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VALLÈS, Tina. Bocabava. Barcelona: Fragmenta, cop. 2016. RECEPTES PARES I2 PET
“Un nen sense sort, aquest és en Bocabava. Té un ull distret i l’altre sorprès, i tot el dia
ensopega i col·lecciona nyanyos perquè no mira on ha de mirar... Sempre té un pam de
boca oberta, en Bocabava, i el coll de la samarreta xop pel regalim de saliva que li cau. I
és que la gent quan es distreu bada una mica la boca i quan se sorprèn encara la bada
més, així que ell l’obre el doble i, esclar, no li para de rajar.”
Aquesta història al voltant d’un nen amb certes deformitats físiques –tal i com veiem a la
descripció que en fa l’autora- no us deixarà indiferents. M’ha semblat molt interessant la
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Biblioteca…

A partir de gener de 2011
donem per finalitzats els
blogs dels Clubs de Lectura
que trobareu als enllaços
següents.

manera com aborda el tema l’autora, amb realisme i una mica d’humor. Crec que és un
llibre diferent als que omplen les prestatgeries de les llibreries, que no cau en
l’explicació fàcil i que inspira tendresa.
Us el recomano per fer-ne una lectura compartida, estic segura que després de llegir-lo
us quedareu amb la sensació que, potser, teniu la boca oberta com el personatge
protagonista.

Les noves notícies de les
trobades als clubs així com
les valoracions es
publicaran en aquest mateix
blog.
Blogs anteriors
Club de Lectura Infantil
Dades del mapa ©2017 Google, Inst. Geogr.

Mostra Biblioteca Pública
Municipal de Cambrils en un
mapa més gran

Ens trobaràs
Carrer Alfons I El Cast, 2
43850 Cambrils
Tel 977 363 495

Club de Lectura Juvenil
Club de Lectura Adult
La meva llista de blocs
AMPLI
Enderrock a les
biblioteques de Girona:
Concert de Pau Blanc a
l' Ernest Lluch
Fa 15 minuts

e-mail:
bib.cambrils@altanet.org

tens un racó dalt
del món
Publicat per Biblioteca de Cambrils a les 8:30

La vida darrere de
l'aparador (fragments)

Categories: Foment de la lectura , Fragmenta , Infantils recomanats , Recomanats , Tina Vallès

Fa 5 hores

web:
www.cambrils.cat/biblioteca

Darabuc · literatura
per a infants i joves
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Horari
Consulta els horaris
d'hivern i estiu
a la nostra web

Ai vist lo lop
Fa 3 setmanes

CINEMUSIC BLOC
Novetats voladores
Fa 3 setmanes

Arma't de recursos
Fa 3 mesos

comptador de visites

Biblioteca Popular
d'Ulldecona
Fa 6 mesos

Bloc de la Biblioteca
de Palafrugell
APROP’ART: espai de
formació
Fa 2 anys

Biblioteca de
Roquetes Mercè
Lleixà
Estrenem bloc
Fa 3 anys

Enllaços recomanats
Al·lots El petit príncep
Bibliomola
Biblioteca de Cocentaina
CL Biblioteca Les Corts
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Espai de llibres
Guía del cómic
Les bèsties lectores
Mussol Lector
Pizca de papel
Què llegeixes? QL?
Softcatalà
Tarraconats 2.0
Tens un racó dalt del món
Va de llibres
biblioteques.cat
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Disseny de Dezinerfolio | A Blogger per Blog and Web
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