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Ens fa molta il·lusió presentar-vos la primera guia
de lectura que fem les professionals de les
biblioteques en col·laboració amb el centre de
creació d'arts de la ciutat: laSala. Aquesta
col·laboració neix de la idea compartida que teixir
una xarxa cultural àmplia ajuda a potenciar la
Cultura a la ciutat de Sabadell. D'aquesta
manera, en consonància amb els espectacles que
es programin, els ciutadans/es podran gaudir
d'una selecció d'obres que creiem interessants per
tal d'ampliar l'univers artístic des de l'àmbit
literari. Cada obra conté una breu ressenya i els
infants, joves i adults podran trobar els
documents a les biblioteques de la ciutat.   

Nodrim-nos culturalment! 

laSalalaSala  
& & BimsBims



ABADIA, XIMO
FRANK
BARCELONA : DIBBUKS, 2018

Ximo Abadia apropa als lectors de
totes les edats a conèixer la vida
d'en Frank, més conegut com
Francisco Franco. Ho fa amb una
mirada àcida, punyent i
acompanyat d'unes il·lustracions
que fan d'aquest àlbum una joia
que no us deixarà indiferents. 

ABADIA, XIMO
BOOM
BARCELONA : MONTENA, 2020

De nou, Ximo Abadia, ens mostra
l’horror de les guerres amb un
àlbum il·lustrat d’una forma
magistral on amb l’ús dels colors i
la narrativa visual crea una
història que, malauradament, és
més actual del que pensem. Les
mentides, el poder, l’ús de les
paraules, la violència i el patiment
innecessari. Una petita obra d’art.

Dictadures i totalitarismes

https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/aY%7Bu016B%7D%2C+Miri/ayu+miri/-3,-1,0,B/browse
https://aladi.diba.cat/record=b1881556~S38*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/qQuaderns+Crema%2C/qquaderns+crema/-3,-1,0,B/browse
https://aladi.diba.cat/record=b1947472~S38*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/qQuaderns+Crema%2C/qquaderns+crema/-3,-1,0,B/browse


MARTINS, ISABEL MINHÓS; 
IL·LUSTR: BERNARDO CARVALHO
D'AQUÍ NO PASSA NINGÚ!
BARCELONA : TAKATUKA, 2017

Hi havia una vegada un general
que volia ser l'heroi d'una història
sense fer res. Però com tenia un
exercit a la seva disposició, un dia
va prendre una ferma decisió que li
va portar més conseqüències i mals
de cap dels que s'esperava. Perquè
moltes vegades traçar una ratlla
és començar una guerra.  

CALÌ, DAVIDE
IL·LUSTR.: GURIDI
FORA EN LEROY!
SEVILLA: TRES TIGRES TRISTES,
2021

Una obra que mostra, amb tocs
d'humor i amb il·lustracions molt
encertades allò que succeeix quan
un grup de gent s'ajunta
pacíficament per reclamar els seus
drets. Què fa un gobernant com
en Leroy quan comença a
observar que la multitud crida
"Fora en Leroy!"?

Dictadures i totalitarismes

https://aladi.diba.cat/record=b1881556~S38*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/qQuaderns+Crema%2C/qquaderns+crema/-3,-1,0,B/browse
https://aladi.diba.cat/record=b1976289~S38*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1976289~S38*cat


EQUIPO PLANTEL
IL·LUSTR.: MIKEL CASAL
ASÍ ES LA DICTADURA
VALENCIA: MEDIA VACA, 2015

Una obra publicada fa més de 40
anys però que segueix vigent. Un llibre
que explica què és i com funcionen les
dictadures. Amb un llenguatge directe i
una edició revisada i molt curosa. Molt
recomanable tota la col·lecció titulada
"Libros para mañana". 

PARREÑO, FRAN
ON VA AQUESTA GENT?
BARCELONA: : ANIMALLIBRES, 2021

Un àlbum il·lustrat que no li calen
paraules per mostrar una realitat
atroç. Un home torna a casa i
observa que tota la gent va en
direcció contrària. Cap a on van? Un
cop a casa començarà a entendre-ho
tot i nosaltres copsarem la fragilitat
que pot arribar a tenir la nostra
vida.

