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Soc el Marc  
Pare del Llorenç (EI-4) i el Juli (4t Primària) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap 
- Autors:  

o Werner Holzwarth (text) 
o Wolf Erlbruch (il·lustració) 
o Maria Viu Rodríguez (traducció) 

- Editorial: Kalandraka 
- Estil: Il·lustració Infantil 
- Va adreçat a: Infants de 3 a 5 anys  

 
 

 

Sinopsi: 

Un matí la talpeta es troba que algú li ha plantat un regalet al cap i enfadada anirà 
a cercar qui dels seus veïns li ha fet “allò” al cap. 
Un llibre molt divertit on l’infant reconeixerà varis animals i riurà amb la situació 
en que es troba la talpeta. 
 

 
Us el recomano perquè... 
Es molt divertit! 
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Soc el Marc  
Pare del Llorenç (EI-4) i el Juli (4t Primària) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Historias de Ratones 
- Autors: Arnold Lobel 
- Editorial: Alfaguara 
- Estil: Il·lustració Infantil 
- Va adreçat a: Infants de 3 a 5 anys  

 

 

Sinopsi: 

Els ratolinets li demanen un conte al pare per anar a dormir, i com que ells son 
set, els pare els hi explica set contes de ratolins. 
Set contes tendres, esbojarrats, divertits que faran que ens enamorem dels 
ratolins i les seves peripècies. 
 

 
Us el recomano perquè... 
Contes ideals per explicar-los al anar a dormir, fer una lectura familiar o per que 
l’infant es miri els dibuixos tot sol. Igualment recomanables son tots els altres 
llibres de l’autor. 
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Soc el Marc  
Pare del Llorenç (EI-4) i el Juli (4t Primària) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: El gran llibre dels superpoders 
- Autores:  

o Susanna Isern 
o Rocio Bonilla 

- Editorial: Flamboyant 
- Estil: Il·lustració Infantil 
- Va adreçat a: Infants de 3 a 6 anys  

 

 

Sinopsi: 

Cada persona té un poders que el fan diferent, una es esportista, l’altre es 
científica, l’altre ... Quin serà el súper poder del protagonista d’aquest llibre? 
 

 
Us el recomano perquè... 
Sovint, com a pares, esperem massa dels nostres fills i ens agradaria que fessin 
això o allò i massa sovint ni nosaltres ni ells som capaços de fixar-nos en que el 
nostre fill, nosaltres, som diferents de la resta, que totes tenim quelcom que ens 
fa especial i únic i això mateix es al que aquest llibre vol transmetre als nostres 
infants. 
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Soc la Sílvia Joly 
Mare de la Carme (1r ESO) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 
 

- Títol: La increïble història del nen menjaparaules 
- Autor: Marlet 
- Editorial: Babulinka books 
- Estil: Conte 
- Va adreçat a: infants de +4 anys 

 

 
Sinopsi: 
Una divertidíssima i emotiva història per a que els nens aprenguin a identificar 
què i com els fan sentir les diferents emocions.  
  
Què passaria si un dia un nen es mengés la paraula alegria? I la paraula por? 
I si decidís no menjar-se’n cap? Aquest és el punt de partida d’aquest original 
àlbum il·lustrat que pretén ser una eina per aprendre a expressar les diferents 
emocions que sentim. Un llibre per ajudar als petits lectors a precisar, concretar 
i poder definir els seus sentiments i així, amb llenguatge emocional, poder 
transmetre i entendre què succeix en el seu interior. Un llibre molt divertit per 
acompanyar-vos en el bell, intens i emotiu viatge cap a l’interior dels petits i de 
vosaltres mateixos. 
  

 
Us el recomano perquè... 
Explica de forma molt gràfica els significat dels sentiments.  
  

 

  

 



 

 

 

 

 

11

 
Soc la Nora Eche  
Alumna de 4t de primària 
 
 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: L´escola de la Haru 
- Autor: Flàvia Company 
- Editorial: Fragmenta 
- Estil: conte 
- Va adreçat a: infants de 5 a 8 anys 

 
 

Sinopsi: 

És una història d´aprenentatge i  d´amor als mestres, pares i educadors que ens 
guien per aprendre en valors. 
 
 
Us el recomano perquè... 
Les històries que expliquen emocionen i fan rumiar. 
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Soc la Sílvia Joly 
Mare de la Carme (1r ESO) 
 
 
Us recomano el següent llibre: 
 

- Títol: El banc blau 
- Autor: Albert Asensio 
- Editorial: Babulinka books 
- Estil: àlbum il·lustrat 
- Va adreçat a: infants de +5 anys 

 

 
Sinopsi: 
Un àlbum il·lustrat sobre el pas del temps i les noves oportunitats.  
Una història on, al voltant d’un banc blau, uns s’enamoren, d’altres fan amistat i 
d’altres s’acomiaden per sempre. L’únic que roman, impertorbable, és el banc. 
Una deliciosa obra que parla dels cicles de la vida, d’històries circulars, de la 
meravella que resulta saber que sempre podem tornar a començar. 
  
 
Us el recomano perquè... 
Les il·lustracions són una passada!! És un llibre preciós, tant en la forma com en 
el fons. 
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Soc la Mireia 
Mare de la Núria (5è Primària) i el Marc (2n Primària) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: T’estimo (quasi sempre) 
- Autora: Anna Llenas 
- Editorial: Estrella Polar 
- Estil: àlbum il·lustrat 
- Va adreçat a: infants i adults 

 

 

Sinopsi: 

En Lolo i la Rita són molt diferents. Acceptar les diferències sovint no és fàcil... Però 
qui els va dir que ho seria?  
Un conte per a nens i grans que convida a la comprensió d’allò que ens fa diferents, 
mostrant el màgic efecte dels pols oposats.  
 

 
Us el recomano perquè... 
Qualsevol conte il·lustrat de l’Anna Llenas és fantàstic. Potser us sona més “El 
Monstre de colors”, però jo he triat aquest per no ser tan conegut i ser igualment 
meravellós. 
Ple d’il·lustracions exquisides, barrejant el dibuix amb altres arts plàstiques, 
aconsegueix captar l’atenció de qualsevol infant amb qui es vulgui compartir una 
estona de lectura amena. I si les il·lustracions són boniques, els textos i els 
missatges dels contes encara els engrandeixen més. 
Fantàstics, es mirin com es mirin. 
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Soc la Sílvia Joly 
Mare de la Carme (1r ESO) 
 
 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: El libro que se sentia solo 
- Autor: Kate Bernheimer 
- Editorial: Juventud  
- Estil: Àlbum il·lustrat 
- Va adreçat a: infants de +5 anys 

 
 
Sinopsi: 
El libro se sentía feliz cuando lo leían, y a menudo algún niño se lo llevaba a casa. 
Pero el libro fue envejeciendo y ya casi nadie lo sacaba del estante de la biblioteca. 
Hasta que un día, una niña encontró el libro solitario y empezó a leer aquellas 
páginas gastadas... 
  
