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“Quan penso en tots els llibres que em queden per llegir, 

tinc la certesa de ser encara feliç” 

Jules Renard  
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Soc la Carme Mateos 

Mare dels alumnes Luca i Chiara Martinelli de 5è i 2n de primària 

 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Un llibre 

− Autor: HERVÉ TULLET 

− Editorial: KÓKINOS 

− Va adreçat a: infants de 3-5 anys 
 

Sinopsi: 
En obrir aquest llibre només es veu un cercle groc sobre la pàgina en blanc, i només 
una frase ‘prémer aquest cercle amb el dit’ ¿Quin nen curiós podria resistir-se a fer-
ho? Per saber la resposta simplement cal donar la volta a la pàgina I així comença la 
màgia! 
 

Us el recomano perquè... 
És un llibre màgic. Sembla interactiu i als nens els hi encanta 
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Soc l’Unax Hidalgo Ballestar de 3r de primària 
 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: El pequeño vampiro y su noche de 
cumpleaños 

− Autor: ANGELA SOMMER BODENBURG 

− Editorial: ALFAGUARA INFANTIL  

− Estil: NOVELA 

− Va adreçat a: nens i nenes de 5-8 aprox 
 

 

Sinopsi: 
Rüdiger no ha celebrat el seu aniversari en 150 anys i per això Rüdiger i els seus amics 
el celebraran en secret.  
 

Us el recomano perquè... 
És molt entretingut i és divertit. 
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Soc la Núria Boix 

Professora de l’ESO 
 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Zita, la viajera espacial 
− Autor: Ben Hatke  

− Editorial: Astronave 

− Estil: còmic  

− Va adreçat a: Infants de 7 a 12 anys 
 

Sinopsi: 
Zita és una nena que per sorpresa es converteix en una heroïna intergalàctica per a 
recuperar el seu amic Joseph. Apareixen ratolins gegants, robots estrambòtics i 
aventures molt emocionants. 
 

Us el recomano perquè... 
Les il·lustracions estan molt cuidades, plenes de detalls que ajuden a seguir la 
història i a imaginar-ne moltes més. Em va agradar que la heroïna passa a ser una 
nena a una heroïna amb esforç però sense escarafalls. Us el recomano perquè és 
una bona manera d'iniciar-se en la lectura dels còmics.  
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Soc la Nora Eche Fabra de 5è de primària 

 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Tap! 

− Autor: Lluis Prats 

− Editorial: La formiga 

− Estil: Intriga i Misteri 

− Va adreçat a: Nens/es de 9 a 12 anys 
 

Sinopsi: 

Tracta de una nena que es diu Elisabet i la rapten i tots els recursos que fa servir per 

que la trobin. 

 

Us el recomano perquè... 

Té molta intriga i misteri i t’enganxa fins el final, és molt divertit! 
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Soc l’Anna Massegur 

Mare del Jaume Roca de 1r d’ESO 

 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Contes per entendre el món (1-2-3) 

− Autor: Eloy Moreno 

− Editorial: Autoeditat 

− Estil: Recull de contes , actualment ja està editat el 
tercer volum. 

− Va adreçat a: Tots els públics de 6 a 106 anys 

 

Sinopsi:  
Recull de contes diversos (la majoria adaptats per l'autor a partir de contes tradicionals 
de tot el món) amb un fil conductor: llegir-los per intentar esbrinar com funciona el món 
que ens envolta, per entendre el món... i també a nosaltres mateixos. 
 

Us el recomano perquè... 
No és un recull de contes qualsevol, és un recull de contes especial, divertit i innocent  
però al mateix temps punyent i provocador; són contes que inciten a obrir la ment per 
a sorprendre's en qualsevol moment, que ens porten a pensar i a rumiar, i incús ens 
poden ser útils per a posar fil a l'agulla en la quotidianitat o per a prendre decisions...si 
volem i estem disposats a canviar de precepte, és clar! 
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Soc la Duna Hidalgo Ballestar de  6è primària 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Contes de bona nit per a nenes rebels. 

− Autores: Elena Favilli i Francesca Cavallo.  

− Editorial: Estrella Polar 

− Estil: Conte i/o  Biografia 

− Va adreçat a: Persones de totes  les edats. 

 

Sinopsi:  

És un llibre on hi apareixen les històries de 100 dones importants, que han canviat el 

món.   

És un llibre que vol donar visibilitat a les dones, mostrar que, durant la història, hi ha 

hagut moltes dones importants. 

Vol animar a totes les nenes a ser el que vulguin i fer veure que no importa si ets nen o 

nena, que pots fer coses molt importants.  

Conté il·lustracions de les 100 dones (fetes, també, per dones) i algunes frases seves. 

Us el recomano perquè... 

