BON NADAL I BONES LECTURES
Biblioteca de l’IPM, desembre de 2018
A aquells de vosaltres que us agradi
llegir, ara teniu uns dies per
endavant per poder-ho fer. Aquí
teniu unes quantes recomanacions
que us poden interessar. I recordeu:

La lectura fa a l’home complet; la
conversa, àgil; escriure, precís.
Francis Bacon, escriptor i filòsof

PER AQUELLS QUE ESTIGUEU A PRIMER:

 La segona vida de Marc, David
Nel·lo
 Quan l'Abel comença a fer de
cangur del Marc no s'imagina
que el que havia de ser una
feineta per guanyar una mica de
diners es convertirà en una
història que no podrà oblidar mai
de la vida. Qui és el Marc, en
realitat?
 Premi gran angular.

PER ALS MÉS JOVES:

 Cor de cactus i altres formes d’estimar,
Anna Manso
 Amb aquesta novel·la, l'Anna Manso ens
convida a enamorar-nos i a estimar. A
estimar a tothom, la família, els amics...,
però a estimar bé, sense rancors, sense
culpa, sense prejudicis i, sobretot, a
estimar-nos a nosaltres mateixos. I ens hi
convida amb optimisme, amb una història i
un món molt proper als lectors: el seu
propi món.
 Recomanat per aquells que tingueu entre
13 i 14 anys.

PER ALS BONS LECTORS I AMANTS DEL
MISTERI:
 La mona de l’assassí, JakobWegelius
 És de nit al port de Lisboa. Entre les
ombres, un home corre per salvar la vida.
Es diu Alphonse Morro i té un secret que
persones poderoses volen impedir que se
sàpiga. Com sigui. El perseguidor l'atrapa i
tots dos lluiten aferrissadament, fins que
en Morro ensopega, cau i desapareix a les
aigües del Tajo. La notícia que hi ha hagut
un assassinat corre com la pólvora. Però
circula un altre rumor espantós: en la fosca
dels carrerons del barri portuari de Lisboa
hi ha un simi embogit que udola. És la
mona de l'assassí.
 Un excel·lent thriller, ben escrit i trepidant
en una mena de persecució arreu d'Europa
(entre 12 i 14 anys per als bons lectors) .

PER ALS QUE TINGUEU MÉS DE 15 ANYS:
 Agua salada, Charles Simmons
 «En el verano de 1963 yo me enamoré y mi padre se ahogó». Así
arranca esta extraordinaria novela sobre el paso de un adolescente
por los oscuros recovecos de la pasión adulta. Agua salada es una
revisión contemporánea de la novela corta de Turguénev Primer
amor, pero ambientada en un paisaje estival de agua, cielo y arena
bellísimos. En ella, con momentos tan poderosos como los de
cierto Nabokov o el Salinger más celebrado, se relata de manera
apasionante los trascendentales «sucesos amorosos» que
cambiaron a una familia para siempre.
 En una remota isla de la costa atlántica, en un lugar idílico que
siempre ha sido fundamental en las vidas de todos ellos, el
quinceañero Michael y sus padres inician sus habituales y
apacibles vacaciones… Hasta que la aparición del amor y las
pasiones, tanto las juveniles como adultas, quiebra esa calma
intocada hasta entonces.

PER ALS QUE JA ESTEU A BATXILLERAT:
 El secret de
J.L.Witterick

la

mare,

 Una novel·la basada en una història real.
Una mare i la seva filla arrisquen les
seves vides per donar aixopluc a dues
famílies jueves i a un soldat alemany tot d’amagat dels altres - en una petita
casa de dues habitacions a Sokal,
Polònia, durant la invasió nazi.
 Si us va agradar la Maternitat d’Elna, us
atraparà aquesta lectura.

PER A TOTS ELS PÚBLICS, PER A
PETITS I GRANS:
 Contes de Nadal políticament correctes, James Finn Garner
 Vet aquí una vegada, al Pol Nord, un caduc patriarca rialler que, per
satisfer l’afany consumista dels preadults i les preadultes d’arreu del
món, subjugava els animals no humans i les criatures màgiques… Quina
barbaritat! No cal dir que la literatura i la tradició festives, que tantes
bones estones han fet passar a creients, neopagans i neopaganes, també
han servit per perpetuar els injustos prejudicis de la nostra societat
imperfecta. Afortunadament, i després de segles d’obscurantisme, James
Finn Garner ha decidit oferir un servei públic en nom dels ciutadans
i ciutadanes de bé reescrivint aquests relats tan familiars per tal de
reivindicar també els drets de les persones de neu, dels elfs, dels
fantasmes disfuncionals, dels líders sindicalistes no humans, de les
joguines pacifistes no sexistes i, fins i tot, dels vegans i les veganes. Sigui
quin sigui el teu conte de Nadal preferit, en aquest llibre el trobaràs
transformat per deslliurar la nostra consciència social del Fantasma
dels Prejudicis Passats i revifar l’autèntic esperit nadalenc.