 
Us el recomano perquè... 
Si no t’agraden gaire els llibres i els contes, després de llegir aquest conte, tindràs 
moltíssimes ganes “d’adoptar” un llibre. Una història molt maca, acompanyada 
d’unes il·lustracions precioses. 
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Soc la Lídia Carretero 

Tutora d’Educació Infantil 5 anys. 
 
 

Us recomano el següent llibre: 
- Títol: La gran fàbrica de les paraules 
- Autor: Agnès de Lestrade 
- Editorial: Tramuntana 
- Estil: conte 
- Va adreçat a: més de 5 anys 

 

Sinopsi: 

Hi ha un país on la gent gairebé no parla. En aquest país s’han de comprar i 
empassar les paraules per poder pronunciar-les. L’Oriol necessita paraules per 
poder obrir el seu cor a la bonica Ariadna. Però, quines por triar? Perquè per dir el 
que li vol dir a l'Ariadna, li caldria una fortuna! No es pot equivocar... 
 

 

Us el recomano perquè... 

Les il·lustracions són precioses i ens fa pensar sobre la importància de com diem 
les coses. A vegades no calen grans discursos per fer-nos entendre, només amb 
la manera de pronunciar paraules ben senzilles sovint n’hi ha prou perquè tinguin 
un gran valor. Amb amor i honestedat es pot aconseguir allò que desitgem. És un 
conte magnífic per compartir petits i grans. 
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Soc el Marc Mumany 

alumne de 2n de primària. 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Clara & SuperAlex. El misteri de 

les joquines desaparegudes 

- Autors:  

o Text: Santi Anaya 
o Il·lustracions: Sess Boudebesse 

- Editorial: Estrella Polar 

- Estil: narrativa infantil 

- Va adreçat a: infants a partir de 5 anys 

 

 
Sinopsi: 
Han desaparegut les joguines! Però qui se les ha emportat? I a on? Però... per 
què? Acompanya la Clara i el SuperAlex en aquesta esbojarrada aventura per 
recuperar les seves joguines. Ho aconseguiran…? 
 

 
Us el recomano perquè... 

La Clara i el SuperAlex són dos nens superherois. Aquesta història m’ha encantat. 
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Soc el Marc  
Pare del Llorenç (EI-4) i el Juli (4t Primària) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: El sombrero del Mago 
- Autor: Tove Jansson 
- Editorial: Siruela (antigament Noguer) 
- Estil: Novel·la, aventures 
- Va adreçat a: Infants de 6 a 10 anys 

 

 

Sinopsi: 

Els Mumin son una família de Trolls. Però no d’aquells trolls dolents, i granelluts 
que causen les allaus, no pas, son simpàtic i divertits i viuen en una gran casa 
amb els seus amics, l’Sniff, en Snusmumrik, el Jemulen i els Snorke. 
En Mumin, l’Sniff i en Snusmumrik, al fer el primer passeig de primavera troben 
un curiós barret. I aquest barret, els hi canviarà l’estiu. Un estiu ple d’aventures, 
de descobertes, de viatges i amistat. 
 

 
Us el recomano perquè... 
Era el meu llibre preferit de quan era petit. A més a més es impecable, tendre, 
simpàtic i curiós. Una petita gran novel·la amb la qual ens enamorarem dels 
simpàtics protagonistes. 
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Soc la Fran Jiliberto 

Mestra d’anglès d’educació infantil i primària 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Platero y yo 

- Autor: Juan Ramón Jimenez 

- Editorial: Vicens Vives 

- Estil: conte i poesia 

- Va adreçat a: Cicle mitjà... però si te'l llegeixen, 

també podria ser per cicle inicial. 

 

Sinopsi: 

La vida de l'ase Platero en companya del seu estimat company. 
  

 
Us el recomano perquè... 
Aquest llibre em recorda la meva infantesa quan anava a estiuejar... el contacte 
amb animals i com podem arribar a estimar-los i comunicar-nos amb ells. 
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Soc l’ Esther Flores 

Tutora de 2n Primària 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: El dimoni dels nombres 

- Autor: Hans Magnus Enzensberger 

- Editorial: Henry Holt and company  -  Siruela 

- Estil: conte 

- Versió castellà i català 

- Va adreçat a: infants a partir de 8 anys, 

adolescents i adults que tenen por a les 
matemàtiques 
 

 

Sinopsi: 

A en Robert, com a d’altres persones, no li agraden les Matemàtiques, perquè 
no les acaba d'entendre. Però una nit somia amb un dimoni que pretén iniciar-lo 
en la ciència dels nombres. Naturalment, en Robert pensa que és un altre dels 
seus freqüents malsons, però en realitat és el començament d’un recorregut 
nou i apassionant a través del món de les matemàtiques.  No és estrany de 
trobar sempre seqüències numèriques mitjançant la simple multiplicació dels 
uns: 1x1=1;11x11=121; I això és només l'operació més senzilla. 
  

 
Us el recomano perquè... 
va ser un llibre que recordo haver llegit en un moment de l’adolescència que les 
matemàtiques em bloquejaven. Em va captivar la manera tan divertida i fascinant 
d’explicar el món dels nombres, una història que t’enganxa fins i tot als més 
adults! 
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Soc la Sílvia Joly 
Mare de la Carme (1r ESO) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: L’illa de les cartes perdudes 
- Autor: Oriol Canosa 
- Editorial: Babulinka books 
- Estil: novel·la 
- Va adreçat a: infants de 9 a12 anys 

 

 
Sinopsi: 
Una aventura en fugir de la Gran Guerra, una història de valentia, pors i 
amistat.  
Any 1914.  
A causa de l’esclat de la Primera Guerra Mundial, l’Albert, un nen que viu 
a Estrasburg, és enviat pels seus pares a Isola della Cona, una illa 
tranquil·la allunyada dels bombardeigs i els exèrcits, on resideix el seu oncle 
Audubon. Lluny de casa, descobrirà què és l’enyorança, la por i l’absurditat de la 
guerra, però també la força de l’amistat i de la seva fortalesa interior. Una història 
plena d’aventures, emocions, cartes sense destí, un castell amb passadissos 
secrets i tot de personatges entranyables. 
  

 
Us el recomano perquè... 
Aquest llibre, com l’anterior, és de la Col·lecció “Petites joies per a grans lectors” i 
no decep, fa honor al seu nom. Preciós! 
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Soc la Laia Fernández 

alumna de 5è de primària. 
 

 

Us recomano el següent llibre: 

- Títol: El club de les vambes vermelles 

- Autora: Anna Punset 

- Editorial: Montena 

- Estil: narrativa juvenil 

- Va adreçat a: infants a partir de 9 anys 

 

 

Sinopsi: 

Són unes noies que decideixen fer un club que es diu: Vambes vermelles, van 
decidir crear aquest club perquè una d'elles havia d'anar a viure a  Berlín, i així 
podran continuar estar juntes per sempre. 
 

 

Us el recomano perquè... 

Jo recomano aquesta col·leció perquè això podria passar a la vida real i també 
s'ajuden i són molt bones amigues. 
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Soc la Núria Mumany 

alumna de 5è de primària. 
 
