Guia de lectura

SANDRA CISNEROS
Traduït per Míriam Cano

Quan és adolescent, l’Esperanza i la seva família
es traslladen a Mango Street, en un barri hispà
als afores de Chicago. La casa nova, tot i suposar
una millora, no és, ni de bon tros, la casa on ella
voldria viure, i l’Esperanza es passa el dia somiant
en el moment en què podrà tenir una casa pròpia.
Les converses i discussions amb la seva germana
petita i les seves amigues, les anècdotes dels
veïns i veïnes del barri i la curiositat pel sexe i
l’amor formen part de l’educació sentimental
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PRESENTACIÓ
I OBJECTIUS

Aquesta guia de lectura per al
llibre La casa de Mango Street,
de Sandra Cisneros vol ser un recurs de suport per
abordar l’obra.
A continuació trobareu un conjunt de preguntes
i activitats que aniran enfocades a aprofundir en
les capes de sentit de la novel·la, a fer incidència
en qüestions universals que es plantegen en la
història.

d’aquesta adolescent somiadora que lluitarà
per empoderar-se i per la llibertat de triar el seu
propi futur. Lluminosa i vital, celebrada per la
crítica, traduïda a més de vint llengües i estimada
per lectors de totes les edats, La casa de Mango
Street ha esdevingut tot un clàssic contemporani,
una història plena de vida i sentit de l’humor amb
uns personatges que s’escapen de les pàgines i
ressonen molt més enllà de la lectura.

Com totes les guies de lectura va acompanyada
d’un seguit d’activitats optatives i de temes per
plantejar el debat a l’aula o al club de lectura.
Els objectius d’aquesta guia són consolidar la
lectura i la comprensió lectora per evidenciar els
elements més importants, fomentar la lectura i
l’esperit crític.

La proposta de conversa literària segueix una
estructura temporal (abans, durant i després de
la lectura) però es pot considerar només com
una guia per mantenir la conversa de manera
ordenada després de llegir el llibre.
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QUI ÉS SANDRA
CISNEROS?
Sandra Cisneros va néixer a
Chicago l’any 1954. Aclamada
internacionalment per la seva
poesia i la seva ficció, ha rebut
nombrosos premis, entre els
quals, el Lannan Literary Award
i l’American Book Award. També
se li han concedit les beques
de la National Endowment for the Arts i de la
McCarther Foundation. Cisneros és autora de dues
novel·les, La casa de Mango Street i Caramelo;
un recull de relats curts, Woman Hollering Creek;
dos poemaris, My Wicked Wicked Ways i Loose
Woman, i un llibre infantil, Hairs/pelitos.

Va fundar la Macondo Foundation,
una associació d’escriptors que treballen
plegats per ajudar comunitats desfavorides
(www.macondofoundation.org) i és artista
resident a l’Our Lady of the Lake University de
San Antonio. Sandra Cisneros, que té un paper
indiscutible dins la literatura feminista, és una
autora compromesa amb els més desfavorits i,
especialment, amb les dones. Viu a Sant Antonio,
Texas. Podeu trobar-la al seu web
www.sandracisneros.com.
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QUI ÉS QUI?
Esperanza
És la protagonista de la novel·la i la
narradora. Té dotze anys i és xicana (noia
mexicana-americana). L’Esperanza somia en
tenir una casa pròpia, que la faci sentir orgullosa,
on tenir intimitat i poder escriure. En aquestes
històries ens mostra un any decisiu de la seva vida,
perquè tot i que no li agrada el barri, madurarà
molt, aprendrà coses fonamentals i coneixerà gent
que la marcarà per sempre.

Nenny: El seu nom real és Magdalena i és
la germana petita de l’Esperanza. És una
noia molt bonica, una mica somiadora i que
sovint es queda al càrrec de l’Esperanza. Aquesta
s’avergonyeix a vegades de les coses que fa la seva
germana petita davant les seves amigues.

Rachel i Lucy: Són les millors amigues de
l’Esperanza, també d’origen xicà. Viuen
davant la casa de la protagonista. La
Lucy, la germana gran, va néixer a Texas, mentre
que la Rachel, la petita, va néixer a Chicago.