És un llibre molt entretingut i mostra com moltes dones han fet grans coses i han lluitat 

pels seus drets i els seus somnis.  
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Soc la Sílvia Joly 
Mare de la Carme Adell Joly de 2n d’ESO 
 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: La porta dels tres panys. 
− Autor: Sonia Fernández-Vidal 
− Editorial: Estrella Polar 

− Estil: Infantil 
− Va adreçat a: + 9 anys 

 

Sinopsi: 
Després de rebre un misteriós missatge, en Niko recorre un nou camí per anar a l’institut 
i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d’un enigma li permet 
entrar en el que resultarà ser un estrany lloc on neixen universos, hi ha un gat que 
apareix i desapareix, i és possible teleportar-se.  
La Porta dels Tres Panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera 
obra que explica la física quàntica —de manera divertida i comprensible— als lectors 
de totes les edats. 
 

Us el recomano perquè... 
T’introdueix de forma molt lúdica i divertida a la temàtica de la física quàntica i et parla 
d’alguns termes que semblen inintel·ligibles però que, seguint la història, arriben a ser 
entenedors. 
L’editorial el recomana per a majors de 9 anys, però penso que ha de ser un nen o nena 
molt curiós i que no li faci por endinsar-se en un món desconegut,  per llegir-lo a aquesta 
edat. Jo potser el recomanaria a partir del 11-12 anys. 
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Soc en Quim Preixens 

Tutor de 6è de primària i director del centre 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: L’art de ser normal 
− Autor: Lisa Williamson 

− Editorial: Fanbooks 

− Estil: novel·la 

− Va adreçat a:  a partir de 12 anys i adults 

Sinopsi:  

Dos nois, dos secrets. Una amistat sincera i amb molts secrets difícils de mantenir. 

 

Us el recomano perquè... 

És una novel·la que ens planteja què és la normalitat en l’ésser humà. Ens porta a 

reflexionar sobre la paraula NORMAL i en el seu ús del nostre dia a dia. Com és aquesta 

persona? Normal! I això ja ens defineix, ens dona informació realment del què volem 

saber.  

Una novel·la plena d’emocions, de situacions complexes i de sentiments a flor de pell. 
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Soc la Paula Pujal 

Filla de la Núria Orte 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Memorias de una salvaje 

− Autor: Srtabebi 

− Editorial: Editorial Planeta 

− Estil: novel·la 

− Va adreçat a: adolescents i adults. 

Sinopsi: 

“K tiene 19 años y una vida un tanto peculiar. Cuando su padre es asesinado en un 

ajuste de cuentas, se ve obligada a compaginar sus estudios con un trabajo muy poco 

convencional: el de recepcionista y chica de los recados en un local de alterne 

clandestino. Bajo la amenaza de los proxenetas y la asfixia de la deuda, vivirá de cerca 

los horrores que el sistema de la trata de mujeres conlleva. La experiencia la llevará a 

gestar una metamorfosis que marcará su paso de la adolescencia a la edad adulta. 

Las mujeres que allí conoce y la violencia intrínseca al mundo criminal —que también 

sentirá en sus propias carnes— hará que comience a pensar en defenderse. Para ello 

acudirá al club de boxeo de Ram, un chico al que la violencia de género también le ha 

marcado la vida. Pese a las corazas que ambos portan, la curiosidad de este le llevará 

a interesarse y preocuparse por ella hasta hacerla pensar que quizá sí existan los 

hombres que aman a las mujeres. 

Pero un desafortunado suceso hará que las luces de neón comiencen a parpadear.” 

Us el recomano perquè... 

És una historia que et remou per dins. Totes les dones en algun moment o altre de la 

nostra vida ens hem sentit com la K: infravalorades, utilitzades, vulnerables... 

A dia d’avui el feminisme és un moviment que està a l’ordre del dia, ja que és un 

problema real que viuen nenes, noies i dones i aquest llibre ens ajuda a veure que 

som capaces de fer moltes coses i que tenim el dret i deure de fer-ho. 

Memorias de una salvaje és una crida d’atenció a la situació real que viuen moltes 

dones víctimes de la prostitució forçada i a com la societat permet aquesta repressió. 

T’obre els ulls sobre el menyspreu al que moltes vegades estem sotmeses les dones, 

i et motiva a ser forta i aixecar-te per reivindicar els drets igualitaris que mereixem 

per part del patriarcat.  

El recomano tant a noies/dones com a nois/homes, ja que és necessari que les dues 

parts entenguin el que se sent i veure que el feminisme no significa que la dona sigui 

més que l’home sinó que significa que volem una igualtat en tots els àmbits i un 

respecte equitatiu al que els homes es donen entre si.  
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Soc l’Elena Moreno 
Mare del Daniel Domènech de 4t d’ESO 

 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol:  Quiéreme siempre 

− Autor:  Nuria Gago 

− Editorial:   Planeta 

− Estil: novel.la 

− Va adreçat a: adolescents i adults  
 

Sinopsi: 
Relata la història de Lu, una noia que torna a Barcelona amb el cor trencat després 
d’haver viscut dos anys a París en parella i un cop aquí es troba que la mare, sense 
consultar-la, li ha buscat una feina de cuidadora a casa de la Marina, una àvia de 86 
anys que està pendent en tot moment de la seva germana Maria, malalta 
d’Alzheimer.  
 
La convivència amb l’àvia, que en principi sembla una creu, es va convertint poc a poc 
en una experiència meravellosa. 
 