I ARA PER ALS DE MÉS 20….
 Permagel, Eva Baltasar
 Una suïcida aficionada al sexe i a la vida improductiva se salva
quan ha d'ocupar-se d'una nena: aquesta és la trama de
PERMAGEL, primera part d'una trilogia sobre la vida d'una
dona contemporània. Permagel és aquella part de la terra que no
es desglaça mai i és la membrana que revesteix l'heroïna del
llibre: una manera de preservar la part tovíssima que hi ha dins
d'una persona en formació. Una vida lliure, mortalment
sorprenent, tiba de cap a cap d'aquesta novel·la com la corda del
funambulista a cent metres d'altura. Eva Baltasar la camina amb
el desafiament i l'elegància dels escriptors de raça.

Cançó de la plana, Kent
Haruf
Al petit poble de Holt, Colorado, un professor s’ha de fer càrrec dels
seus dos fills, que s’inicien en l’aventura de viure, després de la
desaparició de la seva dona; una adolescent embarassada és rebutjada
per la seva mare i es veu obligada a buscar refugi, i dos germans
solitaris d’edat avançada que viuen en una granja dels afores veuen com
el seu dia a dia s’altera sense remei quan decideixen acollir un hoste
inesperat.
Les vides de tots aquests personatges s’entrellacen en la cadència lenta
d’aquesta comunitat rural que es debat entre la modernitat i els valors
tradicionals. Amb una prosa senzilla i plena de detalls, Kent Haruf ens
mostra un paisatge humà commovedor on l’amor i l’esperança
esdevenen el motor de tota vida humana.
«Una lectura preciosa.» Time

Manual per a dones de fer
feines, Lucia Berlin
•Manual per a dones de fer feines és una tria dels millors contes
de Lucia Berlin. Els relats, sempre autobiogràfics, constitueixen
un retrat de les angoixes de l'autora, que va tenir una vida
convulsa i complicada, i que es descrivia a ella mateixa com
a"alcohòlica, neuròtica i fràgil". Cada conte és una mirada lúcida
sobre la fragilitat humana, i tots ells destil·len una comprensió
fondíssima del caràcter femení: són feministes sense intenció, per
dir-ho d'alguna manera, perquè copsen magistralment les
febleses, fortaleses i particularitats de l'experiència emocional
femenina, la tendència a la vergonya paralitzadora i al
menyspreu autodestructiu, sense impostures ni pretensions i
sense caure mai en la frivolitat ni en el desig buit de transgredir, i
recorrent sempre al sentit de l'humor.

PER ALS INTERESSATS EN LA
HISTÒRIA…

L’ordre del dia, Éric Vuillard
Novel·la avalada amb el darrer
Premi Goncourt 2017, narra la
implicació dels industrials en
l’ascens de Hitler al poder.
Interessantíssima!

PER AQUELLS QUE VOLEU
ENTENDRE ELS ADOLESCENTS…
Estima’m quan menys ho mereixi… perquè és quan
més ho necessito, Jaume Funes
Aquest llibre parla de les nostres principals incerteses educatives.
Pot ser llegit en qualsevol ordre i s’organitza en dues grans
parts. La primera intenta resumir reflexions i criteris per
conviure activament i positivament amb els nois i noies
adolescents. La segona és una aplicació pràctica a quatre grans
preocupacions adultes: la sobreprotecció, el paper de l’escola,
l’equilibri emocional i la comprensió de la societat.

I PER A AQUELLS QUE US
AGRADI PASSAR UNA ESTONA
ENGANXATS A LA INTRIGA…

La desaparició de Stephanie
Mailer, Joël Dicker
30 de juliol del 1994. Orphea, una
petita ciutat costanera dels Hamptons,
a l’estat de Nova York, està molt
trasbalsada per un succés esgarrifós:
l’alcalde i tota la seva família han
mort assassinats a casa seva,
juntament amb una noia que passava
per allà fent jòguing i havia sigut
testimoni del crim.

Bon Nadal i feliç 2019!