Marin: És una noia jove de Puerto Rico que
viu amb la família del seu cosí. La majoria
del temps està cuidant dels petits i això no
li deixa gaire temps per sortir de casa. Treballa
com a venedora de maquillatge d’Avon i ensenya a
l’Esperanza i a les seves amigues tot el que han de
saber sobre els nois. Està promesa amb un noi de
Puerto Rico, però somia sovint que un noi americà
la traurà del carrer Mango.

Sally: És una altra bona amiga de
l’Esperanza. Tot i que és de la mateixa edat,
la Sally sap molt més de què va la vida: és
més glamurosa i sap com es fan les coses amb
els nois. De vegades no és una bona amiga, ja que
abandona l’Esperanza en diverses ocasions per
marxar amb nois.

Papa i Mama: El pare de l’Esperanza,
que és de Mèxic, és menys controlador
que altres pares que hi ha al barri. De
fet, treballa quasi sempre i no està molt per casa.
La mare de l’Esperanza va créixer als Estats Units.
És una de les dones més fortes i intel·ligents de la
novel·la, encara que l’Esperanza no sempre ho vegi.
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GIR
ABANS DE LLE
EL LLIBRE
— Quin creus que és el tema central del llibre?
Què t’ho fa pensar? (Parleu de les expectatives,
de què saben sobre el llibre, la coberta, els
paratextos, la dedicatòria...)

— Aquesta edició va acompanyada d’un pròleg de
l’autora el 2008 (quasi vint-i-cinc anys després
de la publicació de la novel·la). És un pròleg en
el qual l’autora explica les circumstàncies en què
va escriure La casa de Mango Street, les seves
motivacions, el material vital que la va inspirar,
la relació amb la seva família i la seva condició
com a dona i escriptora. Us deixem alguns ítems
interessants per comentar després de la lectura
d’aquest pròleg:

de George Orwell 1984 (1949). És el totalitari
dictador d’Oceania. En la societat descrita per
Orwell, tots els habitants d’Oceania estan sota
la vigilància estricta i perpètua del Gran Germà,
les autoritats i les pantalles. La frase que es
repeteix constantment és: El Gran Germà us
vigila. Així doncs, quin rol adopta el seu germà?
Coneixeu el quadre Noctàmbuls, de Hopper?
Aquest quadre ja apareix en un altre llibre de la
nostra col·lecció: Aristòtil i Dante descobreixen
els secrets de l’univers, de Benjamin Alire Sáenz.
Què us suggereix aquest quadre? Per què creieu
que l’ha citat?

“Quan pensa en la llengua del pare, sap que els
fills i les filles no se’n van de casa dels pares fins
que no es casen. Quan pensa en anglès, sap que
hauria d’haver estat sola des dels divuit”. [p.11]
Què creieu que vol dir aquí l’autora? Pot una
llengua fer-nos pensar diferent?
El germà de l’autora resulta ser el “Gran
Germà”. Sabeu per què l’anomena així? El
Gran Germà és un personatge de la novel·la
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Coneixeu la pel·lícula Els senyors prefereixen
les rosses, interpretada per la famosa Marilyn
Monroe? Us deixem aquí l’actuació més
coneguda de la pel·lícula, perquè us meravelleu
com ho degué fer la Cisneros.

Per què creieu que el pròleg està en tercera
persona?

— Què sabeu sobre el conflicte entre l’immigració
mexicana i els EUA?

“«No tinc diamants, jo», sanglota, sense saber
què li passa, tot i que està convençuda, fins i tot
en aquest mateix moment, que no té a veure
amb diamants”. [p.21]. Què creieu què li passa a
la noia de la foto?
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ERÀRIA
CONVERSA LIT
CTURA
DURANT LA LE
La casa de Mango Street

Cathy, reina dels gats

— Com és la casa de Mango Street?
— A què es refereix l’Esperanza amb una casa de

— Per què es vol mudar la família de la Cathy?

debò? Considereu que és important sentir-nos a
gust a casa nostra?

