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Títol: “La Casa de Mango Street” 

Autor: Cisneros, Sandra 

Editorial: L'Altra Tribu, novembre del 2020 

Signatura: JN Cis 

Sinopsi: La casa de Mango Street és una història col·lectiva formada 

per quaranta-quatre petites històries connectades entre sí i narrades per 

la seva protagonista, Esperanza Cordero, una noia d’origen mexicà-

americà que viu en un humil veïnat de Chicago. La novel·la comença 

explicant la mudança de la seva família a una casa en propietat al barri de Mango Street. 

Aquesta nova casa representa un avenç en la vida de la família, encara que no és, ni de 

lluny, la casa que sempre havien desitjat comprar. L’Esperanza continua sense tenir la 

privacitat que necessita, així que somia que un dia deixarà Mango Street per tenir una casa 

per a ella sola. 

 

 

Títol: “Departamento de asuntos mágicos” 

Autor: Hernández Chambers, Daniel 

Editorial: Anaya, abril 2020 

Signatura: JN Her  

Sinopsi: L’agent Cusak, del departament d’Assumpte Màgics i 

l’inspector Lindbergh investiguen els assassinats de tres joves que se’ls 

ha arrencat el cor. Cusak sospita que l’assassí pot ésser un mag. Les 

víctimes eren orfes de la guerra de l’Europa de l’Est que havien estat 

adoptats per famílies angleses. Intriga, màgia, amistat, amor i lluita.  
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Títol: “Nosaltres abans i després” 

Autor: Iacopelli, Jennifer 

Editorial: Lluna Roja, juliol de 2020 

Signatura: JN Iac 

Sinopsi: Després d'un any recuperant-se d'una operació de columna 

que va poder deixar-la paralítica, l'Audrey Lee rep la notícia que 

formarà part de l'equip de gimnàstica que representarà als Estats 

Units en els Jocs Olímpics. A més, ho farà al costat de la seva millor 

amiga, com havien somiat des de petites. Però durant el procés de preparació saltarà dins 

de l'equip la notícia d'un vergonyós escàndol que el partirà en dos. Audrey es posarà del 

costat de la companya que ha estat víctima del tràgic succés, però no totes les gimnastes 

faran el mateix. 

 

Títol: “Retomar el vuelo” 

Autor: Sarrías Oteiza, Ana 

Editorial: Lóguez, [2020] 

Signatura: JN Sar 

Sinopsi: L’Hugo té 13 anys i sap més de la vida i de la mort que 

qualsevol altra persona. Després de patir un accident, en el que moren 

els seus pares i la seva germana, l’Hugo haurà de refer la seva vida. 

 

 

Títol: “Llama al Halcón” 

Autor: Stiefvater, Maggie 

Editorial: Fandom Books, mayo de 2020 

Signatura: JN Sti 

Sinopsi: Primer llibre de la “Trilogia de los soñadores”. Ens trobem 

amb persones que somien, que són somiades i els caçadors que 

busquen als somiadors. Ronan Lynch és un somiador capaç d’extreure 

dels seus somnis, i portar-los a la vida real, curiositats i catàstrofes. La 

Jordan és una lladre. I la carmen Farooq-Lane és una caçadora. 

 


