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Aquest  mes  i  aprofitant  la  celebració  del  9  d’octubre,  Festa  de  la  Comunitat
Valenciana, la recomanació recau en l’escriptor valencià Paco Cerdá i el seu últim llibre El
peón que va ser editat al 2020 i ja va per la tercera edició.

Paco Cerdá, nascut a Genovés al 1985, és periodista, editori i escriptor,i  de  la
seua última publicació la crítica n’ha dit que “és un retrat del cutrisme franquista, de sons
trencats i metàl.lics del NO.DO, del blanc i negre del subdesenvolupament emmascarat
en  la  èpica  de  cartró-pedra  de  la  nostra  dictadura”,  Antonio  García  Maldonado,  El
Asombrario.

Aquesta història de no ficció, narra les vides d’Arturo Pomar, el xiquet prodigi de la
postguerra que va ser  un jugador  d’escacs genial  i  injustament oblidat  el  qual  es va
convertir en el primer Gran Mestre d’escacs d’Espanya, i de Bobby Fisher, altre geni del
tauler  d’escacs que va  ser  utilitzat  com a peó en la  guerra  freda per  a  després ser
perseguit pel govern nord-americà.

Aquesto dos grans jugadors s’enfrontaren a Estocolm al 1962 i  aquesta partida
serveix de fil conductor. El joc d’escacs és utilitzat per Paco Cerdá com a metàfora de la
vida, alternant la ressenya de la mítica partida amb una minuciosa crònica de les vides
dels dos jugadors i un collage de persones i personatges que eixos anys s’implicaren en
la lluïta antifeixista i els drets civils.

Paco Cerdá teixeix una original història política i humana arrel dels 77 moviments
de la partida Fisher-Pomar.

Arturo Pomar Salamanca, del qual no n’havia sentit parlar, va náixer al 1931, era
un  superdotat  que  als  tres  anys  demanava  als  pares  que  li  ensenyaren  a  jugar  als
escacs, començant a jugar amb soltesa als cinc, proclamant-se subcampió provincial als
onze i convertint-se en el nostre millor jugador en els anys del franquisme.

Per tant, aquesta història és un tribut al compromís i la implicació personal, a la
tenacitat i constància de persones que van lluitar per un món millor. El peó és la figura
més limitada dels escacs però encara que peons i reis mai es creuen per compartir tauler
o bàndol, una vegada acaba el joc, tots dos tornen a la caixa.

UN LLIBRE EXCEL.LENT, AMB PERSONALITAT PRÒPIA EL QUAL
EM SENT EN L’OBLIGACIÓ MORAL DE RECOMANAR.
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RECOMANACIÓ



Bechdel, Alison Lo indispensable de unas lesbianas de cuidado 
                                                      [LGTBI  C-A]

Herreros, Ana Cristina.               La verdadera historia de la rata que nunca fue 
mmmmmmmmmmmmmmmm   presumida [       I-G]

Roig Celda, Rosa.                      Les nostres escriptores : les veus oblidades de les 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMlletresvalencianes [       B]

 

                                                      Noi noia [=G I-V]

RACÓ DE LA IGUALTAT



 Alonso, Greta.                         El cielo de tus días

 Auci, Stefania.                        Los leones de Sicilia : la saga de los Florio 

 Bach, Tabea.                           El legado de la villa de la seda

 Bañegil, Tomás M.                      El sistema just in time y la flexibilidad de la 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm producción 

Baydal, Vicent                                        Matèria  de  València.  Fets  i  personatges 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsorprenents  de la nostra història 

Cénou, Bruno                    Panteras negras

 Dicker, Jöel                    El caso Alaska Sanders 

 Falcones, Ildefonso.                   Esclava de la libertad

 Gabaldon, Diana.                       Cuenta a las abejas que me fui 

 Keogh, Michelle.                       500 recetas para wok 

 Leon, Donna.                           Dad y se os dará 

 Michaelides, Alex               La paciente silenciosa 

 Mollà, Toni.                           El tercer toc : Proses híbrides 

 Nadal, Rafel                   Quan s'esborren les paraules 

 Pancol, Katherine               Los bichos raros también se enamoran

 Reig, María                    Los mil nombres de la libertad

 Ricart, Raquel                  El dit de Déu

 Santiago, Mikel.                       En plena noche

 Santiago, Mikel.                       Entre los muertos

 Vila-Matas, Enrique.                   Montevideo

                                                                 Va de bo, relats

LITERATURA ADULTA



 Bayarri, Jordi.                        Newton : la gravedad en acción 

 Benegas, Mar.                          Habla la palabra : la fabulosa historia de las letras, 

mmmmmmmmmmmmmmmmmlos libros y las bibliotecas 

 Cube Kid.                              El megatemplo maldito 

 Durán, Cristina.                       El Segle d'Or valencià 

 Gisbert, Francesc.                     Les aventures de Diània 

 Itarte                       Cupcakes amb sorpresa

 Las Ratitas.                           El poder dels ninots de neu 

 Polo Cebellán, Julián.                El misterio de la Walanga

 Puig Cuadau, Miquel              Bausset, 101 anys compromés amb el poble 

 mmmmmmmmmmmmmmmm  El misteri dels minotaures 

LITERATURA JUVENIL



Burgos Baena, Ana.                    Minicuentos de cocodrilos y canguros para ir a 

mmmmmmmmmmmmmmmmmdormir             

Desbordes, Astrid.                     El meu amic

García, Meritxell                          A les teves sabates: un conte sobre la màgia de 

mmmmmmmmmmmmmmmm  connectar amb els altres

Gisbert Albero, Albert.                Lladres de verdures 

Laval, Thierry                  Digues on és 

Llenas, Anna.                          La joia interior

Martí, Txell.                          Una volta pel planeta 

Oro, Begoña.                           Rasi quiere volar 

Rippin, Sally.                         Tan iguals com especials 

Sarrià, Xavi                    Al país de l'olivera

Tirado, Míriam                             Sensibles: un conte per abraçar el que sentim

                                        Peppa y el ordenador de Mamá Pig.       

LITERATURA INFANTIL 