Què en penseu?

El nostre dia bo

— Què creieu que li aporten la Lucy i la Rachel a
Cabells

l’Esperanza que no li aportava la Cathy?

— En aquest capítol, Sandra Cisneros, a través
de la descripció dels cabells dels membres de la
família de l’Esperanza, ens dona moltes pistes
de com són i quina és la relació entre ells. Què
podem endevinar de la relació entre l’Esperanza
i la seva mare a partir del fragment següent?
“Però els cabells de la meva mare, els cabells de
meva mare com rosetons petits, com rodones
de caramel, ben arrissats i bonics perquè ha dut
bigudins tot el dia, amb aquella olor dolça que
fan si hi enfonses el nas quan t’abraça, i et sents
segura, és l’olor càlida del pa abans de ficar-lo al
forn, és l’olor de quan et fa lloc al seu cantó del
llit, que encara conserva l’escalfor de la seva pell
i dorms a prop seu, mentre a fora plou i el pare
ronca”. [p.36]

Els nens i les nenes

— “Un dia tindré una millor amiga per a mi sola.
Una a qui poder explicar els meus secrets. Una
que entengui els meus acudits sense haverlos-hi d’explicar. Fins que això no passi, soc un
globus vermell, un globus lligat a una àncora”.
[p.37] Què creieu que vol dir?

Rialla

— Com al capítol “Cabells” aquí Sandra Cisneros
se centra en el so de la rialla i acaba centrantse en la semblança entre l’Esperanza i la seva
germana. Creieu que els germans només es
poden assemblar físicament?

Compravenda de mobles Gil

— En un lloc on sembla que tot està en venda, per
què creus que aquella caixa de música “No és a
la venda”?

— “Però llavors l’engega i comencen a passar tota
mena de coses, com si tot d’una hagués alliberat
un milió d’arnes de dins els mobles polsosos i de
les ombres de coll de cigne i dels nostres ossos.
És com gotes d’aigua. O com marimbes, però
amb un so petit de pessigada, com si passessis
els dits per damunt de les pues d’una pinta
metàl·lica”. [p.50]. Quin recurs literari fa servir
l’autora? Per què creus que l’utilitza al llarg de la
novel·la? Què vol aconseguir?

Marin
El meu nom

— Què simbolitza aquí la finestra? Què ens mostra
Cisneros sobre el paper de la dona a la societat
mexicana de la seva època? Creus que ara i aquí
és molt diferent? I en temps de les vostres àvies?

— Qui és la Marin? Per què no pot sortir de
casa? Per què l’Esperanza i les seves amigues
l’admiren tant? Com vol la Marin revertir la seva
situació?

— Per què us varen posar el vostre nom? Què
significa? Qui el vas escollir?
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Els que no

Sire

— Com veuen els de fora el barri de l’Esperanza?

— Com mira el Sire a l’Esperanza i per què li fa

Creieu que això també passa aquí en els barris
perifèrics de la ciutat? Per què?

Hi havia una velleta que tenia tanta canalla
que no sabia què fer

por?

— Què

creieu que vol dir “Tot s’aguanta l’alè, dins
meu. Tot està esperant per explotar, com el
Nadal.” [p. 109] quan pensa en el que fan el Sire
i la Louis?

— Per què plora cada dia la Rosa Vargas? Què li
passa a l’Ángel?

No speak English

— Quines frases coneix la Mamacita en anglès?
L’Alícia, que veu ratolins

Què ens diu això de la seva vida?

— Quin és el gran problema de l’Alícia? Com us fa
sentir?

La Rafaela, que els dimarts beu suc de
papaia i coco
La família dels Peuets

— Què li passa a l’Esperanza quan ella i les seves
amigues es posen aquelles sabates? Com
reaccionen els homes del barri? Com us ha fet
sentir?

— Per què envelleix la Rafaela? Quina relació
s’estableix aquí amb la finestra?

— Sabeu qui és la Rapunzel? Per què vol ser com
ella?

