LLIBRES PER SANT JORDI
LLIBRES INFANTIL/JUVENIL
EL DRAGÓN QUE SE COMIÓ EL SOL
Y OTROS CUENTOS DE LA BAJA CASAMANCE
Autor: Ana C. Herreros. Ilustrado por Daniel Tornero
Editorial LIBROS DE LAS MALAS COMPAÑIAS (Versió castellana 2015)
Colección: Serie Negra
Resum
És de nit a la Basse Casamance (Senegal), a la llum de la foguera s’escolten
unes paraules: «Vaig a explicar un conteeee». Els que escolten contesten:
«T’escoltem». I ja comencen els contes que parlen de dragons que porten
la pluja, de serps que es converteixen en essers humans, de sirenes que
s’amaguen en els pantans...
Amb ells s’ensenya que qui no te cicatrius és perquè no es humà, que es
gasta solament en el que és necessari, que el treball i la cura dels altres
sempre te recompensa…
Contes que han estat escoltats en la pròpia llengua, seleccionats d’ entre
els més de cent recollits, editats i il·lustrats amb les imatges que han creat
els mateixos nens que ens han explicat les històries.
Aquest és un llibre complert, on la paraula i la imatge es donen la mà i ens porten pel món de la
imaginació de la Basse Casamance.
El 10% del preu del llibre "El dragón que se comió el sol, y otros cuentos de la Baja Casamance " es
destinarà a un projecte d’alfabetització de les dones en la Basse Casamance .

LA PETITA CAPUTXETA AFRICANA
Autor: NIKI DALY
Editorial FUNDACIÓ INTERMÓN OXFAM (Versió catalana 2008)
(Versió castellana 2006)
Resum
“Salma!, reina, hauries de fer un favor a la teva àvia que tant t’estima
i anar al mercat”. La Salma es va lligar el mocador blau al cap, es va
posar la seva ntama de ratlles, el seu collaret de grans blancs i les
sandàlies grogues. Es va guardar la llista de la seva àvia en un plec de
la faldilla, es va col·locar la panera damunt el cap i va dir adéu a la
seva àvia tot fent-li un petó.
“No t’entretinguis, vés al mercat i després cap a casa, eh?”, va dir-li
l’àvia.
“I No parlis amb desconeguts, em sents?” “Sí, àvia, t’ho prometo”, va
dir la Salma.

KALUME Y SUS HERMANAS
Autor: text BRU ROVIRA i il·lustracions FRANCESC ROVIRA
Editorial FUNDACIÓN LA CAIXA (Versió castellana 2007)
Resum
Una historia del Congo. Conte il·lustrat. Conte per nois i noies del
primer cicle de l’Eco en el què Kalume, una nena congolesa, ens parlarà
del seu dia a dia i dels esdeveniments que van canviar la seva vida i la
de altres moltes persones. A través de aquesta historia coneixerem la
realitat en la què viuen milles de persones refugiades en tot el món.

UN RATOLÍ A L'ÀFRICA
Autor:ELISABETTA DAMI pseudònim Gerónimo Stilton
Editorial GRUP62 ESTRELLA POLAR (Versió catalana 2016)
Editorial GRUP62 PLANETA (Versió castellana 2016)
Resum
L’avi Berenguer ha decidit convertir-me en un ratolí de debò..., per això
m’envia a Àfrica perquè faci un viatge ple d’aventures pel desert del
Sàhara, fins a les Cascades Victòria! Però l’emoció més gran és trobar un
munt d’amics nous. Escarritx!

EL RACISME EXPLICAT A LA MEVA FILLA
Autor: TAHAR BEN JELLOUN
Editorial GRUP 62 LABUTXACA (Versió catalana 2008)
Editorial GRUP 62 EMPÚRIES (Versió castellana 1998)
Resum
Per què som racistes? Què és el colonialisme i quines conseqüències té?
El gran escriptor marroquí Tahar Ben Jelloun desenvolupa hàbilment la
resposta i el resultat és un llibre clar, senzill i valent que els nens agrairan
d'haver llegit i els adults no haurien d'oblidar mai.
Descobreix, en un diàleg amb la seva filla de 10 anys, els motius profunds
que porten les persones a comportar-se de manera racista.

LLIBRES PER ADULTS
NEIX UN TEIXIDOR DE SOMNIS. El despertar d’un escriptor.
Autor: NGŨGĨ WA THIONG’O
Editorial RAYO VERDE Col·lecció: Ciclogènesi (Versió catalana 2020)
Editorial RAYO VERDE (Versió castellana 2020)
Resum
"Una obra mestra autobiogràfica".
Neix un teixidor de somnis és el despertar d’un escriptor i és
l’alliberament d’un poble. Mentre Ngũgĩ se’n va a estudiar a la
Universitat de Makerere, Uganda, el seu poble es defensa de l’Imperi
britànic. En aquells temps convulsos és quan neix un dels intel·lectuals
més importants de la nostra època, formant-se com a periodista,
escriptor de contes, dramaturg i novel·lista.
Perseguit pels records i les notícies de la carnisseria i dels encarceraments en massa realitzats per
l’estat colonial britànic a la seva Kenya natal, però alhora inspirat en la lluita titànica contra aquestes
injustícies, Ngũgĩ comença a teixir històries que recull de les fibres de la memòria, la història i un
present vibrant i turbulent. És així com es comença a formar una identitat d’intel·lectual al servei del
seu poble.
En aquest text emocionant i provocatiu es despleguen simultàniament el naixement de Ngũgĩ wa
Thiong’o com a escriptor combatiu, la fi del colonialisme militar en un dels episodis més violents de
la història global i l’empoderament dels pobles africans per decidir el seu futur.