Us el recomano perquè... 
És un llibre preciós, tendre, sensible, però gens ensucrat. Parla de les relacions inter 
generacionals, la soledat de la gent gran, la importància de la música i com ajudar-
nos entre nosaltres és sempre una bona idea. Us encantarà. 
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Soc la Sílvia Joly 
Mare de la Carme Adell Joly de 2n d’ESO 
 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Morder la manzana: la revolución será 
feminista o no será. 

− Autor: Leticia Dolera 

− Editorial: Planeta 

− Estil: No ficció. Ciències humanes i socials. 
− Va adreçat a: Adolescents, adults. 

 

Sinopsi: 
Es este uno de esos libros esenciales que nacen de la necesidad y de la urgencia. Porque 
Leticia Dolera necesita contar por qué es feminista y por qué todas deberíamos serlo. 
Un camino vital en el que se ha encontrado con personas inspiradoras, lecturas 
reveladoras, anécdotas —de las buenas, de las malas y de las peores— vividas muy de 
cerca o en primera persona.  
Este libro es también la historia de mujeres valientes que marcaron el camino y cuyo 
ejemplo nos ayuda a despertar nuestras conciencias y también a enseñar a las más 
jóvenes.  
Empezando por Eva, la primera que mordió la manzana, esta es una historia sobre todas 
las mujeres. Porque Leticia Dolera nos invita a abrazar una causa, que es la de todas las 
personas que soñamos con una sociedad justa.  
Por mucho que nos hayan repetido que Eva pecó al morder la manzana, nosotras 
sabemos que aquello fue precisamente lo que la hizo sabia. Entonces ¿qué?, ¿te 
apetece una? Una obra de empoderamiento feminista para todas las edades. 
 

Us el recomano perquè... 
Jo el vaig agafar un 8 de març, el dia de la dona, en una biblioteca, sense tenir més idea 
de què em trobaria. Em va agradar moltíssim perquè explica en primera persona o per 
experiències de gent del seu voltant i de forma molt amena, perquè hem de ser 
feministes i dona algunes claus sobre com començar aquesta transformació de 
nosaltres, com a persones i com a societat. 
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Soc l’Elena Moreno 

Mare del Daniel Domènech de 4t d’ESO 
 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol:  El feminismo lo cambia todo 

− Autor:  Silvia Claveria 

− Editorial:  Paidós 

− Estil: assaig 

− Va adreçat a: adolescents i adults  
 

Sinopsi: 
El feminisme està de moda, surt a tot arreu i cada cop més persones s’estan adonant 
que hem d’incorporar-lo a la nostra mirada del món. Però, què en sabem del 
feminisme? Té història o ha aparegut ara del no res? Com podem aclarir conceptes i 
tenir eines per debatre en el nostre dia a dia? 
 
Aquest llibre ens convida a fer un viatge per la història del feminisme per saber d’on 
surt el moviment, quines necessitats té actualment i quin futur. Ens ajuda també a 
donar resposta a les preguntes que ens fem sobre el tema i de les quals molt sovint 
només trobem mentides o mitges veritats.  
 

Us el recomano perquè... 
Com promet el seu mateix títol, aquest llibre ho canvia tot, t’aclareix conceptes i et 
fa evolucionar en el procés de posar-se les ulleres liles i, a més, d’una manera 
espontània i divertida. Molt recomanable. 
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Soc la Sílvia Joly 
Mare de la Carme Adell Joly de 2n d’ESO 
 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Somos las nietas de las brujas que no 
pudisteis quemar. 

− Autor: Ame Soler 

− Editorial: Bruguera 

− Estil: Àlbum il·lustrat. 

− Va adreçat a: +12 anys 
 

Sinopsi: 
El manifiesto feminista autobiográfico de Tres Voltes Rebel, una de las jóvenes 

promesas la ilustración en nuestro país, que nos empodera y recuerda que nada podrá 

con nosotras. «Nunca he encajado en los esquemas que la sociedad ha construido para 

ser una chica perfecta. Desde pequeña me despeinaba de manera asombrosamente 

fácil. Recuerdo un día que había jugado, corrido, saltado... Y un profesor me dijo: 

Péinate, pareces una bruja. Estos años me prepararon para la adolescencia más 

insegura y dependiente que puedas imaginar. Un sufrimiento que parecía no terminar. 

Hasta que descubrí el feminismo y pude dar nombre y forma a todo aquello que me 

oprimió. Hasta que me uní a un grupo de luchadoras que volamos a contracorriente». 

Sincero, poético y desgarrador, un relato en el que Tres Voltes Rebel nos da su propia 

visión del feminismo. 