Un entrepà d’arròs

Sally

— Per què creieu que l’Esperanza té tant d’interès

— Com són els pares de la Sally? Quina relació té

a dinar al menjador de l’escola?

amb ells?

— Quina vida somia, la Sally?
La primera feina

— Què et diu aquest capítol sobre l’Esperanza i la
seva família?

El pare, que es lleva cansat quan encara
és fosc

— Per què plora el pare de l’Esperanza? Com la fa
sentir?

La Minerva escriu poemes

— Per què escriu poemes la Minerva?
— Per què va plena de blaus? Enteneu la postura
que adopta l’Esperanza? Què faríeu vosaltres
si això li passés a una amiga o una coneguda?
(Teniu una guia per aprofundir sobre aquesta
qüestió al punt “Més enllà del llibre: obrim el
debat”

Malnascuda

— Per què l’Esperanza creu que mereix anar a

Vagabunds a les golfes

l’infern pel que ha fet a la tia Lupe? Què n’opineu
vosaltres?

— Per què l’Esperanza deixa d’anar amb la seva

— La tia Lupe li dona aquest consell a l’Esperanza:

— Qué somia que farà de gran quan tingui casa

“Pensa només a continuar escrivint, Esperanza.
Has de continuar escrivint. Et farà lliure. I jo deia
que sí, però aleshores no sabia què em volia dir.”
[p. 93]. Què creieu que vol dir?

família els diumenges?

seva? Què n’opineu?

Bonica i cruel

— En què consisteix la lluita de l’Esperanza? Què
En Geraldo sense cognom

és la “guerra silenciosa”? Què en penseu?

— Per què el Geraldo no té cognom? Segons com
s’expressa la narradora, creus que la mort del
Geraldo es podria haver evitat?

— Et fa pensar en alguna situació que pateix
algun col·lectiu actualment (podem aprofitar
per parlar del nivell de vida de molta gent
immigrant, de la situació de les persones que
venen en pasteres, de la deshumanització
d’aquest col·lectiu, la precarietat mèdica…)

Una noia espavilada

— Què en penseu de la mare de l’Esperanza?
— Com es construeix de manera col·lectiva la idea
que una persona és sàvia/intel·ligent?
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El jardí del mico

Les tres germanes

— Com canvia el jardí del mico? Creieu que

— Quin futur prediuen les tres germanes per

simbolitza alguna cosa aquest canvi?

l’Esperanza?

— Us fan pensar en alguna tríada famosa?
Pallassos vermells

(Les tres gràcies, les Parques…)

— Què li passa a l’Esperanza? Per què les revistes,
les pel·lícules i la Sally mentien? Ho heu pensat

De vegades Mango diu adeu

alguna vegada?

— Com aconsegueix la protagonista revertir el seu
futur?

Roses de linòleum

— Què opina l’Esperanza del matrimoni i
concretament del matrimoni de la Sally? Per
què?

— Per què creieu que l’autora ha posat aquest
capítol, que dona una estructura circular a tota
la novel·la?
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DESPRÉS DE IBRE
LLEGIR EL LL
“Creu que els contes van sobre la bellesa. La
bellesa existeix perquè qualsevol pugui admirarla, com un ramat de núvols pasturant damunt
nostre. Creu que la gent que està massa
enfeinada guanyant-se la vida es mereixen
petites històries boniques, perquè no tenen gaire
temps i, sovint, estan cansats. Té un llibre al cap
que es pugui obrir per qualsevol pàgina i, tot
i així, el lector que no sàpiga què hi ha passat
abans o després, el pugui seguir.
Experimenta, creant un text que sigui breu
i flexible com la poesia, trencant frases i
convertint-les en fragments perquè així el
lector pugui fer una pausa, fent que cada frase
estigui al seu servei i no al contrari, desterrant
les cometes per agilitzar la tipografia i fer que
la pàgina sigui el més clara i llegible possible,
per tal que les frases esdevinguin dòcils com
branques i puguin ser llegides de més d’una
manera”. [p. 16-17]

— L’autora, al pròleg, deixa per escrit quina era la
seva intenció quan va escriure La casa de Mango
Street. Ara que l’has llegit, creus que ho ha
aconseguit? Hi estàs d’acord?

