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El diario violeta de Carlota / Gemma Lienas. Destino, 2018. 

El diario violeta de Carlota es una guía subversiva que nos invita a reflexionar 
–a veces con humor, otras con rabia y muchas veces con impotencia sobre la 
situación de la mujer en el mundo actual y nos anima a continuar la cadena 
violeta. Para descubrir situaciones injustas con la mujer y para detectar 
cuándo actuamos según unos modelos impuestos, necesitas las gafas de 
color violeta. ¡Póntelas! Una estupenda herramienta de trabajo, un libro muy 
recomendable para reflexionar con las y los adolescentes sobre la 
desigualdad entre géneros. 

 

 

 

Un batec alhora / Sharon Creech. Pages, 2018. 

L’Annie té dotze anys. Li agrada córrer descalça amb el seu amic Max, 
passar l’estona amb el seu avi i dibuixar. Però les coses comencen a 
canviar: en Max sempre està empipat, el seu avi perd la memòria i la seva 
mare espera un nen. Mentre fa els deures que li ha posat la professora d’art 
―dibuixar la mateixa poma cada dia durant cent dies―, l’Annie descobreix 
que és capaç d’adaptar-se als canvis. Una novel·la càlida, escrita en vers 
lliure, sobre l’amistat, la família i els canvis. 

 

 

 

Un hijo / Alejandro Palomas. La Galera, 2017. 

Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2016. Guille es 
un niño introvertido, con una sonrisa permanente. Tiene solo una 
amiga. Hasta aquí, todo en orden... Pero esta apariencia de 
tranquilidad esconde un mundo fragilísimo y con un misterio por 
resolver. Las piezas son un padre en crisis, una madre absenta, 
una profesora intrigada, y una psicóloga que intenta comprender 
qué esconde el niño. Una novela coral donde se mezclan 
sentimientos, silencios, vacíos, y un misterio cautivador. 

 

 

 

 



La llegenda del corsari / Francesc Gisbert. Bromera, 2017. 

Som a les acaballes del segle XVI. Salema, una jove morisca valenciana, 
troba un home mort enmig del camí, quan tornava a casa. Dos 
encaputxats intenten capturar-la, però s’escapa i s’emporta un document 
que canviarà la seua vida: les memòries d’Alí Mussa, un proscrit que 
torna per reclamar justícia. És el començament d’una aventura que 
combina la intriga d’un assassinat misteriós, el perill de la Inquisició, la 
persecució de bandolers i l’amenaça dels corsaris de Barbaria. La 
llegenda del corsari presenta una trama ràpida, plena de sorpreses, 
enganys i personatges que no són el que semblen. Alhora, ens recorda 
un episodi oblidat de la nostra història, la convivència entre cristians i 
musulmans a terres valencianes, que es va rompre dramàticament, amb 
el decret d’expulsió dels moriscos, el 1609. 

 

El misteri de la casa Folch / Leandro Sagristà. Bromera, 2018. 

Marc sempre s’ha sentit atret pel misteri que envolta la Casa Folch, una 
tètrica mansió vinculada a successos tràgics i amagats. Per això, decideix 
dedicar-li una edició especial de la revista de l’institut. Així, es posarà en 
contacte amb Janka, una jove que afirma presenciar aparicions 
espectrals, i amb David Cuixart, un professor d’història jubilat que va 
estar internat a la casa quan era un centre d’acollida de menors. Tots tres 
es veuran immersos en una investigació apassionant que els permetrà 
descobrir els secrets que amaga l’enigmàtic casalot. 

 

 

Vosaltres. Bromera, 2018. 

Vosaltres recull les obres seleccionades en els Premis Literaris Ciutat de Carcaixent 
2016 i 2017, tant en narrativa com en poesia. El llarg viatge dels 
refugiats de guerra, l’enyorança dels éssers estimats que ja són 
absents, la reflexió sobre la bondat de les persones, el descobriment de 
la transsexualitat en els joves, una crítica a la societat actual, així com 
la idea de l’amor com a felicitat fugaç, són temes que aborden les 
narracions guanyadores. Pel que fa a la poesia, trobem poemes sobre 
aspectes diversos –l’atractiu de la senzillesa de la vida quotidiana, la 
diversitat sexual, l’enyorança del temps, l’absurditat de la guerra...–, 
plantejats amb diferents recursos poètics, que irradien les inquietuds 
dels joves escriptors guanyadors d’aquests guardons. 