 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Imaginaris 
- Autors:  

o Text: A. F. Harrold 
o Il·lustracions: Emily Gravett 

- Editorial: Blackie Books 
- Estil: narració infantil 
- Va adreçat a: nois i noies a partir de 10 anys 

 

 
Sinopsi: 
En Rudger és el millor amic de l’Amanda. 
En Rudger NO EXISTEIX però ningú és perfecte. 
 
 
Us el recomano perquè... 
És una història d’amistat molt bonica, però imaginària. 
M’ha agradat perquè hi ha molts sentiments barrejats (amistat, amor, por, 
misteri, …) 
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Soc la Sílvia 
Mare de l’Albert (5è Primària) i el Saül (3r Primària) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Els cinc a l'illa del tresor 
- Autor: Enid Blyton 
- Editorial: Joventut 
- Estil: novel.la d'aventures i misteri 
- Va adreçat a: infants a partir de 10 anys 

 

 

Sinopsi: 

Un temporal treu a la llum un antic vaixell naufragat al costat de l’illa de Kirrin! 
Els Cinc s’assabenten que portava un tresor i estan resolts a trobar-lo. Però no 
són els únics! Algú més està sobre la pista. El temps s’acaba per als Cinc. 
Aconseguiran arribar ells primer al tresor? 
 
Aquest és el primer llibre de la col·lecció d'Els Cinc, un grup format per tres 
germans, en Juli, en Dick i l'Anna, la seva cosina Jordi i el seu gos, en Tim. 
  

 
Us el recomano perquè... 
Em recorda la meva infantesa, a les tardes d'estiu que passava enganxada al 
llibre des del primer capítol. Em vaig llegir tota la col·lecció. 
  

 

  

   



 

 

 

 

 

24

 
Soc la Núria Mumany 

alumna de 5è de primària. 
 
 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Wonder 
- Autora: R. J. Palacio 
- Editorial: La Campana 
- Estil: Novel·la 
- Va adreçat a: infants (a partir de 10 

anys)/adolescents/adults. 
 

 

Sinopsi: 
Wonder explica la història de l’Auggie  Pullman, un noi normal i corrent amb una 
cara que no ho és tant i que quan va a l’escola per primer cop, transforma amb 
la seva presència la vida de de tots els que l’envolten i la seva manera de veure el 
món. 
 
 
Us el recomano perquè... 
Explica el cas d’un nen amb una malaltia que li deforma la cara. 
És una història molt realista que ajuda a pensar que no ens hem de fixar en 
l’aparença, sinó en els sentiments. També es veu com se sent una persona amb 
aquestes característiques. 
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Pensats per a adolescents  

(a partir de 12 anys) 
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Soc la Paula Pujal 
Filla de la Núria Orte 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: El final de todos los agostos 
- Autor: Alfonso Casas 
- Editorial: Lunwerg 
- Estil: còmic/il·lustració 
- Va adreçat a: adolescents i joves 

 
Sinopsi: 
A menudo el pasado deja cabos sueltos, asuntos por resolver, interrogantes que 
persiguen nuestro futuro. Esto es lo que le ocurre al protagonista de este libro, 
Dani. Justo antes de casarse, con el pretexto de un proyecto fotográfico sobre el 
paso del tiempo, viaja al pueblo costero donde solía veranear durante su infancia. 
Un lugar que hace veinte años que no pisa y que, a medida que avanza la historia, 
va revelando la importancia que adquirió en su vida, porque allí descubrió, entre 
otras muchas cosas, el profundo significado de la amistad. El viaje físico, pero 
sobre todo interior, que emprende Dani para tratar de dar respuesta a esa 
martilleante pregunta: «¿Y si…?» se articula en una historia conmovedora, dotada 
de una ternura excepcional, que aviva en nosotros la nostalgia por todo aquello 
que dejamos atrás. 
  

 
Us el recomano perquè... 
Aquest autor sap plasmar perfectament les històries d’amor (i desamor) amb el 
romanticisme i realisme just a través de les seves il·lustracions i les seves 
històries.  
L’estil de l’Alfonso Casas és un dels meus preferits perquè li dóna el seu toc 
personal a les històries i reflexa l’amor tal i com és: dolç i amarg a la vegada. 
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Soc el Marc  
Pare del Llorenç (EI-4) i el Juli (4t Primària) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Un mag de Terramar 
- Autor: Ursula K. Le Guinn 
- Editorial: Edicions Proa 
- Estil: Novel·la, Fantasia 
- Va adreçat a: Joves, de 12 o 14 anys en endavant 

 

Sinopsi: 

Esparver es un jove que viu a una petita illa cuidant ovelles. Quan son atacats pels 
bàrbars, fent servir un truc que li va ensenyar l’àvia, lliga boires aconseguint que 
els bàrbars es perdin i siguin derrotats.  A partir d’aquell dia comença un llarg 
camí per ell fins convertir-se en el més gran mag que hagi viscut mai. 
Amb ell coneixerem el meravellós món de Terramar, un món vell i antic, amb 
grans llegendes i petites històries que ens faran volar la imaginació i emocionar-
nos amb l’Esparver.. 
 

 
Us el recomano perquè... 
A part de ser un gran llibre, que ho es, és potser la millor introducció a Ursula K.Le 
Guinn, l’autora més reconeguda de ciència ficció i fantasia, uns generes sovint 
considerats menors però que amb ella ens presenten per exemple el feminisme 
o l’ecologisme d’una manera diferent, sense dogmatismes ni lliçons, de manera 
despullada i realista i sempre agradable i cercant la complicitat amb 
d’intel·ligència del lector. 
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Soc la Sílvia Joly 
Mare de la Carme (1r ESO) 
 
 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Duna. Diari d’un estiu. 
- Autor: Muriel Villanueva 
- Editorial: Babulinka books 
- Estil: novel·la 
- Va adreçat a: +12 anys 

 
 
Sinopsi: 
Un diari d’una nena de dotze anys, un procés de maduresa i aprenentatge.  
Hola. Em dic Duna i aquest és el meu diari d’estiu. Estic amb les meves dues 
germanes a casa l’avi, un malcarat. La mare ens ha deixat tirades en aquest poble 
blanc i blau davant del mar i el mestre de l’escola m’ha posat com a deures que 
escrigui tot el que em passi abans d’entrar a l’institut. No ho negaré: semblava 
que seria l’estiu més avorrit de la meva vida. Ara, però, entre la colla baliga-balaga, 
els secrets de l’avi, i un noi súper interessant que he conegut al bosc, sembla que 
la cosa es va animant. Tot apunta que aquest serà un estiu especial, de 
descobertes, d’aquells que fan créixer. 
  
 
Us el recomano perquè... 
És un llibre preciós i molt tendre... és una petita joia. És el pas de la infantesa a 
l’adolescència d’una nena de 12 anys i està explicada des del seu punt de vista i 
d’una forma deliciosa. A la meva filla també li va agradar moltíssim. 
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Soc la Paula Pujal 
Filla de la Núria Orte 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Todo acaba de empezar 

- Autor: Coco Animaux 

- Editorial: Alfaguara 

- Estil: prosa poètica 

- Va adreçat a: adolescents i joves 

 
Sinopsi: 
Todo acaba de empezar nos recuerda que la vida es una moneda y que, cuando 
sale la cara mala, la cara buena no está muy lejos, solo al otro lado. 
Una historia para crecer, para hacer brotar agua cavando en arena seca, para que 
las flores se abran paso entre ramas llenas de espinas. Una historia donde la luz 
es la protagonista y la oscuridad no es más que una luz apagada. Cuando quieras 
encender la tuya, abre este libro. 
  

