
Recomanacions  literàries de la Bibliotecària de Can Puig. 

Sant Jordi 2022

S´acosta el Sant Jordi i un interrogant compartit per tots és quins llibres podem regalar. 

Pares i profes podem llegir i guadir amb la canalla i els alumnes de novetats molt gustoses.  Els 
adolescents poden descubrir propostes d´excel.lent qualitat literària i gràfica. 

Per aquest Sant Jordi 2022 us proposem: 

1. PER A PARES I PROFES

DUTHIE, Ellen. ¿Hay alguien ahí? Preguntario interplanetario para terrícolas inteligentes. 
Studio Patten (il.) Wonder Ponder. ISBN: 9788494870965

Wonder Ponder ens sorprèn amb la inauguració de la col·lecció «Preguntarios - Atlas filosóficos
para pararse a pensar», una proposta interessantíssima que es val de la ficció i el joc per 
propiciar la reflexió filosòfica. ¿Hay alguien ahí? és un document trobat en una nau espacial 
molt sospitosa, un material extraterrestre provinent del planeta Bibopia on s'agrupen un munt 
de preguntes amb què els científics provaven d'estudiar la vida terrícola. El llibre està articulat 
per qüestionaments que ens interpel·len i ens duen al diàleg, a contrastar idees i filar el 



pensament. Al llarg del recorregut ajudarem els  bíbopes a esbrinar com és ser un ésser humà, 
què és ser un mateix, per a què serveix el gènere, com construïm el coneixement, com és la 
nostra relació amb els altres éssers vius i amb el medi ambient, o els intentarem explicar les 
nostres formes d'ordre i de govern, entre molts altres aspectes que poden (o no) definir la vida
a la Terra.

L'obra és brillant en el disseny de l’interrogatori i dibuixa un altre món possible, paral·lel al 
nostre, on no existeixen el gènere ni la propietat privada i on aspectes com l'amor o l'art tenen
una manera pròpia de funcionar, i que ens incita a formular els nostres dubtes als seus 
ciutadans.

Són els mateixos lectors i lectores els que omplen d'informació les pàgines amb les seves 
respostes, idees, arguments i debats. Aquest és un llibre imprescindible i adaptable a tots,  i  a 
més, un recurs  interessant sobre com plantejar preguntes que obrin nous camins i 
intercanviar opinions sobre els camins alternatius de resolució.

ELIA, Ezra, & ELIA, Miriam. Vamos al museo. Carlos Mayor (trad.) Libros del Zorro Rojo.

(Programa de Lectura de Escarabajo Pelotero, 1a) ISBN: 9788412229394.. 

ELIA, Ezra, & ELIA, Miriam. Aprendemos en casa. Carlos Mayor (trad.) Libros del Zorro

Rojo. (Programa de Lectura de Escarabajo Pelotero, 1b) ISBN: 9788412270501



Les dues primeres entregues de la provocadora proposta de Miriam i Ezra Elia ens  arriben de
la mà de Libros del Zorro Rojo per arrencar-nos d'una estrebada de la nostra zona de confort.
L’artista britànica i el seu coautor enginyen una paròdia satírica de les guies d'aprenentatge
Lady Bird dels anys cinquanta (uns llibrets de lectura fàcil que ensenyaven vocabulari i bones
conductes als infants), i ho fan amb un joc d'humor negre del tot subversiu que s'inicia a la
coberta  i  no  s’acaba  fins  a  les  pàgines  informatives  que  tanquen  cada  volum.  Amb  una
originalitat i imaginació plenes de sornegueria, se'ns presenten els tres membres de la família:
la mare, la Susan i en John. A la pàgina de l'esquerra hi trobem un diàleg (filosòfic?, crític?,
poètic?, absurd?) entre mare i fills que posa en qüestió aspectes socials diversos, i al marge
inferior  apareixen  tres  paraules  noves  (la  combinació  de  les  quals  resulta  creativament
maliciosa) que pretenen explicar el concepte «après». A la pàgina de la dreta gaudim de les
escenes il·lustrades, una recreació artística fantàstica de l'estil vintage de l’època que fa encara
més cínic el resultat global.

Si bé en el primer volum de la col·lecció degustem una mirada ferotge a l'art contemporani, la
segona entrega catapulta l’aprenentatge reglat per desintegrarne les bases.

