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Títol: La cuchara menguante. Una historia del mundo a partir de la tabla periódica de los 

elementos 

Autor/a: Sam Kean (Adaptació de Adrian Dingle i Kelsey Kenned) 

Editorial: Anaya, 2018 

Signatura: I541 Kea 

Sinopsi: Per què Gandhi odiava el iode? Què va fer el radi per a estar a punt d'arruïnar la 

reputació de Marie Curie? La taula periòdica és un assoliment científic excepcional, però també és un filó 

d'aventura, cobdícia, traïció i obsessió. Les fascinants històries contingudes en " La cullera minvant " 

repassen els elements de la taula en funció del paper que han exercit en la història, les finances, la mitologia, 

els conflictes, l'art, la medicina i les vides dels científics bojos (alguns) que els van descobrir. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Història il·lustrada del rock 

Autor/a: Susana Monteagudo i Luis Demano 

Editorial: Litera, 2018 

Signatura: I78.085.3 Mon 

Sinopsi: El rock no va néixer un dia concret. Tampoc no se'l va inventar una sola persona. 

Va sorgir a Amèrica del Nord de la combinació de diferents sons com el blues, el jazz, el 

country o el rhythm and blues, entre d'altres. Als anys cinquanta alguns músics van barrejar tots aquests 

gèneres sense ser conscients que aquest nou ritme produiria una gran revolució. HISTÒRIA IL·LUSTRADA DEL 

ROCK explica aquesta revolució: bandes, festivals, cançons i àlbums imprescindibles, tribus urbanes, suports, 

estils, mitjans de comunicació, discogràfiques... Tot! 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1907828~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1910463~S46*cat


 

Títol: Món humà. Compendi visual de meravelles de la història de la humanitat. 

Autor/a: Amanda Wood i Mike Jolley (Il·lustracions d'Andrés Lozano) 

Editorial: Flamboyant, 2018 

Signatura: I9(100) Woo 

Sinopsi: El rock no va néixer un dia concret. Tampoc no se'l va inventar una sola persona. 

Va sorgir a Amèrica del Nord de la combinació de diferents sons com el blues, el jazz, el country o el rhythm 

and blues, entre d'altres. Als anys cinquanta alguns músics van barrejar tots aquests gèneres sense ser 

conscients que aquest nou ritme produiria una gran revolució. HISTÒRIA IL·LUSTRADA DEL ROCK explica 

aquesta revolució: bandes, festivals, cançons i àlbums imprescindibles, tribus urbanes, suports, estils, 

mitjans de comunicació, discogràfiques... Tot! 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1906736~S46*cat