 
Us el recomano perquè... 
Vaig descobrir a l'autora del llibre gràcies al seu Instagram on publicava petits 
textos, en els quals la majoria ens podem identificar. Vaig pensar que el seu llibre 
serien també petits textos però és una història preciosa, per fer-nos reflexionar i 
per tenir en compte que encara que sembli que tot està perdut, sempre s'ha 
d'intentar tirar endavant. M'ha encantat, tant la trama de la història com aquests 
petits textos que introdueix al llarg del llibre i a més les il·lustracions són molt 
bones. 
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Pensats per a adults 
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Soc la Núria Orte García  

mestra de reforç d'educació infantil i primària i secretària del centre. 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Trilogia. Martín Ojo de Plata 

- Autor: Matide Asensi 

- Editorial: Planeta 

- Estil: novel·la 

- Va adreçat a: adolescents, adults 

 

 

Sinopsi: 

El llibre està basat en un personatge, Catalina Solís, obligada a usurpar la 
personalitat del seu germà per salvar la vida, i les aventures que viu a partir 
d’aquell moment. Conté tres llibres: “Tierra firme”, “Venganza en Sevilla” i “La 
conjura de Cortés” 
 

 
Us el recomano perquè... 
et distreus… Són fàcils de llegir i entretenen, que també està bé, no? 
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Soc la Marta Mañé Suñé 
mare del Bernat (4t ESO), l’Eloi (3er ESO) i el Joan (5è Primària) 
 
 

- Us recomano  els quatre volums de l’obra d’Elena Ferrante  
- Títols:  

1. L’amiga genial 
2. Història del nou cognom 
3. Una fuig l’altre es queda 
4. Història de la nena perduda 

- Autora: Elena Ferrante 
- Editorial: La Campana 
- Estil: novel·la 
- Va adreçat a: adults en general 

 
 

Sinopsi: 

El desenllaç de les amigues napolitanes 
Dolors Altarriba  
29 de setembre de 2017 
9MAGAZÍN 
 
Un cop llegits els quatre volums de l’obra d’Elena Ferrante, pseudònim del que 
sembla una autora italiana, queda clara una cosa: no és només la història d’una 
amistat entre dues nenes-noies-dones que neixen i es crien en un barri de Nàpols 
i fan camins diferents en la seva vida. És també la història d’aquest barri de 
Nàpols, de la ciutat en si, de les ciutats del nord d’Itàlia i també del país en una 
etapa de més de 50 anys. 
És lògic que sigui així, oi? A la majoria d’obres literàries passa que l’entorn de la 
història s’hi explica. Però ho remarco perquè amb tota la importància que s’ha 
donat a aquest fenomen literari –de tant en tant n’hi ha– lligat també a qui podia 
ser l’autor o l’autora, sembla que l’obra quedi relegada a una història d’amistat 
entre dues dones, un argument que pot acabar fent molta mandra a certs lectors. 
En el tercer i quart volum és quan les dues noies arriben a la maduresa, com una 
creix professionalment sortint del barri i triomfant com a escriptora i l’altra no se’n 
mou. Com es retroben i s’allunyen. Com viuen l’amor, el matrimoni, el fet de tenir 
fills i amb qui, i els amants en una societat on saben que les dones han d’obeir els 
homes, on Itàlia, encara molt catòlica, comença a despertar-se davant del divorci. 
I entre trobada i retrobada l’autora ens explica com és Nàpols. Sense dir en cap 
moment la paraula “màfia”, es nota com funciona el barri: qui mana, qui decideix, 
la correlació de forces en funció del poder que té cadascú, qui és la família que 
sempre li toca el rebre per les idees –en aquest cas comunistes– o a qui s’han 
de demanar els favors. Sortir d’aquí que és el que li passa a la veu que s’explica al 
llibre, a la dona que fa d’escriptora, és un món a part. I en aquest món a part, a la 
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Itàlia del Nord, les coses van més avançades, es viuen els anys 60, els 70, i la 
política també hi és present. Dels feixistes versus comunistes arriben els 
socialistes, els democristians, la corrupció… la història del país tal com la viuen 
les protagonistes. No destorba al llibre, al contrari, crea l’entorn. 
Sí. Realment és una veu literària nova i fresca descoberta fora d’Itàlia i m’atreveixo 
a dir que segurament per a molta gent també a Itàlia. Per als amants d’aquesta 
autora, l’editorial catalana Navona té publicada la seva primera obra, de la qual 
després se’n va fer una pel·lícula. Es titula L’amor que molesta. Es va publicar el 
1992 i ja signava com a Elena Ferrante sense que ningú l’hagués buscat 
aleshores. Onze anys més tard va publicar una segona novel·la i una tercera 
abans d’aquests quatre volums. Veient aquest historial de l’autora i la història dels 
quatre llibres, diria que aquests últims tenen molts punts d’autobiografia. De fet, 
l’èxit a la protagonista del llibre li ve sempre perquè escriu sobre el que li passa, 
amb qui li passa i on passa. 
 
 
Us el recomano perquè... 
M’he enganxat des del primer moment. Durant la lectura dels quatre llibres, la Lila 
i la Lenú, les seves famílies, el barri i Nàpols va formar part del meu dia a dia. De 
veritat....vaig tenir un buit quan vaig acabar la lectura dels quatre volums. 
Toca totes les emocions de les diferents etapes de la vida. És tota la vida de dues 
persones i el seu entorn... Impressionant. 
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Soc l’ Ester  
Mare de la Nora (4t Primària) 
 
 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: La dona que no sabia plorar 
- Autor: Gaspar Hernàndez 
- Editorial: Columna 
- Estil: novel·la 
- Va adreçat a: adults en general 

 

Sinopsi: 

Tracta de la història d´una dona que va bloquejar les emocions fins a l´extrem que 
no podia plorar, de cap de les maneres . 
El protagonista, alter ego de l´autor, és un jove periodista que treballa en un diari 
de comarques. Ell és una persona tímida, apocada i altament sensible, gaudeix 
de la feina però un dia se´n va al llit amb la sexòloga dels diari, Daniela Costa-Pau: 
atractiva, elegant, freda i amb un punt androgin, però que amaga un secret en el 
fons de la seva ànima que li impedeix plorar. A través del seu marit, Jofre, anirem 
descobrint qui és el secret que amaga la Daniela. 
  