Dictadures i totalitarismes

https://aladi.diba.cat/record=b1814251~S38*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1990453~S38*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/qQuaderns+Crema%2C/qquaderns+crema/-3,-1,0,B/browse


SKARMETA, ANTONIO
LA COMPOSICIÓN
MADRID: SM, 2000

Aquesta obra és capaç de mostrar
que els infants poden entendre
qualsevol tema. Pedro viu en una
dictadura i els seus pares escolten la
ràdio per saber més coses d'allò que
passa al seu país. Un dia els militars
s'enduen el pare d'un amic i a classe
han d'escriure una redacció
(composición) contestant la pregunta
"¿Los niños pueden estar en contra de
la dictadura?"

CARBALLEIRA, PAULA
IL·LUSTR.: SONJA DANOWSKI
COMENÇAR
BARCELONA: HIPÒTESI, 2012

El somriure dels infants des d'on
tornar a començar. Aquesta obra
amb un text condensat i amb unes
il·lustracions híper realistes mostra la
realitat més cruent que produeixen les
guerres (el després) des de la
tendresa dels humans i amb un
missatge clar d'esperança. 

Dictadures i totalitarismes

https://aladi.diba.cat/record=b1192875~S38*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1678059~S38*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/qQuaderns+Crema%2C/qquaderns+crema/-3,-1,0,B/browse


LETRIA, JOSÉ JORGE
IL·LUSTR.: ANDRÉ LETRIA
LA GUERRA
BILBAO: A FIN  DE CUENTOS EDITORIAL,
2022

ALTARIRIBA, LAIA
IL·LUSTR.: GUILLEM CIFRÉ
EL BARRET DEL MILICIÀ
BARCELONA : TANTÀGORA, 2008

El tercer llibre de l'editorial per
explicar la Guerra Civil Espanyola als
més menuts. En aquest cas es fa un
recorregut per l'evolució d'aquest fet
històric que ens ha marcat i ho fa
des d'un protagonista del bàndol
republicà. Les il·lustracions
característiques de l'autor donen un
contrapunt no tan dur a una història
massa recent.

Dictadures i totalitarismes

Un àlbum il·lustrat meravellós i
colpidor. Les il·lustracions fosques i
inquietants escenifiquen el concepte de
la guerra i el text poètic acompanya
una lectura que no pot deixar a ningú
indiferent. Com diu el propi text: "La
guerra és el silenci", per tant, callem i
gaudim d'aquesta obra.

https://aladi.diba.cat/record=b2005191~S38*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1529317~S38*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/qQuaderns+Crema%2C/qquaderns+crema/-3,-1,0,B/browse


CALÌ, DAVIDE
IL·LUSTR. SERGE BLOCH
L'ENEMIC
BARCELONA : TAKATUKA, 2008

Una obra mestra, novament, de
Davide Cali. Si abans hem vist en
Leroy ara tenim dues trinxeres
enmig del no-res. Dos bàndols que
es vigilen mútuament. Hi ha un
Manual de l'Exèrcit que explica que
l'enemic és cruel i despietat. Però i
si un dia descobreixes que el manual
de l'enemic diu exactament el mateix
que el teu? Brillant.

PORTELL RIFÀ, JOAN
IL·LUSTR.: IGNASI BLANCH
FILL DE ROJO
BARCELONA : TANTÀGORA, 2007

Dins la col·lecció "Llibres per somiar"
ens trobem amb aquesta obra on un
avi explica al seu net perquè
l'anomenaven "Fill de rojo". Les
il·lustracions acompanyen molt bé el
text i l'època històrica, mostrant la
distància qui hi havia entre la
República i el Franquisme. 

Dictadures i totalitarismes

https://aladi.diba.cat/record=b1543140~S38*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/qQuaderns+Crema%2C/qquaderns+crema/-3,-1,0,B/browse
https://aladi.diba.cat/record=b1495543~S38*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/qQuaderns+Crema%2C/qquaderns+crema/-3,-1,0,B/browse


POPOV, NIKOLAI
PER QUÈ?
BARCELONA : KALANDRAKA, 2018

Un àlbum sense paraules i amb una
pregunta que sobrevola tot el llibre.
Ratolins i granotes s'enfronten sense
pietat en una guerra que, com totes,
no té cap mena de sentit. És mot
interessant observar com comença i
com acaba. Les il·lustracions agafen
tot el protagonisme amb una gradació
de colors imprescindible per explicar la
història. 

