
NO SAPS QUIN?

LA BIBLIOTECA ET SUGGEREIX….

LLIBRES QUE HAS DE LLEGIR ALMENYS 
UNA VEGADA.

Adults

Després d’un llarg període de confinament on la lectura ha sigut la gran companyera de molts de
nosaltres, arriba el període vacacional on podem seguir gaudint del plaer dels llibres.

Moltes són les novetats editorials a les quals podeu recurrir però en aquest cas, des de la Biblioteca,
vull posar en valor, encara que no ho necessiten, títols clàssics de la literatura dels quals pense que qualsevol
amant de la lectura ha de llegir almenys una vegada i què millor època que aquesta.

Per suposat, tots ells els podreu trobar al vostre abast al nostre catàleg i sense cap dubte us faran
vibrar com qualsevol best-seller d’actualitat.

En la literatura clàssica reposa la tradició i la cultura del món, Pense que és esencial llegir-los, si no
tots que pot ser dificultós, almenys una bona sel.leció com la que crec que vos presente a continuació. 

Els clàssics us ajudaran a entendre millor qui som i en quin moment de la història ens trobem.

“UN CLÀSSIC ÉS UN LLIBRE QUE MAI HA CESSAT DE CONTAR ALLÒ QUE HA DE CONTAR”,
Italo Calvino.

 Sònia Martí Alepuz
Bibliotecària

SUGGERÈNCIES

Guerra y paz / L. Tolsto. 
Barcelona: Planeta, 2000. 1473 p.

Relat èpic de cinc famílies ruses durant la invasió napoleònica. OBRA MONUMENTAL SUMMUM
DE LA NOVEL.LA HISTÒRICA.

Sonetos /W. Shakespeare.
Madrid: Visor, 1991. 109 p.

154 poemes que tracten temes com l’amor, la bellesa, la política i la moralitat i que són la clau
que obri el cor del poeta. UN DELS MILLORS POEMARIS QUE MAI S’HAN ESCRIT.



 Lolita / V. Nabokov.
Barcelona: Anagrama, 1989. 344 p.

És la història de l’obesessió d’Humbert Humber per l’adolescent Lolita. EXTRAORDINÀRIA
HISTÒRIA D’AMOR on intervenen l’atracció perversa i l’incest.

Banderas sobre polvo / W. Faulkner.
Barcelona: Seix Barral, 1981. 535 p.

Extensa saga que voca el passat sureny immediat a la Guerra de Secessió i que abarca tres
generacions de la família Sartoris.

            
Emma / J. Austen.
Barcelona: Lumen, 1995. 537 p.
 
Emma significa “Diosa del desig” i la protagonista, així anomenada, a més d’humil i preciosa es
preocupa pels demés fins el punt que intenta arreglar-los la vida la qual cosa pot resultar
compromesa.
 

El barón rampante / I. Calvino.
Barcelona: Bruguera, 1980. 252 p.

Quan tenia dotze anys, Cosimo Piovasco, Baró de Rondó, en un ges de rebel.lió, puja a un
arbre del qual no baixaràfins el final dels seus dies. LLIBRE D’IMPORTANT VALOR LITERARI.

          
               
Blade Runner / P. K. Dick.
Alella: Pleniluni, 1989. 197 p.

Al.lucinant malson tecnològic, el tema principal del qual és l’imprecís límit entre el natural i
l’artificial. ESPLÈNDIDA NOVEL.LA que es va convertir en un hite del gènere de la CIÈNCIA
FICCIÓ.
 
Madame Bovary / G. Flaubert.
Madrid: Espasa-Calpe, 2001. 445 p.

Una jove humil es casa amb un metge de províncies, matrimoni que no la satisfà ni en el plànol
físic ni en l’intelectual buscant relacions extraconjugals. UNA DE LES MILLORS NOVEL.LES
DE TOTS ELS TEMPS.
         

Por quien doblan las campanas / E. Hemingway.
Barcelona: Planeta, 1993. 412 p.

Un  clàssic  de  l’escriptor  nord-americà,  Premi  Nobel  al  1954,  ambientat  en  la  Guerra  Civil
espanyola, on ens relata una història molt cruda i realista però també molt bella.

  
 



Ivanhoe / W. Scott.
Barcelona: Planeta, 1991. 527 p.

Narra la lluita d’un home per restablir el seu nom i al mateix temps el de la corona. Aquest
clàssic del qual se n’`han fet pel.lícules i adaptacions per a joves, va sentar les bases de la
novel.la històrica per antonomàsia la qual no podeu deixar passar.

 

JUVENILS

Tirant lo Blanc contat als infants / per Rosa Navarro Durán ; amb
il.lustracions de Francesc Rovira.
Mislata : Marjal, 2006. 197 pag.

TIRANT LO BLANC representa el màxim exemple de llibre de cavalleries de la nostra literatura.
És una obra plena d'aventures, viatges, amors i batalles. Un relat tan amé i tan actual que
fascinarà menuts i majors. 

