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La fantasia suposa un trencament amb la realitat,                          
un fet inexplicable causat per forces sobrenaturals.  

 

 

Alguns clàssic i referents 
La inspiració britànica 

Autors destacats 
Bruixeria, màgia i objectes fantàstics  

  Criatures extraordinàries i mons fantàstics   
L’irresistible seducció del costat fosc 

Distopies i maduresa lectora 
La fantasia al món del còmic  

 

Els antecedents del gènere fantàstic es remunten a narracions 
molt antigues, llegendes i mites que s’integren en  l’imaginari 
col·lectiu de les primeres civilitzacions.    
                                         
El gènere fantàstic forma part de la cultura popular i es pot    
aplicar a qualsevol expressió artística: narrativa, cinema, arts 
plàstiques... Però és especialment en la literatura on es desenvo-
lupa amb tal riquesa que és capaç de fer-nos imaginar criatures 
extraordinàries i  conèixer mons fantàstics i, el més important, 
ens convida a somniar. 

Amb aquesta guia et proposem conèixer alguns       
autors,  títols i sagues més representatives de la        
literatura fantàstica, ja sigui pel llegat que han deixat 
com per les noves aportacions al món de la fantasia: 

Coraline 
Neil Gaiman 

Ed. Salamandra 

JN CAR 

Alícia al país de                          
les meravelles 

Lewis Carrol 

Ed. Empúries 

Groc  

Alícia edició il·lustrada 

per Rébecca Dautremer 
Lewis Carrol 

Ed. Baula 

Groc 155  

La història interminable                         
Michael Ende 

Ed. Grup promotor 

Groc 60 i JN END 

El misterio de la Isla 
de Tökland 

Joan Manuel Gisbert 

Ed. Espada 

Groc 

La princesa                
prometida 

William Goldman 

Ed. Martínez Roca 

N A GOL 

Dràcula 
Bram Stocker 

Ed. Marge Books 
Groc 39 

Groc 165 

El màgic d’Oz 
L. Frank Baum  

Edicions 62 

Groc 12 

                                                   Alguns clàssics i referents     



J.R.R. Tolkien 

El gran èxit que El hòbbit va tenir l’any 1936, el va dur a 

escriure una seqüela, El Senyor dels Anells (originalment 
publicada en tres volums entre 1954 i 1955).  Tolkien es 
va passar més de deu anys per escriure-la i va esdevenir la 
seva obra més famosa. Encara avui dia es considera una 
de les obres de gènere fantàstic més popular. 

 
 

Els trobaràs a:  JN TOL  i  Groc 139 

    La inspiració britànica 

C.S. Lewis 

Va escriure Les cròniques de Nàrnia 
entre 1950 i 1956 i es consideren un 
clàssic de la literatura anglesa. Són 
una sèrie de set novel·les fantàstiques 
que contenen personatges i elements 
de la mitologia grega, romana i dels 
contes de fades tradicionals d’Angla-
terra i Irlanda.  

Els trobaràs a:  Groc 134 

J.K. Rowling  
L’autora de les set novel·les de Harry Potter,    
venerada pels seus fans a tot el món, ha escrit 
tres volums complementaris: El quidditch de 
totes les èpoques, Les rondalles del bard Gallard i 
Bèsties fantàstiques i on trobar-les, del que n’ha 
fet un guió per a una pel·lícula.  
També ha col·laborat en l’obra de teatre      
Harry Potter i el llegat maleït. Parts u i dos,    
escrita per Jack Thorne. 

Els trobaràs a:  JN ROW i Groc 17 JN ANGLÈS THO          

i Groc 17 

 

La matèria obscura 
Philip Pullman 

Ediciones B 

 

La història comença com un típic conte de fades, però a mesura 

que es desenvolupa s'hi poden trobar diferents nivells d'al·legories. 

La trilogia tracta temes com la metafísica, física quàntica i filosofia 

(especialment filosofia religiosa). Un aspecte significatiu de La    

matèria obscura és la presència dels daimonis, que són la manifes-

tació física de l'ànima humana i adopten formes d'animals.  