L’ANTROPÒLEG INNOCENT
Autor: NIGEL BARLEY
Editorial GRUP 62 LABUTXACA (Versió catalana 2004)
Editorial ANAGRAMA (Versió castellana 2019)
Resum
L'any 1978 Nigel Barley, doctor en antropologia, va anar al Camerun
per portar a terme la seva primera experiència de treball de camp
antropològic. Va estar a punt de ser l'última. Però va sobreviure i va
escriure aquesta divertida crònica de la seva estada a la tribu dels
dowayos, amb la qual va conviure durant dos anys. Instal·lat en una
cabana de fang per estudiar els costums i les creences d'aquesta
societat, Barley sabia com s'havia de fer el treball de camp, però va
descobrir de seguida que la teoria no tenia en compte la naturalesa
el·lusiva de la societat dels dowayos, que es negaven a adaptar-se a les
normes. En aquest relat sincer, divertit i compulsiu del seu primer any d'estada a l'Africà, el doctor
Barley —que va sobreviure a l'avorriment, al desastre, a la malaltia i a l'hostilitat— fa una introducció
decididament irreverent a la vida d'un antropòleg social amb un gran enginy i destresa.

EBEN/ÉBANO
Autor: RYSZARD KAPUSCINSKI
Editorial GRUP62 EMPÚRIES (Versió catalana 2006)
Editorial ANAGRAMA (Versió castellana 2005)

Resum
A Eben, Kapuscinski s'ha submergit al continent africà, ha defugit les
aturades obligades, els estereotips i els llocs comuns. Viu a les cases dels
ravals més pobres, plenes d'escarabats i esclafades per la calor; es posa
malalt de malària cerebral, corre perill de mort en mans d'un guerriller; té
por i es desespera. Però mai perd la mirada lúcida i penetrant del
reporter i no renuncia a la fabulació del gran narrador; parli d'Amin Dada o de la tragèdia de Rwanda,
d'una jornada en un poble o de la ciutat de Lalibela, paràgraf rere paràgraf les pàgines d'Eben
composen el vívid mosaic d'un món carregat d'inquietud. Un llibre extraordinari, guardonat amb el
Premi Viareggio, que confirma una vegada més que els seus escrits, a cavall entre el reportatge, la
història i la ficció, se situen "just entre Kafka i García Márquez", en paraules de Lawrence Wescher

MATAR UN ROSSINYOL
Autor: HARPER LEE
Editorial GRUP 62 ED. LABUTXACA (Versió catalana 2010)
Editorial B DE BOLSILLO (Versió castellana 2019)
Resum
«Dispareu a tants gaigs com vulgueu, però recordeu que és un pecat
matar un rossinyol» Aquest és el consell que un advocat dóna als seus
fills mentre defensa l'autèntic rossinyol d'aquest clàssic fascinant: un
negre acusat d'haver violat una noia blanca. A través dels joves ulls de
l'Scout i en Jem Finch, Harper Lee examina amb un humor molt ric la
irracionalitat dels prejudicis racials i socials dels adults al sud dels Estats
Units dels anys trenta. La consciència d'un poble impregnat de judicis
preconcebuts, violència i hipocresia trontolla gràcies a l'empenta d'un
home sol que combat per la justícia. Però el pes de la història no
consentirà res més que això...

MADAME BÂ, LA DAMA AFRICANA
Autor: ERIC ORSENNA
Editorial LA CAMPANA (Versió catalana 2004)
Resum

La història d’una dona tendra en una Àfrica plena de violència i de
somnis, de màfies, que té la riquesa de la solidaritat humana. Per a
buscar el seu nét predilecte, desaparegut a França engolit pel

rutilant món del futbol, Marguerite Bâ, que viu a Mali, a la vora del riu Senegal, presenta una
sol·licitud de visat davant les autoritats franceses. Quan l'hi deneguen, decideix dirigir-se al
president de la República Francesa i contestar escrupolosament a totes les qüestions del
formulari oficial. Però ningú ha pogut tancar mai a Madame Bâ en una casella. Cognoms ,
noms, lloc de naixement... ? Madame Bâ prefereix explicar les coses d'una altra manera, més
d'acord amb la complexitat del món d'on prové i on viu. Així, sense embuts ni complaença,
una dama africana ens introdueix en l'Àfrica, amb les seves violències, els seus somnis
trencats i els seus desitjos de fugir i emigrar, però també amb la seva rica solidaritat, aquest
formidable vincle entre els éssers humans.

