Lectures recomanades Estiu 2022
Recomanem que llegiu uns quatre llibres durant l’ESTIU. Escolliu-los amb llibertat. Nosaltres fem la nostra proposta:
“Caminant junts per la lluna” Pep Puig Ed. L’Altra tribu ISBN: 9788412209747
Com cada estiu, el protagonista se’n va de vacances amb la seva família a un poble costaner on es retroba amb els
seus amics de sempre, però aquest és un estiu especial: tots s’han fet més grans i hi ha hagut canvis. Història de
creixement personal, de descoberta de l’amor, amb una narració pausada i intimista, que ens planteja uns personatges
masculins que fugen del rol establert, especialment un dels amics que reflexiona sobre la identitat de gènere. L’autor
situa la novel·la als anys vuitanta, però els lectors d’ara poden connectar molt bé amb els personatges. Hi ajuden les
notes sobre les referències culturals de l’època.
“El jardí de mitjanit” Philippa Pearce Ed. Viena ISBN: 9788417998400
Un clàssic reeditat, una novel·la de la qual tots coneixem l’argument, en què el protagonista ha de passar un estiu que
es presenta ben avorrit a casa d’uns oncles i sense el seu germà. Una nit que no pot dormir, en Tom sent com el
rellotge toca les onze, les dotze i… LES TRETZE! Sorprès i encuriosit, es lleva a mirar el rellotge i descobreix que al
voltant de la casa tot ha canviat i ara hi ha un fantàstic jardí que de dia no hi era. Llavors, entre els arbres, veu unes
siluetes… Una lectura perfecta per fer un bon modelatge lector i animar a llegir en veu alta. La traducció l’ha dotat
d’actualitat i com a bon clàssic no li ha passat el temps ni gota.

“Cuando brillan las estrellas” Victoria Jamieson. Ed Maeva ISBN: 9788418184260
L’Omar i en Hassan són dos germans somalis que van fugir del seu poble quan va començar la guerra al seu país. Ara
viuen al camp de refugiats de Dadaab, a Kenya, amb la seva mare adoptiva del camp. El pare és mort i no saben res de
la mare. El narrador és l’Omar, un noi real que ens explica l’estada al camp de refugiats amb el seu germà durant
catorze anys.
Un relat que parla d’un nen que va creixent i que vol canviar de vida, tenir una oportunitat. Un adolescent que

s’adona i sap que no pot defallir malgrat la duresa de la situació. Una excel·lent novel·la gràfica documental que ens
acosta una realitat dura i ens fa ser-hi més empàtics
“L’elefant” Peter Carnavas Editorial Pagès Editors ISBN: 9788413032399
«El pare no t’arreglarà la bici... fins que no arreglis tu el pare.» El pare de l’Olive té una tristesa tan gran que ella se la
imagina com un enorme elefant que el segueix pertot arreu. Cada dia l’Olive veu l’elefant, i cada dia desitja que se’n
vagi. Amb l’ajuda de l’avi i del seu millor amic, l’Arthur, l’Olive es decideix a fer fora l’elefant. Però com s’ho pot fer
l’Olive perquè es mogui una cosa tan grossa?

“Duna” Muriel Villanueva Babulinka Books ISBN 9788494159077
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.

“Toni. O cómo conseguir las Ronaldo Flash”
Còmic que ens presenta la història d’un noi que des que veu un anunci d’unes botes de futbol de marca només fa
que somiar a tenir-les. La seva mare no en vol ni sentir a parlar, ja que encara en té unes que li van perfectament.
Aleshores en Toni decideix aconseguir per ell mateix els diners que necessita per poder-les comprar. Un camí farcit
d’aventures divertidíssimes.

