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Recordeu que a les Biblioteques de Sitges tenim un munt de 
llibres i pel·lícules del gènere fantàstic i de terror, i una pila de 
contes infantils que fan molta por!  
 
Us proposem una selecció que no us defraudarà! 
 
 

 
 

PER A UN PÚBLIC ADULT 
 

NOVEL·LES DE TERROR 
 

Frankenstein, o, El moderno Prometeo / Mary Shelley 
 
En su afán por desentrañar "la misteriosa alma del hombre", 
Víctor Frankenstein crea un cuerpo a partir de la unión de 
distintas partes de cadáveres diseccionados. El experimento 
concluye con éxito cuando el monstruoso cuerpo cobra vida. 
Frankenstein, que comprende en ese momento el horror 
que ha creado, rechaza con espanto el resultado de su 
experimento y huye de su laboratorio. Al volver a él, el 
monstruo ha desaparecido y él cree que todo ha concluido. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 

 
 

El Cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde / Robert Louis 
Stevenson 
 
Mr. Utterson, el notari, està preocupat. No aprova en 
absolut la relació del seu bon amic i client, el Dr. Jekyll, amb 
un individu misteriós d'aparença repulsiva i maligna, 
anomenat Mr. Hyde. Una relació estranya i secreta de la 
qual ben pocs saben alguna cosa. Henry Jekyll és doctor en 
Medicina, membre de la Royal Society, un dels homes més 
rics i respectats de Londres i, aparentment, ha acollit el 
sòrdid Mr. Hyde i el protegeix. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 

http://aladi.diba.cat/record=b1417242~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1277527~S46*cat
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Corpus delicti / Andreu Martín 
 
Va morir en 1949 penjat d'una forca. Tenia 39 anys. Havia 
assassinat a diverses persones, però no podien jutjar-lo 
perquè havia fet desaparèixer els cadàvers i, sense cos del 
delicte, no podia haver-hi judici. Fins que un forense va 
trobar una petita resta. Només van poder condemnar-lo per 
un dels seus crims, malgrat que es vanava d'haver comès 
molts més. El seu mòbil: la necessitat de beure sang 
humana. Un vampir? O un estratagema perquè el 
declaressin boig i deslliurar-se així de la forca? En 
Corpus delicti, Andreu Martín narra en primera persona la 

vida de John George Haigh, un personatge real que va commocionar la societat 
britànica poc després de la Segona Guerra Mundial. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 

El Instituto / Stephen King  
 
En mitad de la noche en un barrio tranquilo de Minneapolis 
raptan a Luke Ellis, de doce años, tras haber asesinado a sus 
padres. Una operación que dura menos de dos minutos. 
Luke se despierta en la siniestra institución conocida como 
el Instituto, en un cuarto que se asemeja al suyo pero sin 
ventanas. En habitaciones parecidas hay más niños: Kalisha, 
Nick, George, Iris y Avery Dixon, entre otros, que comparten 
capacidades especiales como la telequinesia o la telepatía. 
Todos ellos se alojan en la Mitad Delantera de la institución. 
Los mayores, en cambio, se encuentran en la Mitad Trasera. 

Como dice Kalisha: «El que entra no sale». 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 
 

El Hombre de tiza / C.J. Tudor  
 
Todo comenzó el día del terrible accidente, durante la feria, 
cuando Eddie, de doce años, conoció al Hombre de Tiza. Fue 
el Hombre de Tiza quien le dio la idea de los dibujos, una 
manera de intercambiar mensajes secretos entre su grupo 
de amigos. Fue divertido hasta que los dibujos condujeron al 
cuerpo sin vida de una niña. Sucedió hace treinta años y Ed 
creía que todo había quedado olvidado. Sin embargo, un día 
recibe una carta que contiene solo dos cosas: una tiza y el 
dibujo de un muñeco. La historia se repite y Ed se da cuenta 
de que el juego en realidad nunca terminó... 

Veure’l al catàleg Aladí aquí 

http://aladi.diba.cat/record=b1271108~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1929490~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1891952~S46*cat
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PEL·LÍCULES DE TERROR 
 
 

Lamb / Valdimar Jóhannsson 
 
María e Ingvar viven aislados con su rebaño de corderos en una 
isla de Islandia. Cuando descubren un misterioso recién nacido, 
deciden quedárselo y criarlo como su propio hijo. Esta nueva 
perspectiva trae mucha felicidad a la pareja, pero la naturaleza 
les tiene reservada una última sorpresa. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 

 

 
 
Gretel & Hansel : un oscuro cuento de hadas / dirigida por 
Osgood Perkins 
 
A Baviera, a principis del segle XIV, Gretel i Hansel, de 13 i 9 anys 
respectivament, viuen en la misèria més absoluta. El seu pare va 
morir fa anys i la seva mare està casada ara amb un home 
malvat. A causa de la falta de recursos i a la creixent por que els 
produeix el seu padrastre, Gretel i Hansel decideixen fugir del 
poble a la recerca d'un futur millor. En el bosc es troben amb 
diverses persones que, d'una forma o una altra, intenten 

aprofitar-se d'ells. Fugint dels uns i els altres, coneixen a un amigable caçador, que per 
fi els indica com és el camí segur a seguir. Els dos germans arriben a la cabanya 
de Holda, una amable dona gran que decideix acollir-los. El que Gretel i Hansel no 
poden imaginar-se és que en aquesta cabanya hauran d'enfrontar-se a les seves pitjors 
pors si volen sobreviure. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 

