Lectures recomanades Estiu 2022
Recomanem que llegiu uns quatre llibres durant l’estiu (inclou el mes de setembre). Escolliu amb llibertat. Nosaltres fem la nostra proposta:
CANTINI, Barbara. Mortina: Una historia para morirse de risa. La Galera. ISBN: 9788424662882 (en català i en castellà)
Estem davant una lectura que corre tota sola per sota les taules de les escoles. És la primera d’una llarga sèrie
d’aventures molt divertides que es recomanen soles, però tot i així us en fem cinc cèntims perquè tenen gràcia. La
Mortina és una nena zombie. Li agradaria molt poder tenir amics, però la seva tieta no la deixa sortir a jugar perquè no
la vegin al veïnat. Fixeu-vos en els noms, que no us revelarem: haureu d’anar a buscar el llibre.
FLORA, James. Els contes de fantasmes de l’avi. Blackie Books. ISBN: 9788417552749 (en català i en castellà)
Com tots els de la col·lecció Blackie Little, aquest llibre té més de quaranta anys, però fa de molt bon llegir. Són quatre
històries enllaçades que un avi explica al seu net, suposadament viscudes quan ell era petit, en una nit de tempesta
terrorífica. Hi trobem un esquelet, una bruixa, una fantasma i un home llop, i molt més humor que no pas veritables
ganes de fer por. Les il·lustracions, del mateix James Flora, acaben de fer els contes molt divertits.
JOUSSELIN, Pascal. Imbatible: Justícia i vegetals frescos. Base. ISBN: 9788417759087 (còmic en català i castellà)
No és un superheroi normal. Té el poder de travessar el temps, l’espai... i, com que és dins un llibre, la pàgina. Un poder
que utilitzarà per frustrar els plans tortuosos dels dolents de tot el món i fer servei a les persones del carrer amb
problemes molt comuns. Sobretot molt d’humor mentre experimentem amb el temps i l’espai de la vinyeta. No us el
perdeu, imprescindible per passar-s’ho bé i per veure com es fa un còmic.

HOLM, Jennifer, L. El peix número 14. Viena. ISBN: 9788417998080 (en català i en castellà)
El famós científic Melvin Sagarsky ha descobert la fórmula de l’eterna joventut i l’ha provat amb ell mateix amb uns
resultats extraordinaris. La vida de l’Ellie Cruz fa un gir sorprenent quan la seva mare es presenta a casa amb un
adolescent que resulta que és el seu avi. En Melvin es converteix en company d’escola i cangur de l’Ellie quan la seva
mare no és a casa i ell la introduirà en els secrets de la ciència i la convertirà en la seva ajudant, en un pla estrambòtic
per recuperar un raríssim exemplar d’una medusa australiana que fins i tot els podria fer guanyar el Premi Nobel. Molta
diversió i ciència.
LONGAN, Laia. L’hivern que vam aprendre a volar. Jordi Vila Delclòs (il.) Animallibres. ISBN: 9788417599294
Una bona novel·la d’aventures que conté tot el que esperem trobar-hi: realisme, però també màgia, un context històric
interessant, una parella nen-nena protagonistes que trenquen els estereotips, absència de maniqueisme, fils per estirar
en un possible debat, il·lustracions suggerents de Jordi Vila-Delclòs –sobretot la de la portada– que conviden a la
lectura… i tot això en només 133 planes que no ofereixen cap dificultat als lectors i lectores. Què més es pot demanar?

ROSEN, Michael. ¡Bah! ¡Paparruchas! Tony Ross (il.) Xohana Bastida (trad.) SM. ISBN: 9788413181165
El protagonista d’aquesta novel·la és un infant que està a punt de sortir a escena per representar l’oncle Scrooge de La
cançó de Nadal (com nosaltres!!). Està molt nerviós perquè a més de la seva mare i la seva germana també l’ha vingut a
veure el seu pare, que sempre està tan ocupat. El paral·lelisme entre l’obra de teatre i el que està passant al pati de
butaques ens convida a reflexionar sobre allò que és veritablement important, però sobretot a gaudir del teatre! Molt
àgil, amb unes il·lustracions que aporten un punt d’humor al relat.
Zamolo, Lucia .El vermell mola Takatuka, 2019 . ISBN: 9788417383503 (en català i en castellà)
L’objectiu de l’autora és ajudar a entendre el fenomen de la menstruació a qui no l’ha viscut encara o no el viurà mai. La
combinació de lletra manuscrita i il·lustracions ens fa pensar en un diari personal, que parla dels estats emocionals i
físics de la síndrome premenstrual, desfent prejudicis i supersticions, i proposa consells pràctics per combatre els dolors.
Aquest llibre pretén presentar la menstruació amb naturalitat i com a sinònim de vida.

Sempé, Jean-Jacques El taller de bicicletes (O el secret inconfessable d’en Raoul Taburin) Blackie Books
ISBN:978-84-17552-43-5
Raoul Taburin és el propietari del taller de bicicletes d’un petit poble francès. Té tanta fama que una bicicleta ja no és
coneguda com a tal, sinó com una taburina. Taburin, però, té un gran secret que no ha estat mai capaç d’explicar a ningú
i que ja no pot amagar més. En aquesta meravellosa història, plena de tendresa i d’humor i magistralment il·lustrada pel
gran Sempé, la por, la vergonya, la pressió social i la soledat s’uneixen per convertir aquest llibre en un relat ple
d’emotivitat.