Els Cinc passen aventures/ Enid Blyton ; il·lustrat per Marina 
Vidal.
Barcelona : Joventud, 2015. 239 pag.

La Jordi i el seu estimat Tim han desaparegut! I no només això: algú ha entrat a robar a Vil·la
Kirrin. Podria haver-hi alguna connexió? Els Cinc n’estan convençuts, però els resultarà difícil
arribar al fons d’aquest misteri? 

El capitán Zheimer / Nacho Golfe ; ilustraciones, Raül Arrué.-- 

[Valencia] : Pla Editions, 2017. 121 pag. 

T’atrevixes a viure esta aventura? Què estaries disposat a fer pels teus iaios? Descobrix esta
aventura a través del temps.Esta destarifada colla de amics lluitarà amb dinosaures, gladiadors i,
sobretot, contra l’Alzèhimer. La història d’un nét i el iaio. 

Buscadores de tesoros: cuentos de piratas / ilustraciones de 
Ángel Domínguez ; edición y selección de Seve Calleja.
Barcelona : Juventud, 2004. 245 pag.

Aquesta selecció pretén recollir algunes mostres dels diferents moments de la història de la
pirateria. Per a això s'han seleccionat fragments de l'obra d'alguns dels més cèlebres creadors
d'històries de pirates, com Emilio Salgari, Herman Melville, R.L Stevenson, Joseph Conrad o
Rafael Sabatini.



El club de los siete secretos / Enid Blyton ; ilustrado por Tony 
Ross.
Barcelona : Juventud, 2015. 155 pag.

És la seua primera aventura i els Set Secrets ja estan després de la pista d'un misteri com a
autèntics detectius. Tots s'han disfressat per a seguir el rastre en la neu fins a una vella casa on se
senten crits estranys. 
(Club de los Siete Secretos ; 1) 

Un misteri n'amaga un altre / Gina Mayer ; amb il.lustracions de 
Joëlle Tourlonias. 
Barcelona : Edebé, 2018. 136 pag.

Aquesta botiga amaga un gran secret! Violet es mor de curiositat. Primer apareix a la botiga una
misteriosa clienta i, poc després, la seva tia se’n va de viatge precipitadament. Amb l’ajuda dels 
seus amics Jack i Zack, Violet vol descobrir tots aquests enigmes. Aleshores troben un antic llibre 
de flors màgiques... 
(La floristeria mágica ; 1) 

El libro de la selva / Rudyard Kipling; ilustrado por Robert 
Ingpen.
Barcelona : Blume, cop.2007. 191 pag. 

Un clàssic que fascinen els  relats i les moltes aventures que viu el seu protagonista. Amb
personatges entranyables com Mowgli, el cadell humà, o l'os Baloo. Il·lustracions realistes d'un
conegut il·lustrador de llibres infantils, Robert Ingpen, que evoquen el misteriós ambient de la
selva.

El cascanueces y el rey de los ratones / E.T.A Hoffmann ; 
ilustraciones de Robert Ingpen. 
Barcelona : Blume, 2016.143 pag.

Aquest volum, publicat amb motiu de la celebració del bicentenari de la publicació del conte,
en 1816, presenta el text complet d'aquest clàssic alemany, amb més de setanta il·lustracions.
Aquesta versió inclou el relat sobre una xiqueta i l'amor que professa al seu Trencanous encantat,
que dirigeix a l'exèrcit de soldats de joguet a una dramàtica batalla contra el sinistre rei dels
ratolins i la transporta al Regne dels Joguets.

Salvem el Nautilus! / Jaume Copons; Liliana Fortuny.
Barcelona : Combel, 2018. 145 pag.

Hola! soc Agus Pianola! I visc en una habitació plena de monstres. Que d'on han eixit? Perquè del
Llibre dels monstres, on vivien fins que el malvat Dr. Brot els va tirar. Ara són ací, però el pitjor de
tot és que el Dr. Brot i el seu ajudant Nap també han vingut, i d'entrada s'han proposat afonar el
restaurant Nautilus
(L'Agus i els Monstres ; 2) 



El secret de Morisville / Peter Walker ; il.lustracions Bié.
[Barcelona] : Baula, 2015.156 pag.