Títols de la saga: 
Llums del nord / La brúixola daurada 

La Daga 
Llargavistes d’ambre 

Els secrets de l’immortal Nicolás Flamel 
Michael Scott 

Ed. Roca Junior 

 

La Sophie i en Josh Newman, dos adolescents que  viuen a Sant 

Francisco, decideixen posar-se a treballar en una llibreria durant 

l’estiu. No s’imaginen que els amables propietaris, en Nicolàs i la 

Peronelle, són en realitat els darrers guardians d’un llibre màgic i 

mil·lenari, responsable de l’equilibri entre el Bé i el Mal... 

Títols de la saga: 
L’Alquimista 

El mag 
La bruixota 

El nigromante 
El brujo 

Groc 178 

Groc 176  

El llibre de la pols. La Belle Sauvage 
Philip Pullman 

Ed. Estrella Polar 

Primer volum de la nova sèrie vinculada a La matèria obscura 

En Malcolm, d’onze anys, i el seu daimoni, Asta, viuen amb els pares 

del noi A Trout Inn, prop d’Oxford. A l’altra riba del riu Tàmesi, per on 

el noi navega sovint amb la seva  canoa anomenada La Belle Sauvage, 

hi ha el convent de Godstow, on viuen unes monges del priorat. En 

Malcolm descobreix que tenen un nou hoste... JN PULL 

Sagues           



    Autors destacats 

Laura Gallego  

Autora de llibres majoritàriament de gènere fantàstic, als vint-i-
un anys aconsegueix publicar el seu primer llibre i des d’alesho-
res ha creat sagues que han atrapat milers de joves a la lectura 
com Memorias de Idhún o Crónicas de la torre i  títols com  
Totes les fades del regne. Ara ens presenta el primer llibre de la 
seva última trilogia Guardians de la Ciutadella: El Bestiari       
d’Axlin, un viatge a la recerca del coneixement en un món   
assolat per monstres. 

Guardians de la Ciutadella 
El Bestiari de Axlin 

Ed. Montena 
Els trobaràs a:   

JN GAL  

Groc 126 

Groc 127 

Reckless 
Ed. Siruela  

 

 

Món de tinta 
Ed. La Magrana  

 

Cornelia Funke 

D’origen alemany, és una de les autores de novel·la fantàstica més llegides, pedagoga i 
il·lustradora de llibres infantils i escriptora per al públic jove.  La revista Spiegel Spezial 
descriu la saga Món de tinta com “un jardí narratiu, un calidoscopi d’aventures plenes de 
color, un homenatge als llibres i a l’art...” Amb la seva darrera trilogia Reckless ens      
transporta a un univers on els contes tradicionals dels cinc continents  cobren vida.  

Els trobaràs a:   
Groc 76 

Rick Riordan 

La  majoria dels seus títols es basen en mitologia grega, romana 
i egípcia tot i que la trama s’ambienta a l’època actual. Es va fer 
conegut per la saga Percy Jackson i els déus de l’Olimp i el 2014 
publica la seqüela titulada Els Herois de l’Olimp. Però sembla 
que no s’acaba aquí ja que l’autor continua fent seqüeles de les 
seqüeles de manera que compartirem aventures amb en Percy 
Jackson una bona temporada. També ha publicat altres sagues 
com la sèrie Magnus Chase. 

Maite Carranza 
 
Escriu per a totes les edats i gèneres diferents, amb nombrosos premis que són un 
reconeixement a la seva trajectòria dins la literatura juvenil catalana. El 2004 inicia el 
projecte de crear una trilogia fantàstica de bruixes, una història de dones actuals que 
guarden secrets i que comparteixen la seva màgia ancestral. La sèrie La guerra de les 
Bruixes ha estat un èxit i s’ha traduït a vint-i-cinc idiomes. 

La guerra de les Bruixes 
Ed. Edebé 

 

 

Els trobaràs a:  JN RIO  i  Groc 141 

Els trobaràs a:   
Groc 76 

 Sagues           



Grimpow: el camí invisible                        
Rafael Ábalos 

Ed.Montena 

 

 

L’hivern de 1313, el jove Grimpow troba un cadàver d’un home 
a les muntanyes nevades d’Úllpens. Descobrirà que el misteriós 
cavaller mort és portador d’un missatge xifrat i d’una estranya 
pedra que canviaran la seva vida i el seu destí. 

 Títols de la saga: 
Grimpow: el camí invisible 

Grimpow: y la bruja de la estirpe 

Tatuaje 
Ana Alonso i Javier Pelegrín 

Ed. Viceversa 

 
Alguns tatuatges són alguna cosa més que un simple ornament a 
la pell. La seva màgia podria unir-te per sempre a la persona que 
desitges... o impedir-te tocar-la i convertir-se en el teu pitjor 
malson. 