— Ara que ja heu llegit la història, per què creieu
que l’autora dedica el llibre a les dones? Quin
tractament es fa a la novel·la dels personatges
femenins?

— Quines connexions podeu establir entre la
necessitat de l’Esperanza de tenir una casa
pròpia, la necessitat d’un espai propi de Sandra
Cisneros i aquest fragment, extret de l’assaig de
Virginia Woolf Una cambra pròpia?

Per a les dones, però, vaig pensar mirant els prestatges
buits, les dificultats devien ser molt pitjors. Per començar,
tenir una cambra pròpia –ja no direm res d’una cambra
silenciosa i insonoritzada– era totalment impensable, tret
que es tinguessin uns pares riquíssims o molt nobles, i això
no pas abans del començament del segle dinou. Vist que els
diners de què es podia disposar, que depenien de la bona
voluntat del pare, només permetien comprar-se roba, li
era inabastable la mena d’esbravament assequible a Keats,
Tennyson o Carlyle, a tots els homes pobres en general,
des d’una excursió a peu, un viatget a França, fins a una
cambra independent, mísera i tot, coses que, si més no, els
protegien de les imposicions i exigències de la família. Les
dificultats materials eren enormes; però les immaterials
encara eren pitjors. La indiferència del món, que tan difícil
de suportar trobaren Keats, Flaubert i altres genis, en el cas
de les dones no fou indiferència, sinó hostilitat. A elles, el
món no els deia com deia a ells: «Escriviu, si en teniu ganes;
a mi tant se me’n fum.» A elles, el món els deia amb una
riallada: «Escriure? Què escriuràs, tu, desgraciada?1»

— Analitzeu el paper que tenen les finestres en
aquesta novel·la. Què creieu que simbolitzen?

— Quins diríeu que són els temes més importants
de la novel·la? Enumereu-los i justifiqueu-ho.

1 Traducció d’Helena Valentí, La Temerària (2014)
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ACTIVITATS
OPTATIVES
Kahoot

Juguem amb la descripció

En aquest enllaç trobareu un Kahoot que hem
dissenyat especialment per a l’ocasió per poder
treballar la comprensió lectora d’una manera molt
més dinàmica i entretinguda.

Ja us haureu fixat en capítols com “Cabells”,
“Rialla”, “El pare, que es lleva cansat quan encara
és fosc” o “Malnascuda” que la Sandra Cisneros és
tota una artista jugant amb la descripció. Us heu
fixat de quina manera tan original ens descriu els
membres de la seva família? Escolliu un membre
de la vostra i experimenteu. Com el descriurieu
sense caure en les fórmules típiques?

La casa de l’Esperanza
Juguem a imaginar: com creieu que serà la casa
pròpia de l’Esperanza? Us podeu basar en la
descripció que en fa durant la novel·la, però també
en allò que durant el llibre heu pogut conèixer
d’ella. Creativitat al poder! Ens encantarà veure les
vostres creacions!
Opcions:

Us donem algunes idees que fa servir la Sandra
Cisneros: descriure una persona a partir d’una
petita part del seu cos (les mans, els ulls, les
orelles…), fer servir la sinestèsia o descriure una
persona a partir d’una anècdota concreta de la
seva vida.

— Àmbit artístic: Podeu fer un dibuix o un collage
digital. Si us decidiu per aquest últim, us
recomanem Canva, una eina online de disseny
molt intuïtiva.

— Àmbit lingüístic: En grups o de manera
individual heu de realitzar una descripció de la
casa, des d’elements de la construcció fins al s
petits detalls personals que hi podem trobar.

El mapa de Mango Street
En petits grups agafaeu un A3 i configureu un
plànol de Mango Street a partir de la informació
de les cases i els habitants que apareixen en el
llibre! Us deixem aquí un esquema de informació
que podeu incloure en el vostre mapa:

— Dibuix de la casa
* Truc! Si voleu estimular el treball en grup proveu
Padlet, una eina virtual per crear panells d’idees.

