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I continuem amb les mentides perquè, entre les obres en anglès que apareixen a
la llista, ens recomaneu per partida doble aquesta novel·la. L'acció se situa en una
illa privada  on una il·lustre família americana passa les vacances d'estiu. Una
amistat entre 4 "mentiders" que esdevindrà destructiva. Una teranyina de
mentides fins que la veritat acabi aflorant finalment.  

 
M I L K  A N D  H O N E Y ,  R U P I  K A U R

 
Aquesta obra és una col·lecció de poesia i prosa en la qual l'autora ens parla
sobre la supervivència. Es divideix en seccions i cadascuna té un propòsit i una
rellevància diferents.  Les seccions exploren els temes de la violència, l’abús,
l’amor, la pèrdua i la feminitat

 

ESPECIAL SANT JORDI 2021

Arriba el butlletí especial de Sant Jordi amb una llista de recomanacions literàries molt
especial. Des de fa uns anys, el Departament de Batxillerat demana a l’alumnat i
personal del centre d'omplir una llista de títols recomanats. Aquests llibres, entre
d'altres, són els que es poden adquirir a les parades el dia de Sant Jordi.

A la llista d'aquest any hi podem trobar obres de temàtiques i estils molt variats. Aquí us
presentem una petita selecció de les 60 obres que es troben entre les vostres preferides.

 
P E R F E C T O S  M E N T I R O S O S  ,  A L E X  M Í R E Z

 
Aquesta història plena de mentides, secrets, atracció i odi en què ningú no
diu la veritat va ser publicada a la plataforma online Whattpad i davant l'allau
de lectors, va passar a l'edició en paper que aviat va esdevenir tot un èxit de
vendes, especialment entre els joves. De moment, ja se n'ha publicat un
segon volum i qui sap si n'hi haurà un tercer.

N Ú M E R O  5 A b r i l  2 0 2 1

EL MÉS RECOMANAT

LITERATURA EN ANGLÈS

EL BUTLLETÍ 
DE LA BIBLIOTECA



Ja sabeu allò que diuen que els clàssics no moren mai. Deu ser per això que a la vostra llista també
n'hem trobat uns quants. N'hem seleccionat 4 que no necessiten cap més presentació: Cumbres
Borrascosas, Madame Bovary, La Plaça del Diamant i Matar a un ruiseñor.

De novel·les que imaginen el món en un futur més o menys llunyà, generalment amb finals apocalíptics,
se n'han escrit sempre. De fet, formen un subgrup dins de la ciència ficció que s'anomena distòpia. 
Segurament, la incertesa que genera la pandèmia ha fet ressorgir l'interès per aquesta mena d'obres i
potser per això ens n'heu recomanat unes quantes. A les clàssiques 1984, Brave New World (un mundo
feliz) i Farenheith 451, s'hi afegeix la més recent Unravel me, segona entrega de la sèrie Shatter me, que
ens transporta a un món que viu sota una dictadura en què una adolescent amb un estrany do haurà de
salvar-se i salvar els seus éssers estimats.

SECCIÓ DE CLÀSSICS

RETRATS D'UN FUTUR APOCALÍPTIC

TRES NOVEL·LES GRÀFIQUES

Maus. En una de les més famoses nove·les del gènere,  Art Spiegelman
relata com el seu pare va sobreviure a l'Holocaust a la Polònia de la
Segona Guerra Mundial, al camp de concentració d'Auschwitz.
Persèpolis. Sèrie de còmics autobiogràfics i històrics realitzats en blanc i
negre per Marjane Satrapi, en els quals l'autora relata les seves
experiències vitals a Iran durant la revolució de 1979-1980.
Patria. En aquesta versió en format de novel·la gràfica, Toni Fejzula
adapta el best-seller de Fernando Aramburu, una història que aborda
les ferides que el terrorisme ha deixat en la societat d'Euskadi, i que
parla de la impossibilitat d'oblidar i de la necessitat de perdonar, malgrat
tot el mal que ens hagin pogut fer.



La meitat esvanescent (The vanishing half), de l'autora nord-americana Brit
Bennett. Lloada pels lectors i la crítica, aquesta novel·la explica la història de dues
germanes bessones l'Stella i la Desirée. Són negres, però de pell molt clara.
Després de fugir juntes a Nova York, les seves vides se separen, però aquestes es
tornaran a encreuar uns anys més tard.
Una història preciosa, que parla dels orígens i els motius que porten a algunes
persones a voler deixar-los enrere.

En el marc de la campanya del Llibre Solidari, us recordem que
es recolliran llibres de segona mà, en bon estat, entre el 12 i el 21
d'abril a la Sala d'alumnes Cal Remi (preferentment hores de
pati). Els diners recollits es destinaran a...
El dia de Sant Jordi també podreu trobar un llibre molt interessant
que recull l'experiència viscuda pel professor Carlos Salinas a
Zàmbia l'estiu de 2019, quan va formar part de l'equip de Share the
Light. Un projecte internacional del qual Salesians de Sarrià forma
part des de 2016,   destinat a cooperar amb la iniciativa que
desenvolupen a Zàmbia les Filles de Maria Auxiliadora per donar
oportunitats a noies joves desafavorides. Tots els beneficis de les
vendes del llibre aniran destinats al projecte.

DEIXEM-NOS ATRAPAR PEL MISTERI

I si el que busqueu és un llibre que us entretingui i us mantingui atrapats fins a
la darrera plana, no hi ha res com un bon thiller. Aquí us deixem alguns dels
títols que heu inclòs a la llista: Reina, de Bebi Fernández;  El juego del alma, de
Javier Castillo; las Hermanas de Crest, de Sandrine Destombes i   Reina Roja de
Juan Gómez-Jurado.

LA BIBLIOTECA RECOMANA

I tanquem aquest butlletí agraïnt la participació i implicació de tothom en la preparació de
la festa. En el proper butlletí, publicarem els noms dels guanyadors de les diferents
categories del certàmen d'aquest any.

GAUDIU D'UNA FESTA PLENA DE LLIBRES I ROSES! 

EL SANT JORDI MÉS SOLIDARI