 Títols de la saga: 
Profecía 

Resurrección 

Groc 183 

Groc 158 

     Bruixeria, màgia i objectes fantàstics  

Impyrium: la mentida dels tres herois 
Henry H. Neff 

Ed. La Galera 

 

La dinastia Faeregine ha governat Impyrium des del Cataclisme. 

Però la seva màgia es debilita, i amb ella, el seu poder sobre         

l'imperi. Hazel, la petita de les princeses Faeregine, és diferent a 

les seves germanes i l'Emperadriu té plans per a ella. La seva  

màgia sembla ser l'única possibilitat per salvar el prestigi familiar. 

Hob, criat lluny del luxe de les grans ciutats, és enviat a la capital 

com espia de la rebel·lió. Entre ell i la jove maga naixerà una for-

ta amistat.  

 Títols de la saga: 
Impyrium: la mentida dels tres herois 

Impyrium II: la hora de la Parca 

JN NEF 

El círculo secreto 
Libba Bray 

Ed. RBA  

 

Quan Cassie va a estudiar a l’Acadèmia Spence, un prestigiós internat, 
descobreix que és descendent de les Bruixes de Salem i s’uneix al   
cercle secret on tots els membres han de tenir sang de bruixa. Així 
quatre noies ansioses de llibertat volen recuperar l’antiga Ordre, com 
d’altres ja ho havien fet abans, en una història plena de secrets,    
màgia, seducció i foscor. 

 Títols de la saga: 
Orden de la acadèmia Spence 

Angeles rebeldes 
Dulce y lejano 

Groc 147 

El ciclo de la luna roja 
Jose Antonio Cotrina 

Ed. Alfaguara 

 

Rocavarancolia porta trenta anys en runes i la seva única esperança 
és que un noi humà aconsegueixi sobreviure fins que aparegui la   
Lluna Vermella. Cada any, la porta que connecta Rocavarancolia amb 
el nostre món s’obre per la vigília de Tots Sants, la nit de Samhein. El 
mag Denéstor Tul, el demiürg, sedueix a uns joves per endur-se’ls 
amb ell a Rocavarancolia on hauran d’intentar sobreviure fins la lluna 
Vermella. 

Títols de la saga: 
La cosecha de Samhein 

Los hijos de las tinieblas 
La sombra de la luna 

JN COT i Groc 59 

Els llibres del orígens  
John Stephens 

Ed. Fanbooks 

 

La Kate, en Michael i l'Emma són germans des de ben petits viuen 
protegits d'un poder maligne i devastador del qual no saben res. Ben 
aviat, els tres germans emprendran un viatge als confins més perillo-
sos i secrets del món, un viatge ple d'aliats i enemics, de màgia i   
destrucció. I si l'antiga profecia és certa, poden canviar el rumb de la 
història.  

 Títols de la saga: 
L’Atles verd maragda 

La crònica del foc 
El oscuro final (només en CAST) 

JN STE  i Groc 191 

        Sagues           



Maya Fox 
Sílvia Brena 

Ed. Estrella Polar  

 
Al seu aspecte de noia gòtica, la Maya ha d’afegir-li ara una    
capacitat sobrenatural: és capaç de comunicar-se amb els morts. 
Però dominar aquest poder no és fàcil i encara menys quan un 
assassí en sèrie la persegueix implacablement. 

 Títols de la saga: 
L’escollida 

El quadrat màgic 

Groc 163 

 Títols de la saga: 
Septimus 

Septimus y el hechizo impossible 
Septimus y el último alquimista 

Septimus y el anillo de las dos cares 
Septimus en la Isla encantada 

Septimus y la magia negra 
Septimus y el fuego eterno 

Septimus 
Sage, Angie 

Ed. Montena 

 

Una terrible amenaça plana sobre el món màgic: Dom Daniel, el 
mag que practica màgia negra, ha tornat i anhela dominar el 
món. Només necessita dues coses: matar la princesa i robar  
l'amulet Akhenaten a la Maga Extraordinària. Per aconseguir-ho 
haurà de fer front a la família de mags i s'haurà d'enfrontar a 
Marcia, la Maga Extraordinària. 