Us el recomano perquè... 
Aquí faig una mica de trampa perquè encara no el tinc ni l’he fullejat (he vist algun 
fragment en les xarxes socials), però l’autora del llibre, que segueixo per les esmentades 
xarxes, em mereix tota la meva confiança i fa que faci una recomanació a cegues. Entre 
altres coses també parla de l’acceptació del propi cos, cosa que considero fonamental, 
sobretot en l’adolescència. Ella mateixa diu que és un llibre que li hauria agradat que li 
regalessin al seu jo de de 13 anys, moltes coses haurien canviat. L’entrevista: 
https://www.tresdeu.com/2019/02/amesolerentrevista.html?fbclid=IwAR3ORVcIt3p3
vr2WMkcI-V_x0zfvCazpuapj3DjR44UjOAOcAgIves32kPE 
Segurament sortirà en català, però no abans de la tardor. 
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Soc l’Ester Monteagudo Flórez 

Mare de la Laia i la Mar Camarero de 2n d’ESO i 5è de primària 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Aprendiendo a vivir: Cómo ser un 
adolescente proactivo y feliz 

− Autor: Montse Armero 

− Editorial: UNO Editorial 

− Estil: Manual de creixement personal per adolescents 

− Va adreçat a: públic adolescent i als seus pares. 

Sinopsi: 
Aprenent a viure és un manual de creixement personal per a adolescents i joves. 
Basat en la psicologia cognitiva i en diferents disciplines com el mindfulness, el 
coaching o la psiconeuroimmunologia, ofereix als joves les eines necessàries per 
a:  
- adquirir la motivació en l'àmbit acadèmic  
- aprendre a planificar  
- saber organitzar-se  
- cuidar de la seva salut de manera apropiada  
- establir els seus valors i definir les seves prioritats  
- ser una persona proactiva  
- prendre millors decisions  
- crear nous hàbits  
- gestionar les emocions negatives  
- millorar l'assertivitat i l'empatia  
- relacionar-se de forma adequada amb els altres.  
Un llibre que proposa una nova manera de buscar solucions i de dirigir la vida cap 
a la millor versió d'un mateix. 
 

Us el recomano perquè... 

L’autora Montse Armero estudiava amb mi en l’EGB, i quan ens va dir que havia escrit 
aquest llibre, no vam dubtar a comprar-lo, no només perquè ens va fer molta il·lusió 
sinó perquè comparteixo la seva filosofia i la seva forma de veure la vida. 
El llibre, encara que està dirigit als adolescents és útil per a nosaltres els adults, us el 
recomano també. 
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Soc l’Oriol Roca 

Pare del Jaume Roca de 1r d’ESO 

 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Els 3 infinits 

− Autor: Marc Boada 

− Editorial: Momentum editors 

− Estil: Assaig 

− Va adreçat a:  Adults i joves a partir de setze anys 

− «Un llibre de ciències per a gent de lletres» 

 

Sinopsi: 

Sota el provocatiu subtítol "Un llibre de ciència per a gent de lletres", l'autor ha enllaçat 

un conjunt de relats divertits i quotidians, però diferents, on rere l'aparent naturalitat 

de les coses s'amaga un volum notable de coneixement científic. Història rere història, 

el lector s'endinsa d'una manera especialment sorprenent, però rigorosa i amena, en 

els misteris més profunds de l'infinitament gran, l'infinitament petit i l'infinitament 

complex, la vida, el cervell i la societat, i s'arriba així a aquesta visió de conjunt de la 

qual estem tant necessitats en aquesta societat canviant. 

 

Us el recomano perquè...  

És un llibre de lectura entretinguda que t'apropa a la ciència, t'ajuda a conèixer els seus 

conceptes elementals i d'altres que potser no ho són tant, però que tots nosaltres 

hauríem de saber; alhora que et fa reflexionar sobre diversos àmbits de la vida. 
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Pensats per a persones adultes...  
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Soc el Quim Preixens 

Tutor de 6è de primària i director del centre 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: El fibló 

− Autor: Sílvia Soler 

− Editorial: Grup 62 

− Estil: novel·la quotidiana 

− Va adreçat a: adults 

Sinopsi:  

Són tres germans que es troben davant de l’herència del seu pare, una casa a la població 

d’Alella i han de decidir què fer amb ella. Aquest fet els farà reviure moments de la seva 

infantesa i repensar-se la relació que tenen entre ells. 

 

Us el recomano perquè... 

És una novel·la fàcil de llegir on els elements quotidians són els protagonistes del llibre, 

on les emocions dels personatges i les seves vivències podrien ser les de qualsevol de 

nosaltres que ens portin a qüestionar-nos qui som, com ens relacionem i cap a on anem 

en les relacions familiars. 
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Soc l’Anna Garcia 
Mare de la Laura Gutiérrez Garcia de 1r d’ESO 

 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Pan de limón con semillas de amapola 

− Autor: Cristina Campos 

− Editorial: Planeta 

− Estil:  Novel·la 

− Va adreçat a:  adolescents (més de 15) i adults 
 

 

Sinopsi: 
Durante el invierno de 2010, en un pequeño pueblo del interior de Mallorca, Anna y 
Marina, dos hermanas que fueron separadas en su juventud se reencuentran para 
vender una panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que creen no 
conocer.  
Son dos mujeres con vidas muy diferentes. Anna apenas ha salido de la isla y sigue 
casada con un hombre al que ya no ama. Marina viaja por el mundo trabajando como 
cooperante de una ONG.  
Mientras intentan desentrañar el secreto que encierra su herencia, tendrán que hacer 
frente a los viejos conflictos familiares, a la vez que intentarán recuperar los años 
perdidos.  
 