La història d'un viatge (intern i
extern). D'aquella gent que va haver
d'abandonar el país per una guerra.
De les pèrdues d'un exili forçat. Un
àlbum basat en una història real, un
petit homenatge als infants que no
van poder tornar mai a la seva terra
natal amb unes il·lustracions precioses
i encertades.

Dictadures i totalitarismes

FERRADA, MARIA JOSÉ
IL·LUSTR.: ANA PENYAS
MEXIQUE: EL NOM DEL VAIXELL
BARCELONA : LIBROS DEL ZORRO
ROJO, 2017

https://aladi.diba.cat/record=b1881562~S38*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/qQuaderns+Crema%2C/qquaderns+crema/-3,-1,0,B/browse
https://aladi.diba.cat/record=b1869624~S38*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/qQuaderns+Crema%2C/qquaderns+crema/-3,-1,0,B/browse


laSala és un centre de creació, exhibició, formació i recerca d'Arts per a
infants de 0 a 14 anys. Ens adrecem a infants i a les seves famílies, però
també a mestres i professionals en l’àmbit de la creació, l’educació i l’acció
social de les Arts per a infants i joves.

Creiem fermament en el poder transformador de les Arts. Per això, la nostra
missió és crear l’espai i el temps per a poder obrir portes, esborrar límits,
preguntar-se, reflexionar, relacionar-se i emocionar-se per tal de viure una
experiència artística completa. Generant un encontre artístic amb els infants,
tant en l’àmbit familiar com escolar

laSala és un centre obert al món que aposta pel territori, pel país i pel món.
Compta amb una mirada 'glocal'. Avui en dia resulta impossible no treballar de
manera col·laborativa i compartida amb agents d'arreu del món amb els quals
compartim interessos i el 'know how'. Aquests nexes ens ajuden a sumar i a
créixer amb altres països. Ens obren la porta a noves preguntes, a mantenir
nous diàlegs i, alhora, ens ajuden a trobar altres fonts de finançament a
través de projectes concrets amb partners europeus i internacionals.

I és així com les Biblioteques de Sabadell treballem perquè l'experiència cultural
dels ciutadans/es de la ciutat s'expandeixi. 

DADES DE CONTACTE
LASALA (TEATRE/OFICINES)
RONDA DE LA ROUREDA, 24

08207 SABADELL
937 23 28 33

LASALA@LASALATEATRE.CAT

www.lasalateatre.cat
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LLBIBLIOTECA VAPOR BADIA
C. TRES CREUS, 127-129

TEL. 93 745 17 03
BIBLIOVAPORBADIA@AJSABADELL.C

AT
 

BIBLIOTECA DEL NORD
RDA. DE NAVACERRADA, 60

TEL. 93 724 64 01
BIBLIODELNORD@AJSABADELL.CAT

 

BIBLIOTECA DEL SUD
PG. DELS ALMOGÀVERS, 49

TEL. 93 720 51 74
BIBLIODELSUD@AJSABADELL.CAT

BIBLIOTECA DE PONENT
PL. D’OVIDI MONTLLOR, 5

TEL. 93 717 39 74
BIBLIODEPONENT@AJSABADELL.CAT

 
BIBLIOTECA DELS SAFAREIGS

C. DEL PAPA PIUS XI, 165
TEL. 93 717 53 43

BIBLIOSAFAREIGS@AJSABADELL.CAT
 

BIBLIOTECA DE LA SERRA
PL. DE CRISTÓBAL RAMOS, 1

TEL. 93 726 34 68
BIBLIOLASERRA@AJSABADELL.CAT

 
BIBLIOTECA DE CAN PUIGGENER

PL. DEL PRIMER DE MAIG, 1
TEL. 93 716 51 50

BIBLIOCANPUIGGENER@AJSABADELL.CAT

Grup de Treball de les Àrees Infantils
Biblioteques Municipals de Sabadell, octubre 2022

www.sabadell.cat/bims

AMB EL SUPORT DE:


