
 

LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL   RECOMANA:  

WARBURG & BEACH / Javier Carrión, Javier Olivares.-  Barcelona: Salamandra Graphic, 2021

Aquest maig, la recomanació es centra en un gènere literari  de lectura poc habitual però que ja està
reconegut com obra literària per si mateixa, arribant a obtindre premis com el Pulitzer de 1992 que va recaure en Relatos de
un superviviente d’Art Spiegelman. 

Aquest gènere no n’és altre que la NOVEL.LA GRÀFICA la qual, segons la definició, és la fusió del dibuix i
la narrativa.

Warburg & Beach és el títol que us anime a llegir. Ens presenta uns pesonatges els quals es relacionen
pel seu amor als llibres.

Amb un format acordeó, ens relata la història de dos exemples històrics de defensors de la importància de
les llibreries i de les biblioteques en tant en quant són definides com fars capaços d’enllumenar i dinamitzar el panorama
cultural establint diàlegs entre els llibres, els autors i els lectors.

La lectura  d’aquest  llibre,  sense cap dubte,  us  animarà a  dialogar  amb Aby Warburg,  creador  de la
Biblioteca Warburg (Hamburg) i que es defineix com “jueu de sang, hamburgués de cor però d’ànima fiorentina ; Sylvia
Beach fundadora de la Llibreria més famosa del món, Shakespeare & Company (Paris) i molts altres personatges relevants
de la cultura de mitjans del segle XX.

Aquest llibre també destaca per l’originalitat de la seua enquadernació. És una obra sense llom, en la qual
la primera part es llig en un sentit i la segona a l’inrevés. Aquest disseny vanguardista contribueix a donar sensació de
collage, convertint el llibre en estimulant.

Els autors han aconseguit donar forma a un projecte revolucionari on el contingut i la forma són igual
d’importants per a ells i es converteix en una experiència sensorial increïble per als lectors.

LLIBRE ESPECIAL I ENLLUERNADOR ENTRE VINYETES I COLLAGE.

Sònia Martí Alepuz
Bibliotecària

BUTLLETÍ DE NOVETATS MAIG 2021

RECOMANACIÓ



Díez Fernández, Núria.                  Edu se viste de princesa     [=G Verd]

El Hachmi, Najat.                                     El lunes nos querrán  [ N]

Lluch, Enric.                                        Les mares de Valèria     [LGTBI J-N]

Lienas, Gemma La rebel.lió de les noies     [ J-396]

                        Más guerreras menos princesas  [ J-N]

RACÓ DE LA IGUALTAT



Alonso Puig, Mario                            Resetea tu mente. Descubre de lo que    
                                                           eres capaz
Barbery, Muriel                                  Una rosa sola
Benavent, Elísabet                            El arte de engañar al Karma [Romàntica]

Dueñas, María.                                  Sira 
Ferrándiz Pascual, Juan Fran           El juicio del agua [Històrica] 

Gargantilla Madera, Pedro.               Enfermedades que cambiaron la historia 
Hannah, Sophie                                 Los asesinatos de Kingfisher Hill [Negra]

Landero, Luis.                                    El huerto de Emerson
Lark, Sarah                                      Allí donde nace el día
Manuel, Swami                     Tus células van de viaje 
Meavilla Seguí, Vicente                    Eso no estaba en mi libro de 
                                                           matemáticas
Quinn, Julia.                                       A Sir Phillip, con amor  [Romàntica]

Quinn, Julia.                                       Te doy mi corazón
Sánchez Adalid, Jesús.                      Las armas de la Luz [Històrica]

Torregrosa, Daniel.                             Del mito al laboratorio 

LITERATURA ADULTA



   Montes, Bárbara.             Amanda Black : una herencia peligrosa 
Pilkey, Dav Policán
Pilkey, Dav Policán 2: situación desesperada
Puigpelat, Francesc          La banda dels llunàtics 
Puigpelat, Francesc          L'estrany cas del detectiu Arsène Lutin 
Santiago, Roberto            La aventura de los Balbuena con los vikingos     

     The Crazy Haacks y el reto del minotauro 

  

LITERATURA JUVENIL



 Cano, Carles                ¡¡¡Papááá...!!! 
 Moreno, Eloy                    Junts, contes per a contar entre dos
 Percival, Tom               Els invisibles 
 Solar, María                          Tindré un germanet! 
 Soto Díaz, Aurora.                ¡Ponte mis gafas! 
                                              Todos somos iguales.                              
                                              Peppa va a la piscina.                            
                                              Diferentes pero iguales.                          

LITERATURA INFANTIL 


