
BENVINGUTS A LA BIBLIOTECA

N Ú M E R O  6 S E T E M B R E  2 0 2 1

EL BUTLLETÍ 
DE LA BIBLIOTECA

La biblioteca escolar és un espai on, tant l 'alumnat com els professorat, ha de trobar
informació actualitzada i úti l ,  relacionada amb els estudis que s' imparteixen a l 'escola. 
Per tal de complir amb aquest objectiu, la biblioteca de Salesians de Sarrià ha iniciat
un procés de transformació i  actualització per tal que esdevingui un espai de
referència, obert a totes les persones que formen l ’escola.
Així doncs, esteu convidats a venir-hi a l legir,  estudiar, fer treballs en petit grup o
connectar-vos a internet.
Per saber més detalls del seu horari i  funcionament us podeu connectar a:

            
                                                            

https://espaiescola.salesianssarria.com/biblioteca/

Dins d’aquest espai,  hi trobareu el catàleg ePèrgam ,  que us permetrà consultar en
línia tots els recursos que la biblioteca de Salesians de Sarrià ha incorporat.
Si no trobeu el què busqueu en el catàleg en l ínia ePèrgam, adreceu-vos a la persona
responsable, Lurdes Nieto, o al professor/a de la matèria corresponent, que us
confirmarà si el l l ibre que us interessa és a la biblioteca escolar i  si  està disponible.
Si voleu demanar un l l ibre en préstec, haureu de venir personalment a la biblioteca
per formalitzar-lo. 

ESPEREM LA VOSTRA VISITA! 



El passat 6 de setembre es va commemorar el naixement de l’escriptora

Carmen Laforet (Barcelona 1921-Madrid 2004). L’autora és fonamentalment

coneguda per la seva novel·la Nada, amb la qual va guanyar la primera edició del

premi Planeta l’any 1944 i va rebre el reconeixement unànime de crítica i lectors.

La novel·la narra la grisor de la immediata postguerra a través dels ull d’Andrea,

una jove que es trasllada a Barcelona a casa de la seva família paterna per

estudiar a la universitat. Les il·lusions de la noia  toparan amb l’ambient de tensió

constant que regna a la casa familiar.

Una novel·la que, malgrat el pas del temps, ha aconseguit atrapar diverses

generacions de lectors.

Aquest curs 2021-2022, Nada és una de les lectures prescriptives de la matèria

de Lengua y Literatura Española per als alumnes de segon de batxillerat.

TRES RECOMANACIONS LITERÀRIES

Dins dels actes de la 39a edició de la Setmana del Llibre en Català, que es va

celebrar del 10 al 19 de setembre, es va presentar la darrera novel·la d'una de

les veus literàries més interessants de la literatura catalana contemporània.

Parlem de l'escriptor, poeta i dramaturg Jordi Cussà, que va morir el passat 11

de juliol. 

El Primer emperador i la reina Lluna, premi Serra d'Or 2021, ens relata la

història de l'emperador Qin Shi Huanddi, que va unificar els caracters de

l'escriptura xinesa, va fer grans trasllats de població per evitar revoltes i va

unificar els set grans reialmes que van configurar l'imperi xinès. Una novel·la

d'aventures clàssica que es remunta a fa més de 2000 anys.

Si voleu recomanar algun llibre per al butlletí de la biblioteca, envieu un correu a

biblioteca@sarria.salesians.cat, indicant el títol, l'autor i un breu resum de

l'argument.
 

And finally, here you have our recommendation in English. It is  A complicated
Kindness, by the Canadian writer Miriam Toews. The novel tells the story of

Nomi Nickel, a curious, defiant, sardonic sixteen-year-old  girl living in a small

Mennonite town in Canada. Nomi's community is devout, and follows a strict code

of conduct. When she was thirteen, her older sister Tasha left the community with

her boyfriend. Then, her mother Trudi also departed mysteriously, leaving Nomi

in the care of her loving but emotionally closed father, Ray. As Nomi struggles to

find the reason why his mother and elder sister left the community, she will find

her own way to escape.

The novel won the most prestigious literary award in Canada, The Governor's

General Award in 2004.