 
Us el recomano perquè... 
És una història que tracta sobre el sexe i l´alliberament, les emocions reprimides 
i la vertadera dimensió de les persones. 
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Soc la Sílvia 
Mare de l’Albert (5è Primària) i el Saül (3r Primària) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Cuando el abismo separa 
- Autor: Nicholas Evans 
- Editorial: Plaza & Janés 
- Estil: novel·la narrativa 
- Va adreçat a: adults en general 

 

 

Sinopsi: 

Una historia de gran fuerza que describe con sensible realismo el desamor y la 
rutina, el distanciamiento de los hijos, las expectativas frustradas, todo ello 
surcado por otro gran tema, el eco terrorismo, que encarna Abbie, la hija mayor 
del matrimonio protagonista. La acción comienza con el descubrimiento de un 
cadáver congelado en una montaña: es el de Abbie, que llevaba un año 
desaparecida tras haber sido acusada de asesinato... 
Cuando el abismo separa es la historia de una familia, dividida por traiciones y 
hecha trizas mientras luchaba por la felicidad. Una novela que explora el dolor 
que se causa a los que más se quiere y las esperanzas y desilusiones que 
socavan la relación entre hombres y mujeres. 
  

 
Us el recomano perquè... 
Del mismo autor que escribió “El hombre que susurraba a los caballos”. 
Diferentes relatos que se entrelazan en una trama fascinante donde se abordan 
temas como el conflicto de parejas, los problemas de la adolescencia, la 
infelicidad, las drogas, el eco terrorismo.... 
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Soc la May Cerrillo 
Mare del Mauro (4t Primària) i l’Hugo (1r Primària) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: 1Q84 (volums 1, 2 i 3) 
- Autor: Haruki Murakami 
- Editorial: Tusquets 
- Estil: novel·la fantàstica 
- Va adreçat a: adults en general 

 

 
Sinopsi: 
L'Aomame és una misteriosa jove d'uns trenta anys que assassina maltractadors 
i que, quan comença la novel·la, està atrapada en un embús, dins d'un taxi, camí 
de cometre un dels seus homicidis. En una altra escena, en Tengo, un jove 
escriptor que no ha publicat mai i es guanya la vida fent de professor de 
matemàtiques, es troba atrapat quan un prestigiós editor li demana que 
reescrigui l'obra d'una jove promesa. A partir d'aquí, les vides de l'Aomame i en 
Tengo s'aniran encreuant sense arribar a tocar-se mai, en una novel·la al més pur 
estil Murakami. Amb el punt just de tendresa i melangia, i plena d'escenes 
màgiques i personatges inoblidables, desclassats i solitaris, 1Q84 és una novel·la 
esplèndida i ambiciosa que ens transporta a un Tòquio alternatiu en un any que 
George Orwell va fer emblemàtic, el 1984. La novel·la potser més esperada de 
l'autor -acollida arreu del món amb gran expectació-, recupera un dels seus grans 
temes, el de l'enfrontament de l'individu amb la societat i amb el sistema 
imperant, i reprodueix un món original, fosc i alhora lluminós, que molts 
reconeixeran com l'univers narratiu de Haruki Murakami. 
  

 
Us el recomano perquè... 
Lectura fàcil i ràpida. Històries personals quotidianes que s'entrellacen amb el 
gènere fantàstic. L’autor fa servir una narrativa captivadora. 
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Soc la Núria Orte García  
mestra de reforç d'educació infantil i primària i secretària del centre. 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Les quatre vides de l'oncle Antoine 
- Autor: Xavier Aliaga 
- Editorial: Angle Editorial  
- Estil: novel·la, basada en un personatge real 
- Va adreçat a: adults en general 

 

 

Sinopsi: 

L'autor, Xavier Aliaga, novel·la la història del seu oncle Antonio, que va haver de 
fugir d'Espanya durant els primers anys del franquisme, deixant la dona i dues 
filles a Carcaixent, i va acabar allistat a la Legió Estrangera, que estava immersa 
en la guerra d'Indoxina. 
 
Recollint totes les dades que va poder, Aliaga intenta reconstruir la seva vida, que 
va passar a ser un personatge misteriós i gairebé desconegut per a la família. 
 

 
Us el recomano perquè... 
el llibre em va cridar! 
 
A mi aquest llibre em va cridar l'atenció només de veure la portada. Jo també 
tenia un oncle Antonio que, durant la guerra, es trobava a França quan van tancar 
les fronteres i ja no va poder tornar a casa seva. La coincidència em va 
emocionar. No va anar a Indoxina, però va passar per camps de treball i va viure 
molts moments intensos... 
 
Jo el recomano a qualsevol persona que tingui interès en el nostre passat (que 
sembla llunyà però que han viscut els nostres avis i els nostres pares), per 
entendre  la magnitud de tot el que va viure la gent normal i corrent en aquella 
època. 
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Soc la Sílvia Joly 
Mare de la Carme (1r ESO) 
 
 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: L’amor fora de mapa 
- Autor: Roc Casagran 
- Editorial: Sembra llibres  
- Estil: novel·la 
- Va adreçat a: adults en general 

 

 
Sinopsi: 
Després de trencar una llarga relació en un hotel d’Alacant, el Llull caurà en una 
espiral que l’obligarà a plantejar-se el sentit de la vida que l’envolta. Però, sobretot, 
a valorar les tres potes en què s’ha sustentat la seva fràgil estabilitat emocional: 
la Clàudia, l’activista social que s’enfronta als seus traumes amb fugides 
endavant; l’Eldar, el guitarrista d’origen bosnià que es guanya la vida en una 
funerària; i la poesia, l’arma amb què el Llull dispara contra els seus fantasmes. 
  
 
Us el recomano perquè... 
Em va enganxar des del primer moment. A més, entre mig de la prosa hi ha 
poemes que, posteriorment, van ser musicats per Borja Penalba i Mireia Vives. 
És una altra forma de “llegir poesia” si no estàs acostumat. 
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Soc la Núria Boix 
Professora i orientadora a 1r i 3r d’ESO 
 
 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Les aventures de’n Nao, el nen llenguado 
- Autor: Raül Romeva i Rueda 
- Editorial: laGalera 
- Estil: novel·la de ciència ficció 
- Va adreçat a: adolescents i adults 

 
 

Sinopsi: 

Un avi proposa a la seva néta sortir amb la barca per veure la pluja d’estels des 
del mar. Dalt la barca, l’avi li explica el que li va passar quan tenia la seva edat. 
Una nit com aquella, en aquell mateix indret, va caure al mar i es va convertir en 
llenguado. 
  
 
Us el recomano perquè... 
Explica les inquietuds  d’un adolescent en relació a seva la pròpia identitat quan 
es veu convertit en peix. Porta a pensar en els canvis físics i emocionals que 
passem les persones en les diferents etapes de la vida. 
 És una història fantàstica i imaginativa. Les il·lustracions d’Albert Asensio van 
acompanyant un relat molt ben traçat i que convida a somiar. Els fets que narra 
són tan màgics però alhora tan ben descrits que podria  portar a confusió i fer 
que la propera vegada que ens cabussem al mar veiem els peixos amb uns altres 
ulls. 
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Soc la Isabel 
Mare de la Sara, l’Ivan i el Dani (1r ESO) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: L’estiu que comença 
- Autor: Sílvia Soler 
- Editorial: Planeta 
- Estil: novel·la 
- Va adreçat a: adolescents, adults  

 

Sinopsi: 

El brindis que acabava de proposar la Júlia era «el tradicional de la nit de Sant 
Joan» i la Júlia es va emocionar estúpidament veient com els costums 
esdevenen tradicions i com s'hereten igual que s'hereten els llibres i les cases.» 
L'estiu que comença recull els 50 anys de vida de la Júlia Reig... 
  

