
LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL RECOMANA:

EL INFINITO EN UN JUNCO / Irene Vallejo.- Madrid: Ediciones Siruela, 2020

“Somos lós únicos animales que fabulan, que ahuyentann la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos
aprenden a convivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de sus palabras, que

recorren largas distancias para llevar sus historia a los extraños. Y cuando compartimos los mismos relatos,
dejamos de ser extraños”.

Aquest novembre, a més de totes les novetats editorials habituals, encentem una nova secció anomenada “El
racó de la igualtat” on podeu trobar noves lectures tant per adults, joves o infants sobre feminisme, igualtat de gènere o
LGTBI de les quals espere gaudiu tots.
 

En aquesta ocasió vull recomanar una lectura que ja va per la seua quinzena edició i es titula EL INFINITO EN
UN JUNCO.

Però, de què va EL INFINITO EN UN JUNCO? Doncs va de llibres i de biblioteques. És una història dels llibres
en un recorregut apassionant pel món clàssic que arriba fins les lectures dels nostres dies i les nostres nits. És el
recorregut en el temps d’este fascinant artefacte que vam inventar els humans per tal que la paraula puguera viatjar en
l’espai i el temps.

Aquest assaig sobre l’origen de l’escriptura i els llibres narra centenars d’anècdotes i de fets d’una manera molt
amena, conformant una col.lecció d’històries sobre una extensió de la memòria i la imaginació que és el LLIBRE. 

Aquest títol presenta un particular encant pel que fa el seu estil senzill i depurat i se’ns presenta com si d’una
faula es tractara, destacant la frescura i el ritme que l’autora imprimeix al seu discurs.

Aquest conte de contes constitueix també un homenatge a les biblioteques i llibreries per part d’una autora que
també ens parla d’ella, de la seua iniciació com a oient quan sa mare li llegia i com a gran amant dels llibres i dels
misteris que amaguen. Ës un llibre especial que ajudarà al lector –com tant d’altres- a sobreviure a grans catàstrofes de
la història i a les petites tragèdies de la nostra vida.

L’HOMENATGE AL LLIBRE MÉS BONIC QUE PODREU LLEGIR EN ESTOS MOMENTS.

Sònia Martí Alepuz
Bibliotecària

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL D’ALMUSSAFES



Barbé i Serra, Alba.                        Cua de sirena                                             [LGTBI I-Roig]

Bayarri, Jordi.                                 Hipatia : la verdad en las matemáticas    [ C ] 

Bayarri, Jordi.                                 Marie Curie : la actividad del radio          [ C]  

Bimbi, Bruno.                                  El fin del armario. Lesbianas, gays. trans y bisexuales  [LGTBI-159]

Díaz, Raquel                                 Me llamo Pecas                                           [ I-Verd] 



    LLIBRES ADULTS

Barceló, Elia                         La noche de plata 
Castillo, Javier.                              La chica de nieve 
Espí Reig, Adrià.                              La bona vida 
Giner, Gonzalo                         La cuarta alianza 
Giner, Gonzalo                       La bruma verde 
González Devís, Raúl                    Maquis i masovers 
Mola, Carmen La red púrpura
Monfort, Vanessa La mujer sin nombre
Oruña, María                            El bosque de los cuatro vientos 
Pérez-Reverte, Arturo                 Línea de fuego  
Robert, Nora Todo lo que no ves                                                      
Scaraffia, Giuseppe                     La novela de la Costa Azul                                        
Simó, Isabel-Clara                      El teu gust                                                         
Westover, Tara.                                Una educació :memòries 



LLIBRES JUVENILS 

Brallier, Max                                  Los últimos frikis del mundo 
Julve, Óscar.                                  El secret del professor 
Kinney, Jeff.                                  Diario de Greg: Arrasa con todo 
Lozano, David                                        Desconocidos
Lozano, David                                        Valkiria: Game over
Mallorquí, César.                              El círculo escarlata                                            
Martínez, Elaia.                               Nos vamos de gira                                                    
Poe, Edgar Allan                    Cuentos macabros                                                      
Stilton, Geronimo.                             Las siete pruebas del reino de la fantasía 



    LLIBRES INFANTILS

Berne, Jennifer.                               Sobre un rayo de luz : una historia de Albert Einstein              
Cortabitarte, Gemma.aut                       Les meves mans                                                                                  
Dubuc, Marianne                        Yo no soy tu mamá                                                    
Gutman, Anne                                   La Paula a la platja                                                   
Jeunesse, Albin Michel.                        Què s'amaga darrere del meu cotxe?                                   
Mathy, Vincent.                                Què s'amaga darrere del meu camió?                                    
Pavón, Mar.                                    Un monstruo terrorífico                                               
Thomas, Isabel.                                Amelia Earhart     