Bartimeo 
Stroud,  Jonathan 

Ed. Montena  

 

L'Imperi Britànic mai no ha deixat de ser-ho gràcies als bruixots,  
una elit que es manté governant amb mà de ferro gràcies als 
dimonis i esperits de l'Altre Costat. Nathaniel, aprenent de brui-
xot, aconseguirà invocar un dimoni anomenat Bartimeu... 

D’altra banda, Amèrica és un continent en guerra perpètua i el 
món presenta un ordre establert diferent. També la Resistència, 
una organització terrorista en contra del Govern, hi jugarà un   
paper decisiu. 

     Títols de la saga: 
El amuleto de Samarkanda 

El ojo del Golem 
La Puerta de Ptolomeo 

El anillo de Salomón 

Groc 186 

Groc 184 

Sagues                                          Criatures extraordinàries i mons fantàstics    

Tobi Lolness 
Timotheé de Fombelle 

Ed. Empúries  

 

Tobi Lolness te tretze anys, fa un mil·límetre i mig d’alçada i viu 
amb la seva família dalt d’un enorme i frondós arbre. El seu pare, 
un gran científic, es nega a revelar el secret d’un invent            
revolucionari perquè sospita que, si cau en males mans, posaria 
en perill l’existència de l’arbre. Tota la família Lolness és dester-
rada a les Branques Baixes on patiran una persecució  despietada 
de la que només en Tobi pot escapar. 

Títols de la saga: 
Tobi Lolness: un mil·límetre i mig d’heroisme 

Els ulls de l’Elisha 

Groc 161 

 

Els nens peculiars de  Miss Peregrine  
Ransom Riggs 

L’Altra Editorial 

 

Enigmàtica història sobre nens extraordinaris i monstres obscurs. Una 
fantasia que esgarrifa, il·lustrada amb inquietants fotografies vintage. 
De petit, en Jacob Portman tenia un lligam molt especial amb el seu 
avi, que li contava històries extravagants i li ensenyava fotografies 
estranyes de nens invisibles i nenes que leviten.  Quan l’avi mor troba 
una carta misteriosa que el portarà fins a una illa perduda de Gal·les, 
en un viatge que li canviarà la vida per sempre. 
  

 Títols de la saga: 
La llar de Miss Peregrine per a nens peculiars 

La biblioteca de les ànimes 
La Ciudat desolada 

JN RIG 

Cuentos extraños para ninos peculiares 
Ransom Riggs 

Ed. Alafaguara 

 

Abans que Miss Peregrine els donés una llar, la història dels 
“peculiars” s’escrivia als contes. Tots els contes tradicionals   
contenen sempre una veritat i en aquest recull s’amaguen       
algunes certeses  sobre el món peculiar. 

JN RIG 



El Llegat 
Christopher Paolini 

Ed. La Galera 

 
Ens situem a la terra imaginària d’Alagaësia, abans dirigida 

per una ordre de mags guerrers i els seus dracs. El rei va   

exterminar-los amb l’ajut de tretze genets i només en va 

conservar tres ous. Eragon és un noi de setze anys que es 

troba un d’aquests ous de drac d’on naixerà Saphira. 

 Títols de la saga: 
Alianzas 

Encuentros 
 

Títols de la saga : 
Artemis Fowl 

Encuentro en el Ártico 
El cubo 

La venganza de Opal 
La cuenta atrás 

Y su peor enemigo 
La hora de la verdad 

El último guardián 
 

Artemis Fowl 
Eoin Colfer 

Ed. Montena  

 

 

Artemis és un geni adolescent, extremadament intel·ligent. El seu 
objectiu és aconseguir diners, i ho fa a través d'una varietat     
d'estratagemes que du a terme amb l’ajut del seu majordom, un 
agent entrenat i molt preparat. La capitana Tapdebassa és una 
agent de la policia dels éssers màgics i,  d'ençà que l’Artemis la va 
utilitzar per aconseguir l’or dels éssers màgics, li té jurada.   

Groc 112 

JN PAR 

Secretos de la luna llena 
Iria G. Parente i  Selene M. Pascual 

Ed. La Galera 

 
Benvinguts a Faesi, la terra on els contes de fades no són el que 
semblen i els secrets s’amaguen en la lluna plena. Una guerra, 
tres regnes, set personatges i una decisió que determinarà el 
destí de tothom. 