Morisville és un poble de muntanya petit, bonic, agradable i infestat de zombis. Els vius i els
morts vivents conviuen en pau i harmonia. O gairebé. Perquè els caminants, com és normal,
tenen gana i a vegades amenacen les persones que hi viuen. La Colla AZ acompleix la
missió de tenir-los a ratlla i evitar, així, que ataquin i converteixin més gent.
(Zona zombi ; 1) 

INFANTILS

Pat el Pirata y la gran persecución / Rose Impey, Nathan Reed.
Zaragoza : Edelvives, 2015. 31 pag. I-VERD

Els pares de Pat són pirates i també la seua àvia. Ell no vol ser menys. Al costat del seu
gos Babord, el seu lloro Pierre i la seua àvia Peg, Pat el Pirata solcarà les mars a la recerca
d'emocionants aventures. Els seus enemics Billy Ossos i Davy Calavera intentaran per tots
els mitjans fer-los la vida impossible, encara que sense aconseguir-ho.
(Pat el Pirata ; 8) 

Veterinaria / Liesbet Slegers.
Zaragoza : Edelvives, D.L. 2015. 30 pag. I-VERD

Una col·lecció perquè els més xicotets coneguen alguns dels oficis i professions més
populars. Es descriu l'ofici i, a partir de les il·lustracions i els textos breus es parla de la
indumentària que s'empra en l'ofici específic, de les seues rutines, dels reptes que
suposa i dels objectes i materials necessaris per a exercir aquesta disciplina.
(Quiero ser… ; 4) 

Cómo lavar a un mamut lanudo / Michelle Robinson, Kate 
Hindley.
Madrid : Jaguar, 2014. 24 pag. I-VERD 

Està el teu mamut llanut ple de fang i fulles? Fa mala olor i està brut darrere de les
orelles? Llavar a un mamut llanut pot ser un treball molt dur... Però no et preocupes!
Només segueix aquesta guia pas a pas i el dia de bany del mamut llanut serà divertit
per a tots... no deixes que li entre sabó en els ulls.

Fonchito y la luna / Mario Vargas Llosa ; ilustraciones de Marta 
Chicote Juiz.
Madrid : Alfaguara, 2010. 30 pag. I-VERD

En El meu primer Mario Vargas Llosa podràs viure amb el xicotet *Fonchito les
emocions del primer amor i descobrir que no hi ha res que un no puga fer per un ser
estimat, fins i tot si aquest et demana la Lluna! Grans autors de la literatura d'adults
a través d'aquesta col·lecció d'àlbums il·lustrats per als més xicotets.



Las Meninas / Patricia Geis.
Barcelona : Combel, 2010. 18 pag. I-GROC

Una col·lecció de llibres que combinen història de l'art amb imatges, pop-ups
espectaculars i activitats divertides per descobrir les obres més cèlebres de tots els
temps. A l'abast dels menuts un dels quadres més enigmàtics de la història de l'art:Las
Meninas, de Velázquez. 
(Això és art!) 

El gran llibre dels contes amb valors / Esteve Pujol i Pons ; 
ilustraciones, Adrià Fruitós.
Barcelona : Parramón, 2009. 112 pag. I-GROC

Hi descobriràs històries d'autors comm Rudyard, Kipling, els germans Grimm, Charles
Perrault, Hans Christian Andersen, Félix María de Samaniego, Óscar Wilde o Jacint
Verdaguer, a més d'altres procedents de les tradicions populars dels EE.UU., la Xina,
Rússia, Grècia, la Índia, Polònia i d'altres països. A cada conte destaca un valor
essencial, que et serà fàcil d'indentificar i de comprendre. 

Misterio, misterio en Brasil : tras la pista del tocado indio /  
Anne-Sophie Chilard y Cécile Marais ; ilustraciones de Chhuy-Ing
Ia.
Barcelona : Zendrera Zariquiey, 2011. 35 pag. I-ROIG

Alex és molt bo amb els misteris. Ha rebut una trucada d'ajuda del Senyor Tico, el
director d'un gran museu del Brasil. Un tocat de plomes indi molt antic ha sigut robat.
Segueix per tota Brasil per a resoldre aquest misteri!

Cucú abrazos / Claire Freedman ; ilustraciones de
Kerry Timewell.
Bath : Parragon Books, 2012.10 pag. I-BLAU

Al menut li agrada suaus abraçades afectuoses, però quins amics reben abraçades hui?
Amb diversió, rostres amics del xiquet i personatges adorables, aquest interactiu llibre és
perfecte per als xiquets xicotets d'aprenentatge de coordinació, la comprensió, i el joc
imaginatiu.

Max i els superherois / Rocio Bonilla i Oriol Malet.
Alzira : Bromera, 2016. 44 pag. I-ROIG

A en Sam li fascinen els superherois. Guarda com un tresor tots els seus llibres,
pel·lícules, jocs d'estratègia, cromos, ninots articulats, pòsters... I comparteix amb els
seus amics aquest entusiasme. Però en Sam, de tots els superherois, en té un de
favorit: Megapowerü! És intrèpida, programa computadores, desactiva bombes, controla
un milió de robots alhora, té ultravisió i una força descomunal... 

El meu color favorit / il·lustracions de Martina Hogan.
Torroella de Montgrí (Girona) : Panini España, 2016.10 pag. I-BLAU

Estira i descobreix, el teu petit aprendrà els seus colors favorits d'una 
manera ben divertida. 


	Quan tenia dotze anys, Cosimo Piovasco, Baró de Rondó, en un ges de rebel.lió, puja a un arbre del qual no baixaràfins el final dels seus dies. LLIBRE D’IMPORTANT VALOR LITERARI.