 
Us el recomano perquè... 
Es un llibre que es molt maco i ràpid de llegir. Una bonica historia  
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Soc l’ Elena Moreno 
Mare del Daniel (3r ESO) 
 
 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Patria 
- Autor: Fernando Aramburu 
- Editorial: Anagrama 
- Estil: novel·la 
- Va adreçat a: adults, amants de la novel·la 

històrica, qui vulgui conèixer la història del País 
Basc en el marc del terrorisme d’ETA 
 

 

Sinopsi: 

L’acció es situa a un poblet de muntanya del País Basc, un cop acabat el 
terrorisme d’ETA, i retrata la vida de dues famílies que anys abans havien estat 
molt unides però que durant els anys de terrorisme havien quedat separades, una 
en la banda pro-etarra i l’altra en la banda pro-espanyola.  
  
 
Us el recomano perquè... 
Tot i que és un llibre molt gruixut, està escrit d’una manera curiosa que enganxa 
molt i l’acabes llegint en un pim-pam. Et va canviant constantment la mirada i 
l’enfocament entre els diferents personatges per anar teixint a poc a poc tot el 
context sense posicionar-se ni a favor ni en contra de ningú. Els personatges són 
interessantíssims, cadascú en el paper que li ha tocat viure, al cantó on li ha anat 
posant la vida. Te’ls acabes estimant a tots. 
 
És una novel·la molt complerta i es nota que l’autor ha viscut de prop la societat 
que hi descriu. Jo he après molt sobre un conflicte que aquí sempre m’he mirat 
de lluny i que francament no coneixia. 
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Soc l’ Irene Abascal Sota 
Mare de la Candela (EI-3) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: 1984 
- Autor: George Orwell 
- Editorial: Austral 
- Estil: literatura contemporània 
- Va adreçat a: adolescents i adults 

 

Sinopsi: 

Londres, 1984: Winston Smith decide rebelarse ante un gobierno totalitario que 
controla cada uno de los movimientos de sus ciudadanos y castiga incluso a 
aquellos que delinquen con el pensamiento. Consciente de las terribles 
consecuencias que puede acarrear la disidencia, Winston se une a la Hermandad 
por mediación del líder O’'Brien. Sin embargo, Winston va comprendiendo poco a 
poco que ni la Hermandad ni O'’Brien son lo que aparentan, y que la rebelión quizá 
sea un objetivo inalcanzable.  
  

 
Us el recomano perquè... 
Es un clásico y aunque escrito en la década de los 40, la evolución de la sociedad 
no ha hecho más que confirmar sus principales tesis. Además, un género 
televisivo se basa en el concepto del Gran Hermano.  
Un mundo en el que la libertad de expresión casi no existe, donde solo puedes 
pensar lo que se te indica que puedes pensar, el ocultamiento de información por 
parte de poderes fácticos, etc. Todos estos temas hacen que, de forma 
inquietante, veamos cómo se dirige nuestra sociedad a la descrita la novela. 
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Soc la Sílvia Joly 
Mare de la Carme (1r ESO) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Ara que estem junts 
- Autor: Roc Casagran 
- Editorial: Labutxaca 
- Estil: novel·la 
- Va adreçat a: adolescents i adults 

 

 
Sinopsi: 
Una mirada diferent sobre l'exili i la vida al camp de refugiats d'Argelers. 
Sinopsi de Ara que estem junts: 
«I, des d'aquell dia, aquella cabanya rudimentària la vam anomenar La Mansió. 
Va ser una manera d'aprendre que contra l'horror només ens queda l'humor, i 
com que en aquella platja tot era horror, tot va passar a ser humor. Humor negre, 
és clar. I dels soldats que ens vigilaven en dèiem "els nostres protectors", i de la 
sorra, "el nostre llit d'hotel", i del mar, "la nostra banyera"». Ara que estem junts 
explica la separació de dos germans bessons per la Guerra Civil. Una mirada 
diferent sobre l'exili i la vida al camp de refugiats d'Argelers. Ara que estem junts 
és també una història d'amor.  
  

 
Us el recomano perquè... 
La història em va atrapar des del primer moment. Una mirada enrere d’una època 
que torna, és una història que segurament la poden estar vivint actualment els 
refugiats sirians. 
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Soc la Mireia 
Mare de la Núria (5è Primària) i el Marc (2n Primària) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Dani Santana. La trilogia 
o Se sabrà tot 
o Homes d’honor 
o Eufòria 

- Autor: Xavier Bosch 
- Editorial: laButxaca 
- Estil: novel·la literària 
- Va adreçat a: adults 

 

 

Sinopsi: 

Amb aquest volum reunim les peripècies del carismàtic periodista Dani Santana, 
protagonista de Se sabrà tot, Homes d’honor i Eufòria. Recuperem els tres casos 
d’en Dani Santana, des de la investigació del cap del diari Crònica fins a les jugades 
de l’empresari mexicà Roberto M. Faura.  
Llibres trepidants carregats d’actualitat: de la crisi immobiliària a la corrupció, de 
les relacions entre empresaris i polítics a les trames de sexe clandestí. Un volum 
imprescindible per reviure les magnífiques trames de Xavier Bosch situades a la 
Catalunya actual. 
  

 
Us el recomano perquè... 
M’encanta com escriu en Xavier Bosch.  
Aquesta trilogia em va ajudar a conèixer-lo com a autor. Els tres llibres van ser 
d’aquells de començar i no poder parar de llegir. Són trames d’una certa “intriga 
casolana”, que t’enganxen des de l’inici perquè estan escrites amb un llenguatge 
molt planer, proper... i d’aquella manera “tan Bosch” que fa que des del minut zero 
empatitzis amb el protagonista, malgrat que puguis pensar que és una mica 
cràpula.  
De lectura molt fàcil i agradable, amb l’única pretensió de passar una bona 
estona... 
 