 Títols de la saga: 
Eragon 
Eldest 

Brisingr 
Llegat 

Groc 139 

 

Howl’s moving castle 
Diana Wynne Jones 

Harper collins Children’s 
JN ANGLÊS JON 

 

 

Totes les fades del regne 
Laura Gallego 

Montena 
JN GAL 

La canción de Cazarrabo 
Tad Williams 

Ediciones B 
JN WIL 

Vencer al Dragón 
Barbara Hambly 

Ediciones B 
JN HAM 

Trollhunters 
Guillermo del Toro 

Fanbooks 
JN TOR 

Caraval 
Stephanie Garber 

Planeta 
JN GAR 

Negorith 
Ivan Ledesma 

La Galera 
JN LED 

Carta al rei 
Tonke Dragt 

Cruïlla 
Groc 127 

Los doce clanes 
Jonathan Stroud 

Montena  
Groc 184 



Caçadors d’ombres 
Carrandra Clare 

Ed. Estrella Polar  

 

Títols de la saga: 
Ciutat d’ossos 
Ciutat de cendres 
Ciutat de vidre 
Ciutat de l’àngel caigut 
Ciutat de ànimes perdudes 
Ciutat del foc celestial 

Caçadors d’ombres: els orígens  
Cassandra Clare 

Ed. Estrella Polar  

 

 

"He creuat oceans de temps per trobar-te" 

D’ençà que Dràcula va dir aquesta frase a la seva estimada en 

l’obra homònima de Bram Stocker, és ben clara la intensitat i 

profunditat de l’amor d'ultratomba.  

Crepuscle 
Stephenie Meyer 

Ed. Alfaguara 

Crónicas Vampíricas 
L.J.Smith 

Ed. Destino 

Groc 61 

Títols de la saga: 
Crepuscle 
Lluna nova 
Eclipsi 
A trenc d’alba 

Títols de la saga: 
Despertar 
Conflicto 
Furia 
Invocación 
El retorno 
Damon: almas oscuras 
Damon: medianoche 

      L’irresistible seducció del costat fosc 

Groc 149 Groc 149 

La casa de la noche 
Cast. P.C. Cast i Kristin Cast 

Ed. La factoria de las idees 

Títols de la saga: 
Marcada 
Traicionada 
Elegida 
Indómita 
Atrapada 
Tentada 
Abrasada 
Renacida 
Destinada 
Oculta 
Revelada 

Los vampiros de Morganville 
Caine,  Rachel 

Ed. Versatil 

Títols de la saga: 
La mansión de Glass 
El baile de las chicas muertas 
El callejón de medianoche 
Baile de mascaras 
Señor del caos 
Carpe corpus 

Groc 61 Groc 61 

Tremolor 
Maggie Stiefvater 

Ed. Cruïlla  

JN STI 

Títols de la saga: 
Tremolor 
Rastre 
Sempre 
Perdido (només CAST) 

 

Títols de la saga: 
Oscuros 
El poder de las sombras 
Pasión /La trampa del amor 
La primera maldición 
El retorno de los caídos 
La eternidad y un día (Novel·la annex) 
(els tres primers volums en CAT) JN KAT i Groc 57 

Títols de la saga: 
Hush, hush 
Crescendo 
Silencio 

JN FIT 

Hush, hush 
Becca Fitzpatrick 

Ediciones B 

Foscor 
Lauren Kate 

Ed. Estrella Polar  

                                                                        D’àngels i homes llop            

Títols de la saga: 
Eternitat 
Miratges 
Tenebres 
Temptació 
Desafío (només ens CAST) 

JN NOÉ i Groc 62 

Immortals  
Alyson Noël 

Ed. Estrella Polar 

 



Saga: Dons obscurs 
Vic James 

Ed. La Galera 

JN JAN 

 

Saga: La llum d’Artús 
Raimon Portell 

Ed. Barcanova 
JN POR 

Saga: El vent en flames 
William Nicholson 

Ed. Ediciones B 
Groc 91 

    Distopies  

Saga: La Reina roja 
Victoria Aveyard 

Ed. Océano 
JN AVE 

Saga: El corredor de laberint 
James Dasher 

Ed. Fanbooks 
JN DAS 

Saga: L’home dels records 
Lois Lowry 

Ed. Cruïlla 
JN LIW 

Saga: Divergent 
Veronica Roth 

Ed. Fanbooks  
JN ROT 

Groc 140 

Hi ha novel·les ambientades en societats fictícies, 

opressives i totalitàries que empenyen als seus habi-

tants a situacions extremes i apocalíptiques.  

