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MALAHERBA / Manuel Jabois.- Madrid: Alfaguara, 2019.

“Bien sabe Dios que es más peligrosa la pena que el odio, porque el odio puede destruir lo
que odias, pero la pena lo destruye todo”.

Manuel Jabois va nàixer a Sanxenxo al 1978 i va començar la seua carrera com a periodista en el
Diario de Pontevedra, passant per El Mundo, El País i tenint també un espai radiofònic a la Cadena Ser.

Aquesta  última  novel.la  seua  ens  endinsa,  mitjançant  els  ulls  d’’un  xiquet  a  punt  d’arribar  a
l’adolescència, cap a les eclosions de les primeres vegades: de la primera amistat, el primer amor,… Parla
sobre les coses terribles que es fan amb el carinyo, utilitzant una prosa ràpida, i escrita amb un gran sentit de
l’humor.

Aquest és un relat de la infància, on el protagonista que s’anomena Tamborino per la cançó Bandera
Blanda de Franco Battiato, comença una amistat amb Elvis, el xiquet que viu al pis de dalt seua; amistat que
té algo d’amor. La història, per tant, narrada a mode de diari, ens conta la seua vida: de la família, del col.legi,
de la frustració i especialment de lal pèrdua de la innocència. Plena de saboroses anècdotes, la novel.la ens
transmet el dur aprenentatge de la vida i lliçons per al futur.

Jabois, amb el seu personal estil, narra pura ficció però totalment  reconeguda i honesta. La bellesa,
ironia i sensibilitat que impregnen les pàgines d’aquest llibre són perfectes per aquells que comencen a criar
ara als seus fills, almenys els farà reflexionar sobre allò que no s’ha de repetir.

La infància és una època d’incerteses i temors però també despreocupació; etapa en la qual es forma
la personalitat. També ens conta el que no deixa de ser una història d’amor entre dos xiquets en un temps en
el qual certs acomplexats qüestionen els drets de les persones que amen i senten diferent.

Aquesta obra breu, que no arriba a les dos centes pàgines, respira nostàlgia i vitalitat però al mateix
temps és luminosa i divertida fins l’extrem de produir carcallades an algun dels seus passatges.

       BELLÍSSIMA HISTÒRIA I COMMOVEDORA.
       UN LLIBRE PER A REFLEXIONAR.

Sonia Martí Alepuz
Bibliotecària



NOVETATS LLIBRES

ADULTS
  
      
     Atwood, Margaret           Los testamentos                                           
     Barderi, Montse.                   Camí d'anada i tornada 
     Beck, Haylen.                      Sin dejar rastro                                           
     Benítez, J. J               El diario de Eliseo 
     Bolton, Sharon C           El artesano                                                
     Bosch, Lolita              Aquí tenim l'esperança que estàvem buscant! 
     Carlsson, Christoffer.             El hombre invisible de Salem                               
     Carrisi, Donato           El juego del susurrador                                    
     Chattam, Maxime            La señal                                                   
     Child, Lee.                        Morir en el intento                                        
     Chollet, Mona               Brujas : ¿estigma o la fuerza invencible de las mujeres?   
     El Jueves                          El Jueves. Crónica sentimental de España                   
     Giner Monfort, Jordi.              Historietes valencianes del segle XIX 
     Gómez-Jurado, Juan        Loba negra                                                 
     Goytisolo, Luis             Chispas                           
     Honoré, Carl.                      Elogio de la experiencia 
     Houellebecq, Michel.               Serotonina                                                
     Jabois, Manuel              Malaherba                                                  
     Liu, Cixin.                        La esfera luminosa                                         
     Llorca, Juan               Sin dientes y a bocados                                    
     Martin-Lugand, Agnès        A la luz del amanecer                                      
     Maxwell, Megan.                    Tampoco pido tanto                                         
     Murakami, Haruki.                  Tony Takitani                                              
     Ojeda, Diego                Mi chica revolucionaria                                    
     Redondo, Dolores           La cara norte del corazón                                  
     Schlink, Bernhard.                 Olga                                                       
     Sierra i Fabra, Jordi       Un dia de setembre i uns quants d'octubre                  
     TheGrefg.                          Todo lo que necesitas saber sobre esports
     Vlugt, Simone van der.             Nieve roja en diciembre                                    



JUVENILS 
 

     
    
     Bond, Gwenda.                      Mentes  peligrosas                                           
     Canet Ferrer, Isabel.                I  tu,  sols  tu                                               
     Duddle, Jonny.                     Los  Jolley-Rogers  y  el  galeón  fantasma                      
     Duddle, Jonny.                     Los  Jolley-Rogers  y  el  tesoro  del  monstruo                  
     Forero, María.                     Aventura  en  el  estadio                                      
     Forero, María.                     Ganar  por  goleada                                          
     Gisbert Grifo, Susana       Caratrista                                                 
     Golfe, Nacho.                      El  capitán  Zheimer  3  :  aventura  perruna                     
     Legrand, Claire.                   Furyborn.,  El  laberinto  del  fuego  eterno                  
     Mayer, Gina.                       El  casament  màgic                                           
     Mayer, Gina.                       Una  sorpresa  azul  claro                                     
     Muñoz, Javier.                     Un  esqueleto  en  arena  real                                  
     Navarro, Àngels.                   Decora  tu  navidad  :  35  manualidades  para  celebrar  las  fiesta
     Rodríguez Marchante, Oti.          La  importancia  del  primer  cero                              
     Serna Vara, Ana.                   El  diario  de  la  princesa  Agalia                             
     Thévenot, Mikaël           Flow                                                       
     Thévenot, Mikaël           Flow                                                       
     Torres Rexach, Aina         Dones  rebels  :  històries  contra  el  silenci                  
 
 

 
    



      INFANTILS

   
     Adichie, Chimamanda Ngozi    Todos  deberíamos  ser  feministas                             
     Adriansen, Sophie           La  vaca  del  bric  de  llet                                    
     Andersen, Hans Christian    La  reina  de  las  nieves                                      
     Bernard, Fred.                     Anya  y  Tigre  Blanco                                         
     Blyton, Enid            El  Nadal  dels  cinc                                          
     Boyer, Cécile.                     Bup  mèu :  piu-piu                                           
     Bright, Rachel.                    El  koala  que  pudo                                          
     Carter, David A.                   Feliz  Navidad                                               
     Dieterlé, Nathalie.                La  rana  de  la  boca  grande                                  
     Druvert, Hélène.                   Un paseo con  Mary  Poppins                                   
     Dupuis, Sylvia.                    ¡Ay,  cocodrilos!                                            
     Jadoul, Émile              ¡Socorro,  bomberos!                                         
     Le Thanh, Taï-Marc.                El  yeti                                                    
     Rocco, John                Superheroi  pels  pèls  i  el  barber  diabòlic                   
     Rodoreda, Mercè.                   Contes  infantils  de  Mercè  Rodoreda                          
     Yagyu, Genichiro            Plantas  de  los  pies                                         
     Yagyu, Genichiro            Dientes                                                     
     Yagyu, Genichiro           Costras                                                     
     Yagyu, Genichiro            Agujeros  de  la   nariz                                       
     Yagyu, Genichiro           Ombligo                                                     
     Yagyu, Genichiro              Tetas                     