Unes obres  magnífiques que considerem  un material  extraordinari  pels  educadors,  pares  i
docents, que s'atreveixin a aproximar-les als adolescents  des d'àmbits com l'art, la filosofia o
l'ètica. Lectures flamants plenes d'oportunitats i  que ens inciten a esprémernos les idees a
favor de la lliure expressió i l'esperit crític.

2. PER ADOLESCENTS 

BALDE, Ibrahima; ARZALLUS ANTIA, Amets. Germanet. Minyan. Pau Joan Hernández (trad.)

Blackie Books,ISBN: 9788418733437 (PER  LECTORS +15 ANYS)

El somni de l’Ibrahima era ser mecànic de camions i quedar-se a Guinea Conakry al costat de la
seva família. El seu germà petit, però, té altres somnis: vol arribar a Europa, i per aconseguir-
ho ha de fugir de casa. L’Ibrahima, conscient dels perills que pot córrer un infant travessant el
desert, surt a buscar-lo. El seu germà s’enfronta sol a la set, la gana, a segrestadors, policies
corruptes, passadors, i al menyspreu de moltes persones que es va trobant. L’autor del text,
bertsolari i periodista, fa de voluntari escoltant els immigrants que arriben a Irun, per orientar-
los quan han de sol·licitar a la policia fronterera els  ermisos per poder seguir el seu camí cap a
Europa. És així com va conèixer l’Ibrahima i va descobrir que aquest noi que no sabia ni llegir ni
escriure, però que parlava francès i moltes de les llengües que es parlen al seu país, tenia una
manera de narrar especial,  fins i  tot poètica. A més del  relat de viatge,  el  valor d’aquest
testimoni és com està narrat.  Una lectura commovedora I d’actualitat.



HAUGOMAT,  Tom.  A  través.  El  universo  en  un  hombre.  Adriana  Hidalgo  (Pípala)  ISBN:
9788416287697 (LECTORS DE + 14 ANYS)

Proposta d'una gran qualitat gràfica, enquadernat amb tela que amaga entre les pàgines una
vida sencera, d'ençà que un nadó neix fins a la seva mort, i ho fa a través d'unes il·lustracions
fantàstiques amb una paleta de colors inusuals, enriquides pel joc amb la figura i el fons.

La professió d'astronauta del protagonista possibilita unes il·lustracions magnífiques de coets,
cels i univers. El llibre s'articula principalment en parells de pàgines; a l'esquerra veiem com el
personatge  mira  a  través  de  diferents  lents  (finestres,  prismàtics,  binocles,  càmeres
fotogràfiques, portes d'ascensor, un escafandre, una escletxa, la pluja...), i a la il·lustració s'hi
afegeix un text breu amb el mes i l'any de l'acció i la ubicació geogràfica. A la pàgina de la dreta
ens col·loquem en els ulls del personatge i observem què veu, de manera que la imatge es



retalla amb la forma de la lent en qüestió. Aquesta dinàmica es trenca en algunes ocasions per
delectar-nos amb dobles pàgines a tot color sobre els moments més rellevants de la vida del
protagonista: paisatges, escenes de tint cinematogràfic, o fins i tot plans detall de gran impacte
visual. Una obra d'art filosòfica i plena d'enginy.

ASSO, Laia. La muntanya. Sembra ISBN: 9788416698721 (LECTORS +12 ANYS)

En aquest relat  se superposa la vida de dos joves aparentment molt diferents, però que en el
fons tenen problemes semblants.

L'estructura ens fa conèixer primer la vida del David, un noi que de manera encadenada ha
rebut uns quants revessos: la mort del pare, penjar els estudis... però progressivament entrem
en l'univers dels mohawks, tribu índia del Canadà, i dels seus valors, lligats a la natura i la vida
en comunitat, tot i estar reclosos en una reserva, a través de la veu de l’Ishi. La trobada dels
dos joves els fa descobrir el sexe, però sobretot els allibera dels nusos que no els deixen tirar
endavant.

Al marge de la reflexió sobre les fallades de cada sistema social, el nostre i el seu, i les seves
ferides, el llibre ens mostra el valor de la comunicació amb els altres com a forma de superar
els tràngols. Un dels punts forts de la novel·la és el llenguatge que reprodueix  el llenguatge
dels joves per mostrar-nos el seu món interior, especialment en el cas del protagonista. Una
història commovedora i molt propera.

Bona festa amb molta lectura! 

Débora Chomski