— Qui l’habita?
— Algun fragment que descrigui la casa

Visitem el barri
Com és el barri on viviu? Coneixeu les persones que
hi viuen o hi treballen? Sortiu a observar, imagineu
qui viu en aquelles cases, com deuen ser les seves
vides. Tindreu una biografia del vostre barri.
Opcions:

—

— Alguna cosa rellevant que esdevingui
en aquella casa

Alguna cosa
rellevant que
esdevingui
en la casa

Algun fragment
que descrigui la casa

Àmbit lingüístic: Practicareu l’escriptura
creativa mitjançant l’observació de la gent del
barri. Quines històries hi ha al darrere de la gent
que observem? Qui viu en aquestes cases?
Com deu ser la seva vida?

— Àmbit artístic: Sortiu a dibuixar el barri amb
la nostra mirada particular.

— Àmbit social: Entrevisteu els botiguers dels
comerços del barri perquè us n’expliquin la
història. Entre tots, tindreu una bona cronologia
del barri.

Qui l’habita?
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Si he d’escollir…
És difícil, ho sabem, però heu de triar el vostre
capítol preferit i justificar la vostra decisió. Què
és el que més us ha agradat? (un personatge en
concret, com estava escrit, us ha fet pensar en
alguna cosa de vosaltres mateixos o del vostre
entorn…).

Taller amb l’editora i la traductora
Si teniu pensat llegir el llibre a classe o al club de
lectura, ens podeu escriure a hola@laltratribu.
cat per organitzar una trobada amb l’editora de
L’Altra Tribu i/o la Míriam Cano, traductora de
l’obra.

* Idea!

Si voleu fer servir les TAC i treballar
l’expressió oral proveu de realitzar vídeos i penjarlos amb Flipgrid, una eina per compartir vídeos
dissenyat per a escoles.
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L LLIBRE:
MÉS ENLLÀ DBEAT
OBRIM EL DE
— Per a què serveix l’art, i en concret, la literatura?
“Com pot canviar el món, l’art? Això mai no s’ho
van qüestionar, a Iowa. Havia d’estar ensenyant
poesia a aquells alumnes, quan el que de debò
els calia era aprendre a defensar-se d’algú que
els pegués? Podien unes memòries de Malcolm X
o una novel·la de Garcia Márquez salvar-los dels
embats quotidians?” [p. 18]
Aquest altre fragment, que correspon al llibre
La literatura en perill 1, de Tzvetan Todorov, ens
pot ajudar a completar el debat. L’autor fa una
defensa de la literatura en aquests termes:

“trobar un sentit que permeti al lector entendre millor
l’home i el món, per descobrir-hi una bellesa que enriqueixi
la seva existència; i tot fent això, s’entén millor ell mateix.
El coneixement de la literatura no és un fi en si mateix, sinó
una de les vies directes que condueixen a la realització de
cadascú”.

— L’autora, al pròleg, apunta la problemàtica de
la invisibilitat de les autores dins la història
de la literatura. Coneixíeu la Sandra Cisneros?
Creieu que té a veure amb la seva condició de
dona escriptora? Creieu que heu estudiat el
mateix nombre de dones que d’homes? Llegiu
més autors que autores? El gènere afecta a la
visibilitat?

— Un altre element de reflexió que trobem en
aquesta novel·la és la violència cap a les dones
i la privació de la llibertat. L’Esperanza es troba
sovint en el dilema de com es pot protegir una
persona de la violència. És el que la Shaina Joy
Marcus, autora del manual de consentiment
sexual La paraula més sexi és sí, anomena “La
intervenció de l’espectador”.