 

  

 



 

 

 

 

 

45

 

Soc la May Cerrillo 
Mare del Mauro (4t Primària) i l’Hugo (1r Primària) 
 

Us recomano el següent llibre: 
- Títol: La mano de Fátima 
- Autor: Ildefonso Falcones de Sierra 
- Editorial: Plaza & Janes Editores 
- Estil: novel·la històrica 
- Va adreçat a: adults en general 

Sinopsi: 
S-XVI. Hernando, un jove morisc atrapat entre dues cultures irreconciliables, 
sobreviurà a la guerra, a l'opressió cristiana i a una apassionada història d'amor 
en el marc de la majestuosa ciutat de Còrdova. 
1568. En l'agrest paisatge de les Alpujarras granadines, els moriscs sobreviuen 
gràcies al seu dur esforç malgrat els continus obstacles que els imposen els 
cristians vells. Obligats a venerar uns símbols religiosos en què no creuen, el seu 
descontentament creix fins a esclatar en una revolta cruel i sanguinària. Entre els 
revoltats es troba Hernando, un jove de catorze anys que ha sofert el rebuig de la 
seva gent a causa del seu origen: la seva mare, Aisha, va ser violada per un 
sacerdot i ell, sobrenomenat el natzarè, és el fruit d'aquest ultratge. Forçat pel seu 
padrastre, Brahim, a treballar com traginer des de molt nen, la guerra es 
converteix per Hernando a l'oportunitat de demostrar la seva vàlua davant d'un 
poble que li menysprea. El seu valor i la seva habilitat amb els animals li fan 
guanyar-se la confiança d'Ibn Umeyya, el rei d'al-Andalus, i la gratitud de Fàtima, 
la jove mare d'un petit a la qual salva d'una mort certa. No serà l'única a qui 
salvarà en aquesta contesa. Debatent-se entre la fe que li va inculcar Hamid el 
vell alfaquí que es va convertir en el pare que mai havia tingut, i els excessos que 
contempla comesos en nom d'Al·là, el seu bon cor li empeny a ajudar a Isabel, 
una nena cristiana captiva, i a un noble castellà, don Alfonso, que li jura el seu 
etern agraïment. Però la seva honestedat li comercieja també enveges i enemics: 
sobretot Ubécar, el traginer lladre, i Brahim, el seu cruel padrastre, que no suporta 
els favors que el rei, i sobretot la bella Fàtima, prodiguen al seu fill bastard, del 
qual es vingui maltractant impunement Aixa, la seva mare. Aprofitant la mort del 
rei a mans dels seus propis homes, Brahim aconsegueix condemnar Hernando 
a l'esclavitud i contreure matrimoni amb la Fátima. El seu lloc com a lloctinent del 
nou monarca sembla fer-li invulnerable... 
  

Us el recomano perquè... 
De l’autor de La Catedral del Mar. La història enganxa des del principi. Lectura 
fàcil i ràpida. Ens dona una visió d’aquella època, on van conviure cristians i 
moriscs. Pateixes bastant amb els esdeveniments que envolten els personatges.  
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Soc la Paula Pujal 
Filla de la Núria Orte 
 
 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Marina 
- Autor: Carlos Ruiz Zafón 
- Editorial: Planeta 
- Estil: novel·la de misteri 
- Va adreçat a: adolescents, joves i adults 

 
Sinopsi: 
En la Barcelona de 1980 Óscar Drai sueña despierto, deslumbrado por los 
palacetes modernistas cercanos al internado en el que estudia. En una de sus 
escapadas conoce a Marina, una chica delicada de salud que comparte con 
Óscar la aventura de adentrarse en un enigma doloroso del pasado de la ciudad. 
Un misterioso personaje de la posguerra se propuso el mayor desafío imaginable, 
pero su ambición lo arrastró por sendas siniestras cuyas consecuencias debe 
pagar alguien todavía hoy.  
«Quince años más tarde, la memoria de aquel día ha vuelto a mí. He visto a aquel 
muchacho vagando entre las brumas de la estación de Francia y el nombre de 
Marina se ha encendido de nuevo como una herida fresca. Todos tenemos un 
secreto encerrado bajo llave en el ático del alma. Éste es el mío.» 
  
 
Us el recomano perquè... 
Recomano aquest llibre perquè l'eix de la història és molt interessant i manté al 
lector endinsat des de el principi en una ambient constant de misteri, tensió i 
suspens, a més de moments més romàntics. Un dels aspectes positius d'aquest 
llibre és la diversitat de temàtiques que introdueix al llarg de tota la història. 
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Soc la Paula Pujal 
Filla de la Núria Orte 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: El psicoanalista 

- Autor: John Katzenbach 

- Editorial: S.A. EDICIONES B 

- Estil: novel·la de misteri 

- Va adreçat a: adults 

 

 
Sinopsi: 
“Feliz 53 cumpleaños, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte.”  
Así comienza el anónimo que recibe Frederick Starks, psicoanalista con una larga 
experiencia y una vida tranquila. Starks tendrá que hurgar en su memoria y emplear 
toda su astucia para, en quince días, averiguar quién es el autor de la amenazadora 
misiva. De no conseguir su objetivo, deberá elegir entre suicidarse o ser testigo de 
cómo, uno tras otro, sus familiares y conocidos mueren por obra de un psicópata 
asesino, decidido a llevar hasta el fin su sed de venganza. 
  

 
Us el recomano perquè... 
Recomano la lectura d'aquest llibre perquè et manté enganxada de principi a 
fi. Empatitzes tant amb el personatge que fins i tot sents que estas vivint 
les coses amb ell, i això poques lectures ho aconsegueixen. També ho recomano 
per a aquelles persones que no els agrada molt llegir i necessiten una dosi 
d'adrenalina per lligar-se a un llibre.  
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Soc la Lídia Carretero 

Tutora d’Educació Infantil 5 anys. 
 

 

Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Ànima 

- Autor: Wadji Mouawad 

- Editorial: Periscopi 

- Estil: novel·la / thriller 

- Va adreçat a: adults 

 

 

Sinopsi: 

Wahhch Debch inicia un pelegrinatge a la recerca de l’assassí que el portarà a 
diferents reserves índies i a travessar la frontera per moure’s entre els Estats 
Units i el Canadà. El crim el connecta amb la seva infància quan era al camp de 
refugiats de Sabra i Xatila. Què va passar allà? Té algun record, però sap més pel 
que li han explicat que pel que realment recorda. El seu serà un viatge 
metamòrfic. Buscant un assassí acabarà trobant la veritat sobre els seus orígens. 
 

 

Us el recomano perquè... 

Tot i que és segurament la novel·la més dura que mai he llegit i fa una mica de 
por recomanar-la. Però és mooolt bona et deixa tocat per sempre més. T’atrapa 
amb la seva barreja de poesia i ferocitat pertorbadora. Impressiona per la seva 
crueltat, però no és una violència gratuïta, té un component ètic que no deixa 
indiferent.  
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Soc la Lídia Carretero 

Tutora d’Educació Infantil 5 anys. 
 

 

Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Más allà del invierno 

- Autor: Isabel Allende 

- Editorial: Penguin Random House  

- Estil: novel·la / thriller 

- Va adreçat a: adults 

 

Sinopsi: 

Tres personatges: una xilena, un nord-americà i una guatemalenca il·legal 
sobreviuen a una terrible nevada a la ciutat de Nova York. Les seves vides 

quedaran lligades per sempre mentre resolen un crim i descobreixen que 
existeixen les segones oportunitats i que mai és tard per a ser feliç.  Més enllà de 
l’hivern hi ha un estiu invencible. 
 

 

Us el recomano perquè... 

