Què és una Guia de Lectura?

És un conjunt de títols de llibres organitzats que des de la Biblioteca et
recomanem.
Per què serveix una Guia de Lectura?

La guia de lectura té com a objectiu que conegues les últimes novetats que hi ha
en la Biblioteca amb les referències escrites d’aquells llibres que et poden
interessar.

BIBLIOTECA D’ADULTS
Com utilitzar la Guia de Lectura?

Els títols dels llibres estan ordenats per gèneres literaris, amb la signatura
corresponent en cadascun d’ells.

NOVEL·LA
Tramvia groc, El.
Joan F. MIRA

N
MIR
tra

L’ escriptor Joan F. Mira replica la sentencia del
filsof René Descartes, cogito ergo sum, amb un
recordo; per tant, existeixo. El tramvia groc
explora la memoria personal de l’autor, amb els
descobriments i els interrogants elementals que
tothom pot compartir.
En aquestes pagines s’hi evoca la infantesa en
un barri perifèric de Valencia, el tramvia que cus
l’horta amb la ciutat, els veïns més xocants, les
prostitutes afectuoses, els misteris familiars
sense resposta, les llums i les ombres...

Vida sense ell, La.
Isabel-Clara SIMÓ

N
SIM
vid

Com seria una vida sense por i sense submissió?
Com seria la vida sense ell? Merce comença a
jugar amb aquesta idea immersa en l'infern del
dia a dia: "És a tot arreu, té sempre la mirada
damunt meu. És l'amo".
Anul·lada per un home que la sotmet a
humiliacions constants, quan neix el seu fill pren
una decisió abans inimaginable. Trenta anys
després, és en Mateu, el fill del matrimoni, qui
reviu aquell passat terrible a través del diari de la
mare.

Estiu que comença, L’.
Silvia SOLER

N
SOL
est

El brindis que acabava de proposar la Júlia era
«el tradicional de la nit de Sant Joan» i la Júlia es
va emocionar estúpidament veient com els
costums esdevenen tradicions i com s'hereten
igual que s'hereten els llibres i les cases.
L'estiu que comença recull els 50 anys de vida de
la Júlia Reig...

BIBLIOTECA INFANTIL
Com utilitzar la Guia de Lectura?

Per tal de facilitar la cerca, els títols dels llibres apareixen ordenats per edats i
colors, amb la signatura corresponent en cadascun d’ells.

LIBROS AZULES (0 a 6 años)

Laia s’enfada
I-A
PAL
lai

Adelina PALACÍN
En els contes d'En Pau i la Laia els nens i les
nenes hi trobaran explicades situacions
quotidianes que podran identificar amb el seu
propi món: les relacions amb la família i amb els
amics, els hàbits a casa i a l'escola, etc.

LIBROS VERDES (6 a 9 años)

Gall despistat, El
I-V
BRO
gal

Teresa BROSETA

Coneixes algun gall que canti quan surt la lluna i
que no digui ni pruna quan surt el sol? Això és el
que fa tots els dies Quimet, el gall més ben
plantat de la granja, però també el més despistat.
Sort que els seus amics tenen una idea per tal
que el quiquiriquic soni quan toca...

Primer dia d’escola, El
I-V
ALA
pri

Pasqual ALAPONT

Josep comença primer de Primària i està
nervioset. Com és el pati nou? És cert que els
grans els furten les pilotes? La mestra somriu.
Això és un bon señal…

Oda als peus i altres poemes
I-V
GRA
oda

Marc GRANELL

Els peus també tenen dret que els dediquen
versos! I també els canaris, els gats, la natura, i
fins i tot les vocals; per què no? En aquest
univers poètic, les foques poden ballar flamenc i
el món pot ser de xocolate. T’ho perdràs?

LIBROS ROJOS (10 a 12 años)

Penya dels pirates, La
I-R
CAT
pen

Joaquim G. CATURLA

Miquel, Rosamari i Cinto pensaven que
s'avorririen al poble dels avis. Però un dia van
descobrir la Penya dels Pirates, un lloc de misteri
on habita l'enigmàtic Mag de l'Esfera, el qual els
farà córrer les aventures més inimaginables.
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