Us el recomano perquè... 
Primer perquè és d'aquells llibres que no pots deixar de llegir fins a acabar-lo. 
En segon lloc per la delicadesa amb què està escrit. 
En tercer lloc perquè toca el tema de l'adopció internacional i el voluntariat des del 
punt de vista d'una dona i finalment perquè és la història de dues dones que aprenen 
a decidir, amb llibertat i sobre el seu futur. 
Vaig escoltar la recomanació per la ràdio. El vaig llegir durant el trajecte de Barcelona 
a Granada, aquest estiu i li vaig passar a ma filla de 17 anys a qui li va encantar. 
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Soc la Marta Cedó 

Mare del Pau López de 4t d’ESO 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Dispara, jo ja soc mort 
− Autor: JULIA NAVARRO 

− Editorial: ROSA DELS VENTS 

− Estil:  novel·la  que barreja ficció amb història 

− Va adreçat a: adults 

− Núm. Pàgines: 909 

− Idioma: Està en Català i en Castellà 
 

Sinopsi: 

Els Zucker , perseguits per ser jueus, han d’abandonar Rússia. Arriben a la Terra 

Promesa i s’instal·len a prop d’una família àrab  creant un vincle molt fort que es 

manté generació rere generació. 

Les seves vides plasmen la gran aventura de viure i conviure en un territori marcat 

per la intolerància. 

Us el recomano perquè...  

És una bona manera de conèixer el mon dels jueus i el conflicte encara existent entre 

jueus i palestins. Introdueix personatges diversos i molt diferents que construeixen 

una història molt real i commovedora. 
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Soc la Carme Martínez 

Mare de la Mariona Balsera de 1r d’ESO 

 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: La princesa de gel  
− Autor: Camilla Lackberg 

− Editorial: Amsterdam 

− Estil: Negra 

− Va adreçat a: Adults 
 

Sinopsi: 
L’Erica Falck torna seu poble natal de Fjallback, a la costa sueca. Ha heretat la casa 
dels seus pares, morts fa poc en un accident de trànsit, i intenta acabar la biografia 
que té entre mans. Un dia, mentre passeja, un veí l’avisa que ha descobert el cadàver 
d’Alex Wijkner, la seva amiga d’infantesa, a la banyera —l’aigua gelada—, amb les 
venes tallades. Amb la idea d’escriure un llibre, l’Erica investiga sobre la vida i la mort 
de la seva amiga i ben aviat descobreix que esperava una criatura. L’autòpsia confirma 
les seves sospites: l’Alex ha estat assassinada. 
 

Us el recomano perquè... 
M’agrada mot la novel.la negra i aquesta va caure a les meves mans fa poc. És una 
novel.la llarga però de fàcil lectura on es barreja la trama principal de l’assassinat amb 
el que li va passant a la seva protagonista en la seva vida privada. 
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Soc  l‘ Ester Fabra                                                                                                   
Mare de la Nora Eche de 5è de primària 

 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Tot el bé i tot el mal. 
− Autor: Care Santos 

− Editorial: Columna 

− Estil: novel.la 

− Va adreçat a: adults 
 

Sinopsi: 
La Reina té un marit, un exmarit, un amant, un fill adolescent, un bon sou, una bona 
feina i una vida que li agrada. Aparentment ho té tot, i ella també s´ho pensa. Però de 
sobte un esdeveniment terrible li canvia tota l´existència i li demostra fins a quin punt 
és vulnerable. Comença d´aquesta manera un camí a la recerca de la veritat que la 
portarà a formular-se preguntes incòmodes: Quines són les persones de debò 
imprescindibles de la nostra vida? Quines són les conseqüències de les nostres males 
decisions? Què faríem en les circumstàncies més terribles? Coneixem realment els 
nostres fills? I, en realitat, ens coneixem nosaltres mateixos? 
  

Us el recomano perquè... 
És una nove.la de secrets, de mentides, de no explicar tota la veritat, d´aprofundiment 
sobre la maternitat i les “mares imperfectes”, també de la paternitat i  un munt 
d´aspectes a reflexionar. 
La trama enganxa, i la novel·la al ser de capítols curts, és  d´àgil narració i lectura. 
Tot no queda resolt en aquesta novel.la, havent un secret relacionat amb el pare per 
a descobrir i  unes cartes d´una suposada relació secreta que  seran el fil conductor 
de la segona part d´aquesta biologia titulada “Seguiré els teus passos”.  
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Soc la May 

Mare del Mauro i l’Hugo Laguna de 5è i 2n de primària 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: El Juego del ángel 
− Autor: Carlos Ruiz Zafón 

− Editorial: Editorial Planeta 

− Estil: Novel·la d’intriga 

− Va adreçat a: Adolescents, adults... 
 

Sinopsi: 

David Martín és un escriptor amb talent i sense èxit que resideix a la Barcelona dels 

anys 20. Després de treballar en un periòdic, publicar obres baix pseudònim i ajudar 

a escriure l'obra del seu gran amic, fill d'un gran comerciant, la vida de David Martín 

dóna un canvi radical: la dona de la qual està enamorat es casarà amb el seu amic i 

ell descobreix que té un càncer terminal. 