Parla d’amor i de com la vida sempre ens ofereix alternatives, fins i tot quan 
menys les esperem. L’ Isabel Allende té una escriptura senzilla i propera i una 
manera d’acostar-se als problemes que ens facilita posar-nos a la pell dels altres. 
Fins i tot les coses més inversemblants semblen possibles si les explica ella. 
Acabes amb un bon regust de boca. 
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Soc la Paula Pujal 
Filla de la Núria Orte 
 
 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Indomable. Diario de una chica en llamas 
- Autor: SrtaBebi 
- Editorial: Montena 
- Estil: llibre de poesia 
- Va adreçat a: adolescents, joves i adults 

 
Sinopsi: 
Si estás leyendo esto, probablemente seas una o un inflamable. El porqué, ya lo 
entenderás a su debido momento. 
Ahora ojéalo: Esto no es un libro, es una granada. 
Que empiecen las explosiones. 
  
 
Us el recomano perquè... 
És un llibre amb el qual et pots sentir identificat en molts aspectes, et fa recordar 
moments i sentiments i, sobretot, t’empodera. Et fa sentir que ets una persona 
que pot ser molt millor del que és i que pot aconseguir tot allò que es proposi.  
Diu veritats que la majoria pensa sense cap tipus de vergonya, i és una cosa que 
a vegades necessitem per despertar, espavilar i arribar a ser inflamables i 
indomables. 
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Soc l’ Elena Moreno 
Mare del Daniel (3r ESO) 
 
 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Morder la manzana 
- Autor: Leticia Dolera 
- Editorial: Planeta 
- Estil: assaig 
- Va adreçat a: tots els públics però en especial 

a les dones de totes les edats 

 

Sinopsi: 

És un llibre de feminisme, explica què és el feminisme i fa quatre pinzellades del 
paper que ha tingut el feminisme al llarg de la història. Sota el lema de “la revolució 
serà feminista o no serà”, explica situacions de la vida quotidiana que ens 
permetran adonar-nos de on estem i què podem fer per canviar el món.  
  
 
Us el recomano perquè... 
Totes les dones hem de fer el procés de “tornar-nos” feministes, qualsevol edat 
és bona per començar, ja siguis adolescent o àvia, i aquest llibre és una lectura 
molt adequada per iniciar aquest camí. Explica de manera molt planera els 
diferents conceptes que ara sentim per tot arreu (heteropatriarcat, 
endocentrisme, micromatxisme, etc.), no és gens feixuc de llegir i té un punt 
divertit que et farà riure en més d’una ocasió perquè et veuràs reflectida en les 
situacions que planteja. 
 
Un advertiment...  compte que el procés feminista no té marxa enrere, un cop 
l’inicies et canvia la mirada sobre el món que t’envolta, i ja res torna a ser el 
mateix... Si algú s’enganxa a les lectures feministes, tinc un munt de llibres per 
recomanar, alguns d’ells especials per a homes que vulguin col·laborar amb 
aquesta revolució... 
 

 

  

 



 

 

 

 

 

52

 

Soc la Mireia 
Mare de la Núria (5è Primària) i el Marc (2n Primària) 
 

 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Història de Catalunya (modèstia a part) 
- Autor: Toni Soler 
- Editorial: laButxaca 
- Estil: història 
- Va adreçat a: adolescents i adults 

 

 

Sinopsi: 

La nostra història, diguem-ho sense embuts ni autoenganys, no mata, excepte en 
un parell de segles en què vam tallar el bacallà per la Mediterrània. Però tant hi fa, 
és la nostra història, i la van protagonitzar catalans i catalanes com nosaltres, que 
tenien virtuts i defectes, mala llet i, en alguns casos, molta vis còmica (modèstia a 
part). Quinze anys després de l’aparició d’Història de Catalunya (modèstia a part) 
és una bona ocasió per oferir-ne una edició actualitzada i il·lustrada. En aquesta 
edició, el lector hi trobarà el text original amb un capítol inèdit i unes noves 
conclusions adaptades al mapa electoral vigent a Catalunya. 
 

 
Us el recomano perquè... 
El gran sentit de l’humor del Toni Soler, fa que la lectura sigui molt amena i 
divertida. Jo vaig descobrir aquest llibre cap a finals dels anys noranta, quan era 
estudiant i era de les que més aviat detestava la història (com a assignatura, 
s’entén). Llegint-lo, us diré, que fins i tot em va començar a agradar! 
 
El recomano als adults que tinguin ganes de conèixer la nostra història d’una 
manera fàcil i diferent. I el recomano fermament a tots aquells adolescents que, 
com jo en aquells moments, pensin que tenen la història una mica “atravessada”. 
Potser aquest llibre els ajudarà a obrir l’interès i la curiositat pel passat! 
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Soc la Meritxell Belchi 
Mare del Marc (4t Primària) i la Mireia (1r Primària) 
 
 
Us recomano el següent llibre: 
 

- Títol: Educar sense cridar 
- Autor: Alba Castellví Miquel 
- Editorial: Angle Editorial 
- Estil: ajuda 
- Va adreçat a: adults, mares i pares amb fills entre 4 i 12 anys 

 
 

Sinopsi: 

“Us imagineu tractar amb les criatures sense perdre les maneres, sense aixecar 
la veu, sense enfadar-nos posant el crit al cel? Si ho aconseguíssim, viuríem més 
tranquils. A més, i això encara és més important, els fills podrien aprendre de 
nosaltres a regular la seva pròpia tensió en moments de contrarietat, perquè ells 
aprenen del que fem i no pas del que diem que cal fer” 
  
 
Us el recomano perquè... 
És un manual àgil i pràctic sobre la convivència diària amb els fills, molt lleuger 
de llegir. Et proposa pautes per utilitzar quan de vegades et trobes en situacions 
que no saps com afrontar. A mi m’ha servit per corregir actituds i aprendre a 
veure i viure els moments de conflicte de forma diferent, des d’una altra 
perspectiva. 
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Soc la Sílvia 
Mare de l’Albert (5è Primària) i el Saül (3r Primària) 
 
 
Us recomano el següent llibre: 

- Títol: Neurociència per educadors 
- Autor: David Bueno i Torrens 
- Editorial: Associació de Mestres Rosa Sensat 
- Estil: psicologia educativa 
- Va adreçat a: educadors, mestres, mares i pares 

 

 

Sinopsi: 

El llibre del David Bueno és rigorós, clar i plaent, ple d’idees per meditar sobre l’ofici 
de ser aprenents i per explicar de quina manera els coneixements en neurociència 
ens poden ajudar en la nostra tasca educativa diària, a comprendre per què 
determinades estratègies pedagògiques funcionen i altres no, o bé per què 
algunes, malgrat que sembli que poden funcionar, tenen conseqüències 
negatives a mitjà i llarg termini. 
El llibre està organitzat a través de trenta-set preguntes, agrupades en disset 
capítols, que reflecteixen molt bé el que es proposa al subtítol: “Tot allò que els 
educadors sempre han volgut saber del cervell dels seus alumnes i mai ningú 
s’ha atrevit a explicar-los de manera entenedora i útil”. 
  
 
Us el recomano perquè... 
Tot i que encara no me l'he llegit, és una lectura pendent. Vaig participar a la 
xerrada-taller de Com aprenem, a càrrec d'Àlex de la Fuente, cofundador de la 
Fundació Inspira Educació i va ser un dels llibres recomanats. 
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