: Anagrama, 2018 

Signatura: 028 Cas 

Sinopsi: Laboratori lector presenta una visió àmplia, interdisciplinària i divertida de la 
lectura. És només un llibre, però inclou tota mena d’experiments, com en uns autèntics 
«jocs reunits»: comprovar l’amplitud de les fixacions oculars, descobrir els automatismes 

del cervell, prendre consciència de les inferències que fem o de la manera com treballa la memòria, o revisar 
les estratègies amb què explorem un escrit per detectar-ne la intenció, l’estructura o la ideologia. També 
inclou reflexions sobre internet i la lectura digital. Ensenya a buscar informació, a distingir els webs fiables 
dels enganyosos, a utilitzar més eficaçment els traductors automàtics o a evitar els plagis. Alhora, analitza 
alguns escrits clàssics, com la poesia, que ens ajuda a entendre millor les nostres emocions, o la matemàtica, 
que permet quantificar, però també persuadir i manipular. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1891907~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1897158~S46*cat


Títol: George Orwell, el último hombre de Europa 

Autor/a: Jesús Isaías Gómez López 

Editorial: Síntesis, DL 2018 

Signatura: 841.3(Orw) Gom 

Sinopsi: Orwell inicia la seva carrera literària com un il·lusionat poeta que publica els seus 
primers versos als onze anys, per a dirigir seguidament la seva creació literària cap a l'article, el relat curt, 
l'assaig i la novel·la. Amb la seva obra Burmese Days (1934) aconsegueix fer-se un nom com a escriptor de 
memòries crític amb l'Imperi, que aconsegueix la celebritat amb la seva rondalla satírica Animal Farm (1945), 
i es converteix en un dels noms capitals del pensament modern amb la seva novel·la 
visionària Nineteen Eighty-*Four que, en els nostres dies, continua mantenint el tron del firmament de la 
distopia política contemporània. 
Aquesta obra ofereix un retrat intimista d'Eric Blair, l'home, com a ésser humà, a partir de George Orwell, 
l'escriptor i fabulador, respectant un exhaustiu ordre cronològic de la creació literària de l'autor, amb la 
finalitat de desxifrar l'evolució de les idees que fan d'Orwell un mestre de l'hermenèutica literària 
contemporània. L'objectiu central del present títol és oferir al lector un funcional mapa de viatge per les 
idees i els missatges de “L'últim home d'Europa” a haver sabut diagnosticar els grans mals d'Occident en la 
primera meitat del passat segle, encara vigents en la primera meitat del present. 

Consulta'l al catàleg Aladí.

Títol: The Lost World 

Autor/a: Sir Arthur Conan Doyle 

Editorial: Burlington, cop. 2015 

Signatura: 441.2 Doy 

Nivell: Burlington International Readers A2

Títol: Romeo and Juliet 

Autor/a: William Shakespeare 

Editorial: Oxford University Press, cop. 2016 

Signatura: 441.2 Sha 

Nivell: Grade Readers Oxford Bookworms 2 
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