És llavors quan torna a trobar-se amb algú a qui ja va conèixer, en estranyes 

circumstàncies, anys enrere: el misteriós Andreas Corelli. Aquest li proposa un tracte: 

si escriu un llibre per a ell, li curarà la seva malaltia. Però no un llibre qualsevol: 

Andreas Corelli vol crear una nova religió i que David Martín l'escrigui. No és l'única 

persona que apareix en la seva vida: Isabella, una jove que vol ser escriptora, comença 

a treballar com el seu ajudant i acabarà per convertir-se en una persona molt 

important per a ell. El lector acabarà per descobrir que Isabella no és una altra que el 

nexe d'unió entre El Juego del ángel  i  La Sombra del viento. 

Us el recomano perquè... 

Si et va agradar La Sombra del viento cal continuar amb la saga... Potser no està a 

l'altura del 1r de la tetralogia de El Cementerio de los libros olvidados, però és molt 

entretingut i fàcil de llegir. 
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Soc la May 

Mare del Mauro i l’Hugo Laguna de 5è i 2n de primària 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: El Prisionero del cielo 

− Autor: Carlos Ruiz Zafón 

− Editorial: Editorial Planeta 

− Estil: Novel·la d’intriga 

− Va adreçat a: Adolescents, adults... 

Sinopsi: 

En El prisionero del cielo descobrim que aquell adolescent al qual vam conèixer en 

L'ombra del vent ara està casat amb Bea i és pare d'un petit nen anomenat Julián. 

Daniel Sempere rep la visita d'un misteriós personatge en la llibreria preguntant, ni 

més ni menys, que per Fermín. Espantat, aquest decideix explicar-li al seu amic i cap 

la seva història. Una història que comença al castell de Montjuïc i que acaba el dia 

que es van conèixer en la plaça Real. 

A la presó en la qual eren empresonats aquelles persones políticament contràries al 

règim dictatorial de Franco Fermín Romero de Torres coneix a David Martín 

(protagonista de El Juego del ángel), al qual sobrenomenen com el presoner del cel. 

La presó està regentada pel vilà Maurici Valls, algú amb escassa habilitat literària que 

manté amb vida a David Martín perquè aquest li reescrigui la seva obra. Per a 

aconseguir-ho, Valls amenaça amb fer mal a la seva amiga Isabella Gispert, el seu 

marit i el seu fill: Daniel Sempere. Allí, l'escriptor i Fermín entaulen amistat i planegen 

la fugida d'aquest últim emulant al Comte de Montecristo, amb la condició que 

Fermín cuidi sempre del petit Daniel. Quan tot està llest, Fermín decideix robar al seu 

company una clau que obre el tresor que ha aconseguit amb els crims de la guerra 

civil. 

 

Us el recomano perquè... 

Si et va agradar La Sombra del viento cal continuar amb la saga... Potser no està a 

l'altura del 1r de la tetralogia de El Cementerio de los libros olvidados, però és molt 

entretingut i fàcil de llegir. 
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Soc la Marta Cedó 

Mare del Pau López de 4t d’ESO 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Jo confesso 

− Autor: JAUME CABRÉ 

− Editorial: LA BUTXACA-PROA 

− Estil:  novel·la 

− Va adreçat a: adults 

− NÚM. Pàgines: 998 

− Idioma : Català 
 

Sinopsi: 

És una llarga carta d’amor d’algú que ha hagut de jugar sol durant molts anys, entre 

llibres vells i secrets inconfessats ; d’algú que ha estimat de manera incondicional; 

d’algú que se sent culpable d’una mort violenta, i d’algú que no entén el mal que 

recorre la història d’Occident. 

És una reflexió sobre la idea del mal en la història de la humanitat a partir de la vida 

d’un personatge culte i molt intel·ligent nascut a la Barcelona de la postguerra, i d’un 

violí (un Storioni). 

Us el recomano perquè...   

És una novel·la ambiciosa, engrescadora, plena de personatges que s’endinsa en el 

temps (segle XIV fins l’època actual). Tracta la intolerància, el fanatisme, el 

totalitarisme, la cobdícia , la hipocresia, l’enveja.... 

Està escrita en primera i tercera persona (alternança) i amb una gran creativitat 

narrativa. 
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Soc la Núria Orte 
Mestra d’infantil i primària i secretària  
 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Secrets imperfectes. 
− Autor: Hjorth&Rosendfelt 

− Editorial: La butxaca 

− Estil: novel·la negra 

− Va adreçat a: adults que els agradi aquest tipus de 
gènere 

 

Sinopsi: 
En una zona boscosa de Västeras, un jove de setze anys ha estat assassinat. No hi ha 
pistes i la policia no sap com avançar en la investigació. Fins que apareix un vell 
conegut: en Sebastian Bergman, el millor psicòleg criminal de Suècia, que fa temps 
que no exerceix. El descobriment d’un fet del seu passat que no pot ignorar li genera 
la necessitat d’accedir als arxius policials, i és per això que en Bergman s’ofereix per 
ajudar a resoldre el crim. Els secrets de Västeras acabaran sortint a la llum. 
 

