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L’Institut Alt Penedès us recomana...

...lectures per al

Nadal 2021.

FANTASIA I CIÈNCIA FICCIÓ
El cicle de l'etern emperador, de Laura Gallego. Ed. Montena.
Després de la trilogia Els guardians de la Ciutadella, la seva millor obra. L'autora cada cop
necessita menys per fer més. Fantàstica en la creació de mons.
Binti, de Nnedi Okorafor. Ed. Raig verd.
Per als amants de la ciència ficció és imprescindible.
El nom del món és bosc, d' Úrsula K. Le Guin. Ed. Raig verd.
Per a la franja dels més grans, Batxillerat. Una història sobre colonialisme i ecologia que
colpeix.
Ring shout, de P. Djèlí Clark. Ed. Mai més.
Per als més grans de l'institut, fans del terror, és una delícia! Una fantasia terrorífica i
antiracista que val molt la pena!
Història impossible, de Sebastian Cole. Ed. Blackie Books.
La història de dos amics que s'avorreixen a classe i s'inventen un amic invisible que es fa
realitat: Sebastian Cole; passen aventures i mostra que les coses no sempre són el que
semblen.
La gran caminada, de Stephen King. Ed. Males Herbes.
És una distopia, sabem que 100 nois comencen a caminar i que d'aquests 100 només en
quedarà un; un llibre que vincula el món dels joves i la literatura d'adults.
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CONTES
Tot per l'aire, de Jason Reynolds. Ed. Sembra llibres.
Un conjunt de relats que descriuen el dia a dia en un barri popular de Nova York. Té alguns
relats meravellosos. Millor llibre de l’any per a joves segons The New York Times, Kirkus i
Scholar Library Journal.

PER A REFLEXIONAR
No hi havia a València..., de Mercè Climent. Ed. Sembra llibres.
Una història sobre identitat i feminisme molt ben narrada.
Els incendiaris, de David Cirici. Ed. Fanbooks.
Una història sobre la desídia ideològica, l'extrema dreta i el racisme on l'autor demostra la
seva expertesa teixint relats.
La casa de l'Iggie, de Judy Blume. Ed. Viena Edicions.
Parla del racisme i de la intolerància, i ajuda a entendre el que passa als Estats Units i a casa
nostra. La protagonista es relaciona amb una família negra que arriba al veïnat amb tanta
normalitat que t'adones que els prejudicis són només dels adults.

HISTÒRICA
Sense fe ni llei, de Marion Brunet. Ed. Fanbooks.
Western amb una protagonista molt especial, l'Ab Stevenson. Molt original, i amb un estil
literari únic.
El noi del diari, de Vince Wawter. Ed. Editorial Casals.
Un protagonista entranyable amb disfèmia al Memphis dels 60 i una galeria de secundaris
imperdible.
La sang del príncep, de Silvestre Vilaplana, Ed. Bromera.
A les portes de la mort, amb una espasa a la mà i preparat per a l’últim combat, Cèsar
Borja evoca els principals moments de la seva vida. Descobrim el costat més humà de
l’home que inspirà El príncep de Maquiavel.
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L’església del mar, novel·la gràfica, d’Ildefonso Falcones i Tomeu Pinya. Random Cómics.
El best seller d'Ildefonso Falcones en una novel·la gràfica per a tots. Segle XIV. La ciutat de
Barcelona es troba en el seu moment de màxima prosperitat. Ha crescut cap a l'humil barri
de pescadors, la Ribera, i els seus habitants decideixen construir el temple dedicat a la Verge
més gran conegut fins aleshores: Santa Maria de la Mar. En braços del seu pare, el petit
Arnau Estanyol arriba a Barcelona amb l'esperança de trobar-hi la llibertat. Quin destí li
espera a un serf humil que ben aviat es relacionarà amb les classes adinerades de la ciutat?