Aquestes es consideren distopies, un subgènere de la 

fantasia i la ciència-ficció. Us presentem una tastet 

d’algunes de les sagues més actuals. 

Cançó de gel i foc 
George R.R. Martin 

Ed. Alfaguara 
N F MAR 

Crònica de l’assassí de reis 
Patrick Rothfuss 

Ed. Rosa del vents 
N F ROT 

Els llibres de Terramar 
Ursula le Guin 

Ed. Edhasa 
N F LEG 

8 LEG 

 
Els tres primer volums 

editats en format còmic 

per Fanbooks, text adaptat 

per D. Abraham i il·lustrat 

per T. Patterson.  

 JC MAR 

                  Maduresa lectora pels amants de la fantasia 

Terry Pratchett 
N F PRA 



Stardust 
Neil Gaiman;  

Charles Vess 

Ed. Paneta DeAgostini 
Groc  

El mago de oz 
Eric Shanower ;          

Skottie Young ; Jean-

Françoise Beaulieu  

Ed. Panini 
JC SHA 

Coraline             
Neil Gaiman;           

P. Craig Russel;      

Lovern Kindzierski 
Ed. Roca 

Groc 156 

Artemis Fowl                               
la novel·la gràfica                            

Eoin Colfer i Andrew Donkin;          

Giovani Rigano; 

Paolo Lamanna 

Ed. Norma Còmics 
Groc 156 

El còmic i la novel·la gràfica poden ser 

un format ideal per a una narració   

fantàstica. Imatge i text conflueixen 

mostrant-nos una nova manera de 

llegir adaptacions de textos literaris, 

però també de noves creacions:       

històries fantàstiques i de superherois 

creades expressament per aquest art. 

   La fantasia al món del còmic  

El llibre del               
cementiri Vol.1 i Vol.2 

 Neil Gaiman;  

P. Craig Russell; Kevin  

Nowlan; Lovern             

Kindzierski 

Ed. Fanbooks 
Groc 156 

Luces del Norte 1          
Stéphane Melchior ; 

Clément Oubrerie ; 

Phillip Pullman 
Ed. Norma 

Groc 156 

The Sandman 
Neil Gaiman; Sam Kieth;   

Mark Dringenberg 

Ed. Paneta DeAgostini 

The League of  
Extraordinary Gentlemen 

Alan Moore;                                     

Kevin O'Neill 

Ed. Paneta DeAgostini 

1602  
 Los 4 fantàsticos 

Peter David;                                

Pascal Alixe 

Ed. Panini 

Els trobaràs a:   
CÒMICS CUATRO  

FANTÁSTICOS 

 

Spiderman 
Mark Millar; Frank Cho; 

Terry Dodson 

Ed. Panini 

Superman 
Jerry Siegel & Joe Shuste 

Ed. Norma 

Nausicaä 

 Hayao Miyazaki  

Ed. Planeta DeAgostini 

 

Els trobaràs a:   
CÒMICS EXTRAORDINARY 

Els trobaràs a:   
CÒMICS SANDMAN 

Els trobaràs a:   
CÒMICS SUPERMAN 

Els trobaràs a:   
CÒMICS SPIDERMAN 



Biblioteca Pública de Tarragona,   
Fortuny, 30, 43001 Tarragona 

 

Telèfons. Informació:  

977 240 331 - 977 240 544 

bptarragona.cultura@gencat.cat 

 

WEB 

http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOG CINEMÚSICA 

http://bptbloc.wordpress.com 

BLOG BIBLIOTECA & TGN 

http://bibliotecaciutat.wordpress.com 

 

centre d’Interès: 

a la Biblioteca  

Pública de TarragOna 

 

A la planta primera hi trobaràs una  

secció amb el més nou de la literatura 

juvenil. 

Els llibres Estan senyalitzats Amb unes sigles                                

al llom del llibre: 

                           novel·la 

                                   Poesia    

 

pots fer la cerca des del catàleg Argus de la                 

biblioteca per allò que busques. 

Tot el retrospectiu el  trobaràs a la Sala Infantil  

amb el color groc al llom. 

 

 

J N 

J P 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

2
a 

ed
ic

ió
 

http://www.facebook.com/newyorkpubliclibrary
http://www.twitter.com/nypl