Us el recomano perquè... 
Li recomano a qui li agradi aquests tipus de novel·les policíaques d’autors del nord 
d’Europa, que han proliferat darrerament. 
 

 

  

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.grup62.cat%2Fusuaris%2Flibros%2Ffotos%2F251%2Fm_libros%2Fportada_secrets-imperfectes_jordi-boixados-bisbal_201711101354.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.grup62.cat%2Fllibre-secrets-imperfectes%2F250128&docid=3UqZ4nUR2OXoXM&tbnid=TN4NDeM7rPYPHM%3A&vet=10ahUKEwiHuOOwx77hAhWSAGMBHVGIBmIQMwg5KAQwBA..i&w=252&h=382&bih=907&biw=1280&q=secrets%20imperfectes&ved=0ahUKEwiHuOOwx77hAhWSAGMBHVGIBmIQMwg5KAQwBA&iact=mrc&uact=8
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Soc la Núria Boix 

Professora de l’ESO  
 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Olvídate de mí 
− Autor: Inma Bretones 

− Editorial: Amazon 

− Estil: novel·la 

− Va adreçat a: adults 
 

Sinopsi: 
És una novel·la que comença amb un secret familiar i combina els viatges a la vida 
rural dels anys 60 amb l'actualitat de la néta que es qüestiona molts valors seus i de 
la seva mare. Parla de temes tabús i complexes com la superació d'una violació, la 
relació entre mares i filles adolescents, la diferència entre les classes socials... 
 

Us el recomano perquè... 
És un relat colpidor i emocionant que atrapa des de la primera pàgina.  
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Soc la Sílvia Joly 
Mare de la Carme Adell Joly de 2n d’ESO 
 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Sobre la terra impura. 
− Autor: Melcior Comes 

− Editorial: Proa 

− Estil: Novel·la 

− Va adreçat a: Adults. 
 

Sinopsi: 
Un escriptor mallorquí que viu a Barcelona rep l’encàrrec d’escriure la biografia de la 
Dora Bonnín, una actriu de teatre espaterrant i polèmica que acaba de morir deixant 
tot un seguit de dietaris íntims. De mica en mica el protagonista anirà descobrint que 
aquests dietaris amaguen un secret molt fosc que podria desmuntar l’imperi dels 
Verdera, una família molt poderosa de Mallorca, d’antics falangistes, que es va enriquir 
fent sabates. La Dora va ser esposa de n’Higini, l’hereu dels Verdera, i casualment el fill 
de tots dos, en Leo, fou el gran amic d’infantesa del nostre escriptor. Amb aquest 
retrobament inesperat, la seva vida farà un gir que l’obligarà a encarar el seu passat, 
tan lligat al dels Verdera, en una peripècia que el durà a tastar els límits de fins on estan 
disposats a arribar per preservar allò que tenen. 
Melcior Comes narra una aventura psicològica sobre la manera com entenem el món i a 

nosaltres mateixos, un retorn als orígens per descobrir un misteri familiar dolorós i terrible, una 

crònica frenètica dels anys de terror de la Transició. Entre Balzac, Philip Roth i Llorenç Villalonga, 

l’autor basteix un relat sovint delirant, magnètic, un thriller simfònic que ens arrossega amb la 

seva llibertat des de les primeres pàgines, una novel·la plena de veus i d’humor negre. Un 

veritable festí literari. 

Us el recomano perquè... 
Un llibre sorprenent, sobre tot el final, em va deixar amb la boca oberta... 
 

 

  



 

33 

Soc la Núria Orte 
Mestra d’infantil i primària i secretària  
 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Barcelonines. 1001 històries 
− Autor: Núria Miret 

− Editorial: Redbook – Ajuntament de Barcelona 

− Estil: històric 

− Va adreçat a: lectors joves i adults. 
 

Sinopsi: 
Des de l’època romana fins als nostres dies, la dona barcelonina ha tingut un paper 
fonamental al llarg de la història. Aquest llibre ens explica com ha evolucionat la ciutat 
i les estructures socials de cada època, destacant el llegat d’algunes de les dones que 
han tingut un pes específic en aquest procés. 
 

Us el recomano perquè... 
Cal fer memòria i recuperar la nostra història. I, en ella, molt sovint, el paper de les 
dones ha estat obviat, silenciat i tergiversat. Aquest llibre posa en valor la seva 
influència en l’evolució de la societat i de la vida a la ciutat de Barcelona.  
 

 

  

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fajuntament.barcelona.cat%2Fbarcelonallibres%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimages%2Fgaleria_imatges%2Fbarcelonines_coberta_baixa.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fajuntament.barcelona.cat%2Fbarcelonallibres%2Fca%2Fpublicacions%2Fbarcelonines&docid=dyAxVJqFtlhrqM&tbnid=qz3_mfiw4RhMDM%3A&vet=10ahUKEwifvb_Cy77hAhURmhQKHVoIDZYQMwg-KAAwAA..i&w=576&h=828&bih=907&biw=1280&q=barcelonines&ved=0ahUKEwifvb_Cy77hAhURmhQKHVoIDZYQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Soc el Quim Preixens 

Tutor de 6è de primària i director del centre 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: L’inquisidor 
− Autor: Andreu Martín 

− Editorial: Efados 

− Estil: novel·la històrica 

− Va adreçat a: adults 

Sinopsi:  

Ens situem a l’edat mitjana on els Inquisidors no sempre són persones ben vistes. A 

l’Inquisidor Gabriel de Sanmiquel se li ha encarregat que descobreixi que passa a les 

Valls dels Pallars on diuen que s’hi amaguen bruixes… 

 

Us el recomano perquè... 