— Una de les qüestions principals de novel·la són
els rols de gènere. Ho observem clarament en el
capítol “Els nens i les nenes” quan diu: “Els nens
i les nenes viuen en mons diferents. Els nens
al seu univers i nosaltres al nostre” [p. 37]. A
“Bonica i cruel” l’Esperanza decideix “no créixer
amansida com les altres, que posen el coll al
llindar de la porta, esperant els grillons” [p. 126].
Quins són aquests dos mons separats? Quins
rols tenen ambdós gèneres? Com creieu que
afecta aquesta educació als adults que seran
demà? Quins exemples concrets de la novel·la us
han impactat més?
1 La literatura en perill, Tzvetan Todorov (2007). Galaxia
Gutemberg
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*
SI T’HA AGRADAT
LA CASA DE MANGO STREET,
T’AGRADARÀ…
Creix un arbre a
Brooklyn
—Betty Smith
Som a principis del segle XX i
trobem la petita Francie Nolan llegint a l’escala d’incendis
de casa seva, a l’ombra d’un
arbre salvatge que només
creix als barris més pobres de
les grans ciutats. Quan la càmera s’allunya, anem descobrint les peculiaritats i
extravagàncies de la seva família, immigrants alemanys que han viatjat a la recerca d’un món millor,
i també el barri que la veu créixer, Brooklyn. Així,

Aristòtil i Dante
descobreixen els
secrets de l’univers
—Benjamin Alire Sáenz
L’Aristòtil té quinze anys,
és introvertit i està sempre
enfadat amb el món. En
Dante és un setciències que té
una manera molt inusual de
mirar-se la vida i les persones.
Quan tots dos coincideixen a la piscina del barri, no
sembla que tinguin massa en comú. En Dante sap
nedar i l’Aristòtil, no. En Dante parla molt, i està
molt segur d’ell mateix, i l’Ari dubta tota l’estona
i li costa explicar les seves coses. En Dante només
pensa en llibres, art i poesia, i l’Ari sempre està
donant voltes al record del seu germà, a qui pràcti-

Quan un toca el dos
—Anna-Greta Winberg
Tenir tretze anys no és gens
fàcil, i encara menys si els teus
pares decideixen separar-se.
Això és el que li passa a la
Madde: un dijous com qualsevol altre el pare anuncia que
se’n va de casa i el món de la
Madde i el seu germà Steffe
s’ensorra de cop. Però la vida

seguirem la jove Francie mentre es va fent gran,
acompanyada sempre de llibres, vencent els anys
de la gana i la pobresa i exigint de la vida alguna
cosa més que una existència mediocre. D’aquestes
ganes meravelloses i tossudes per aprendre neix
Un arbre creix a Brooklyn, una novel·la sublim i
commovedora en la qual els personatges són tan
propers que quasi els podries tocar amb els dits, i
la seva petita lluita de cada dia per tirar endavant
esdevé tan punyent com inspiradora. Un arbre
creix a Brooklyn és un homenatge a la infantesa,
als lligams familiars, a la llibertat per triar el propi
camí i a les petites batalles de cada dia.
#pobresa #novel·lainiciàtica #donesfortes #lluita
#familia #lectura

cament no coneix perquè fa anys que és a la presó.
Tots dos són mexicans, però en Dante és més aviat
blanc i l’Ari té la pell fosca i els cabells negres.
Però quan comencen a quedar i a passar estones junts, descobreixen que els uneix una amistat
especial, la mena d’amistat que et canvia la vida i
dura per sempre. I és a través d’aquesta amistat
que l’Ari i en Dante aprendran les veritats més importants sobre qui són i les persones que volen ser;
aprendran a creure en ells mateixos, a fer-se grans
i descobriran, junts, els secrets de l’univers.
#problemes adolescents #fer-se gran #família
#identitat #amistat #diversitat #LGTBIQ

DISPONIBLE

GUIA DE
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a l’institut, les tardes amb la Cessi, la seva millor
amiga, l’aparició d’en Johan i la certesa que ja no
és cap nena petita ajudaran la Madde a entendre
i superar tot el que ha passat, mentre comença
a experimentar de primera mà què és l’amor, la
separació i l’allunyament. Quan un toca el dos és
la història d’una noia enfrontada a la separació
dels seus pares, a les alegries i tristeses del primer
amor i a un dels reptes més intensos i apassionants de la vida: fer-se gran.
#tretze anys #separació dels pares DISPONIBLE
#vida a l’institut #primer amor
GUIA DE
LECTURA
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