MISTERI I TERROR
L'assassina de Venècia, de Pol Castellanos. Ed. Estrella Polar.
Venècia, 1914. La Carla Herzog, a punt de complir catorze anys, descobreix que té el poder
de preveure desgràcies poc abans que es produeixin. El seu pare, un home molt ric i poderós
i amb una mentalitat molt estricta, l’acusa de bruixeria i la tanca en un reformatori. Una nit,
la Carla aconsegueix escapar juntament amb dos companys. Tots tres viatjaran a diversos
llocs d’Europa a la recerca d’un llibre misteriós que conté l’explicació dels seus poders.
Premi Ramon Muntaner 2021.
La rosa falsa, de Jakob Wegelius. Ed. Viena edicions.
Seqüela independent de La mona de l'assassí. Aventures i misteri, personatges inoblidables
en una combinació tan bona com en el primer llibre.
En la ment de Sherlock Holmes. El cas del tiquet misteriós, de Cyril Liéron & Benoit Dahan.
Ed. Base.
En els escrits de Conan Doyle, Watson només va poder descriure la cara visible de Sherlock
Holmes... Però en aquesta investigació inèdita, ens introduïm en la capacitat mental del
detectiu, en el fil del seu raonament i en l’arquitectura del seu món prohibit!
Fora de joc a Montserrat, de Marius Serra, Empúries, 2021.
L’abadia de Montserrat, després de la pandèmia, impulsa activitats culturals per reactivar-ne
les visites i l’Oriol Comas i Coma ho aprofita per organitzar-hi el Ludocànon, una trobada
internacional d’experts en jocs de taula amb l’objectiu de triar els cent millors jocs de la
història. Però al vespre del primer dia, quan els quinze jutges estan a punt de sopar, un monjo
apareix penjat en una de les habitacions de l’hotel Abat Cisneros on s’allotgen.
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SOBRE EMOCIONS I SENTIMENTS
Archie, el noi que parlava amb elefants, de Lluís Prats. Ed. Columna edicions.
Premi Carlemany per al Foment de la Lectura 2020. Entre Kenya i Anglaterra, narra l'amistat
entre un noi i una elefanta. Meravellosament ben escrita, tendra i emotiva, preciosa.
Minyan (Germanet), d'Ibrahima Balde i Amets Arzallus Antia. Ed. Blackie Books.
Aquesta història comença així: «Soc a Europa, però jo no volia venir a Europa». Ibrahima
Balde va néixer a Guinea, però va haver de marxar de casa seva per anar a buscar el seu
germà petit. El seu germanet. Ell no anava perseguint cap somni. Ho va deixar tot enrere per
trobar la persona que més estimava. Una història que remet a la literatura oral, colpidora
sense caure en moralisme fàcil.
Mary John, d'Anna Pessoa. Ed. L'altra tribu.
Posa sobre la taula l'autoestima i les relacions tòxiques amb un ús del llenguatge singular i
una edició preciosa.
Caminant junts per la lluna, de Pep Puig . Ed. L'altra Tribu.
Una novel·la que descriu molt bé l'experiència de l'adolescent. Una mort desgraciada és el
punt de partida d'aquest història que reflexiona sobre el destí i l'atzar.

PER RIURE UNA ESTONA
Intercanvi amb un anglès, de Christine Nöstlinger. Ed. L'altra tribu.
L’Ewald té tretze anys i l’anglès no és el seu fort. És per això que la seva mare, obsessionada
amb les bones notes, decideix unilateralment convidar un noi anglès a passar les vacances
d’estiu a Viena perquè l’Ewald pugui practicar la llengua. Clàssic divertit i políticament
incorrecte, molt allunyat de la literatura didactista i moralista que tan sovint s’adreça a
infants i joves.
Toni o como conseguir las Ronaldo Flash. de Philip Waechter (Maeva Young).
Una novel·la gràfica per als que els costa llegir, que explica la història d'un jove que veu un
rètol de "compra les meravelloses Ronaldo Flash" i com que la mare no les hi vol comprar,
busca maneres de guanyar diners per comprar-les. Un llibre genial i divertit.
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I A MÉS A MÉS.....

ENLLAÇOS D’INTERÉS
1. Biblioteques públiques en préstec virtual: https://biblioteca.ebiblio.cat/
2. 30 novedades literarias para una Navidad de lecturas y regalos.
https://www.educaciontrespuntocero.com/libros/novedades-literarias-navidad/
3. La Marató de TV3 (2021) i les biblioteques.
Al Catàleg Aladí hi ha els darrers llibres publicats aquest any relacionats amb la salut mental,
i que ja han arribat a les biblioteques, per a tots els públics. També hi ha contes infantils per
als més menuts. Trobaràs tots els documents cercant per tema (veure més a baix d'aquesta
plana l'apartat "Més cerques al catàleg"). Alguns títols també estan disponibles en versió
ebook a la plataforma de préstec digital eBiblioCat i els pots llegir en streaming
gratuïtament amb el teu carnet de biblioteca i PIN (mateixa contrasenya que fas servir per al
catàleg Aladí). https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/salut/les-biblioteques-amb-la-maratode-tv32021?utm_source=Butlleti&utm_medium=Correu&utm_campaign=6686&utm_content=Les
%20biblioteques%20amb%20La%20Marat%c3%b3&Bloc=2#a2&But_Id=6686
4. Guía de autoras de ciencia-ficción que ha realizado la escritora Cristina Jurado para la
tercera edición del ciclo #CiENZAFicción https://bibliotecaregional.carm.es/wpcontent/uploads/2021/12/GUIAccficcionAUTORASp.pdf
5. Consell català del llibre infantil i juvenil. https://www.clijcat.cat/
Guia de recomanacions d'hivern de lectures infantils i juvenils. Nadal 2021. Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=1huPBmFnwwM
6. 40 recomanacions per gènere http://flicfestival.com/flicrecomana-flic11/