És una novel·la històrica on no tot és el que sembla i mica en mica vas descobrint el 

misteri de tot plegat. Ni els bons són tan bons ni els dolents són sempre els dolents. 

Una novel·la que te porta a reflexionar sobre la societat de l’època i el poder de cada 

un dels estaments. 

Tot i ser històrica i, crec, basada en fets reals i documentats, té una vessant d’intriga i 

de thriller important. 
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Soc la Marta Mañé 

Mare de l’Eloi i el Joan Puig de 4t d’ESO i 6è de primària 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Estima'm quan menys ho mereixi... 

perquè és quan més ho necessito  

− Autor: Jaume Funes 

− Editorial: Columna 

− Estil: d'auto ajuda 

− Va adreçat a:  a pares, mares i mestres d'adolescents 

Sinopsi: 

Parla de les nostres principals incerteses educatives. S’organitza en dues grans parts. La 

primera intenta resumir reflexions i criteris per conviure amb els adolescents. La segona 

és una aplicació pràctica a 4 grans preocupacions adultes: la sobreprotecció, el paper 

de l'escola, l'equilibri emocional i la comprensió de la societat. 

I sobretot deixeu-les créixer i mireu d'entendre que les  seves respostes, aparentment 

dures, no són més que missatges ocults per continuar sentint-se estimats, per no 

descobrir la vida en soledat. 

Us el recomano perquè... 

Està molt ben escrit és molt entenedor. 

M'ha agradat molt i és de molta ajuda , el tinc sempre a la tauleta de nit i molts vespres 

em calma de situacions difícils d'entendre. 

Et fa sentir acompanyat amb una etapa que et sents molt sol com a pare o mare. 

Explica coses que estàs vivint i moltes et fa veure que no són tant dramàtiques  i això 

ajudarà a sortir de la imatge que tens dels teus adolescents de  que no et fan cas. 

Te n’adones que ens hem de posar molt a la seva pell. 
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Soc la Núria Orte 
Mestra d’infantil i primària i secretària  
 

Us recomano el següent llibre: 

− Títol: Estimada mare. Estimat pare. Entre tu i jo. Explica’m la 
història de la teva vida. 

− Autor: -- 

− Editorial: Journals of a life time 

− Estil:    

− Va adreçat a: fills i filles que vulguin conservar records de la mare o del pare. 
 
 
 
 
 
 
 

Sinopsi: 
Tots tenim una història per explicar. La vida és un viatge fascinant que sovint 
compartim amb els altres, malgrat que de moltes històries i moments mai en queda 
constància per escrit. 
Amb aquest llibre la teva mare/el teu pare compartirà les seves vivències amb tu, 
essent una història única que guardaràs com un record per sempre. 
 

Us el recomano perquè... 
Sembla que tot ha de durar per sempre, i que recordarem tot allò que hem viscut o 
que ens han explicat tota la vida. Però això no sempre és així. Amb el temps, els 
records i les paraules s’esborren, i les imatges es difuminen... 
Les meves filles ens van regalar (o es van auto-regalar) aquests llibres, que intenten 
recollir records, emocions, sensacions i tot allò que ha omplert les nostres vides en 
moments concrets. 
Escriure’l és un bon exercici per mirar enrere, reviure instants, recordar moments i, 
també, deixar per escrit allò que la memòria s’emporta. 
 

 

  

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages-na.ssl-images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F61hchGXMPmL._SX328_BO1%2C204%2C203%2C200_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2FEstimat-pare-Cu%25C3%25A9ntame-Explicam-Historia%2Fdp%2F190704888X&docid=KBN4AxG0perlTM&tbnid=_8i87JqN1eoNQM%3A&vet=10ahUKEwjfgua6zr7hAhUPrxoKHc-yDPAQMwg1KAEwAQ..i&w=330&h=499&bih=907&biw=1280&q=estimat%20pare%20entre%20tu%20i%20jo&ved=0ahUKEwjfgua6zr7hAhUPrxoKHc-yDPAQMwg1KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages-na.ssl-images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F61dvsEI8-qL._SX346_BO1%2C204%2C203%2C200_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2FEstimada-mare-Cu%25C3%25A9ntame-Explicam-Historia%2Fdp%2F1907048871&docid=iAadhiHW6w7eWM&tbnid=j-cLb-f1fZEf7M%3A&vet=10ahUKEwjvlP2nzr7hAhWnz4UKHQn4B9YQMwg1KAQwBA..i&w=348&h=499&bih=907&biw=1280&q=estimada%20mare&ved=0ahUKEwjvlP2nzr7hAhWnz4UKHQn4B9YQMwg1KAQwBA&iact=mrc&uact=8
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