El Hombre invisible / directed by Leigh Whannell 
 
Atrapada en una violenta i controladora relació amb un brillant 
científic, Cecilia aconsegueix escapar una nit i deixa enrere al seu 
maltractador. Poc després, la seva ex parella mor sobtadament. 
Però aviat començaran a succeir coses estranyes en el seu entorn 
i als seus sers estimats, la qual cosa fa que la seva idea que tot 
sigui un engany de la seva ex-parella cobri més força al seu cap. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 

 

https://aladi.diba.cat/record=b2008478~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1955397~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1956130~S46*cat
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Malasaña 32 / dirigida por Albert Pintó 
 
Madrid, anys 70. Una família s'instal·la al barri de Malasaña en 
una casa que es convertirà en el pitjor dels seus malsons. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 
 
Annabelle vuelve a casa / directed by Gary Dauberman 
 
Decidits a evitar que Annabelle causi més estralls, tanquen a la 
nina posseïda darrere d'una vitrina sagrada. Però la nina escapa i 
desperta als esperits malignes de l'habitació. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 
 
 
 

 
Tesis / guión y dirección: Alejandro Amenábar 
 
Ángela, estudiant d'Imatge, està preparant una tesi sobre la 
violència audiovisual. Com a complement al seu treball, el seu 
director de tesi es compromet a buscar a la videoteca de la 
facultat material per a ella, però l'endemà és trobat mort. Ángela 
coneix a en Txema, un company expert en cinema gore i 
pornogràfic, i a Bosco, un estrany noi, amic íntim d'una jove 
assassinada en una snuff movie. 
 

Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 
 

PER ALS JOVES 
 

NOVEL·LA JUVENIL 
 

http://aladi.diba.cat/record=b1955698~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1937318~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1261814~S46*cat
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No entris al bosc / Stephanie Perkins 
 
Dues noies decideixen anar d'acampada al bosc, però tot 
sortirà malament. I llavors, el seu camí es creua amb el d'un 
assassí en sèrie... 
 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 

 
Bel : amor més enllà de la mort / Care Santos 
 
La Bel ja no reconeix el que formava el seu món. Totes les 
persones que estimava sembla que s’han convertit en 
estranys. No sap què passa, però està disposada a descobrir-
ho, encara que hagi de suportar les conseqüències de saber-
ho tot. Si no, podria perdre l’Isma, l’amor de la seva vida, per 
sempre.  
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 
 

 
On neixen les ombres / David Lozano 
 
El cos de l'Álex està encongit davant de la pantalla. El rostre 
se li ha convertit en una màscara d’ulls envermellits que li 
couen de l’estona que fa que no parpelleja. Està al·lucinat i, 
sobretot, penedit d’haver-se colat en aquella pàgina web. Se 
li regira la panxa i té unes basques que amb prou feines 
aconsegueix reprimir. Mai de la vida s'hauria imaginat les 
imatges tan atroces que se succeeixen davant dels seus ulls, 
recloses a la pantalla de l'ordinador i sota un so de fons d'uns 
sorolls inhumans que gairebé retorcen els petits altaveus de 
l'equip. De sobte, una apagada de llum deixa la casa en la 
foscor... 

 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 

https://aladi.diba.cat/record=b1987578~S46*cat.
http://aladi.diba.cat/record=b1565105~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1946304~S46*cat
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L'Univers de Poe / Edgar Allan Poe  
 
Un escarabat fantàstic i el tresor d'un temible pirata; un 
castell tenebrós enmig dels Apenins i una noia atrapada dins 
d'un retrat; un detectiu amb ulleres verdes i el misteri d'una 
carta introbable; un mort que no és ni mort ni viu... i una 
setmana amb tres diumenges! Tot això és possible a l'univers 
de Poe. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 

 
Thornhill : orfenat de noies / Pam Smy ; traducció de Marina 
Espasa 
 
«Ella ha tornat. La por m'ha entrat pel clatell com un calfred i 
m'ha baixat per l’esquena. Què faré ara?» A Thornhill, un 
orfenat encantat, el terror pot no venir dels fantasmes, sinó de 
les nenes que dormen al teu costat. I l'amistat, de les que 
llegeixen el teu diari molts anys després. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 
 
Los Niños de cristal / Kristina Ohlsson 
 
Tras la muerte de su padre, Billie, una niña de 12 años, y su 
madre deciden mudarse a una vieja casa en un pueblo 
cercano. Pero algo extraño se esconde dentro de la vivienda: 
¿quién golpea su ventana en mitad de la noche? ¿por que la 
lampara se balancea sin razón? ¿y quién pone aquellas 
figuritas de cristal encima de la mesa? 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 
 

 

PER ALS MENUTS 
 

Contes de terror 
 

PER A NENS I NENES FINS ALS 6 ANYS 

http://aladi.diba.cat/record=b1561014~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1932575~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1754337~S46*cat
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Un Sopar de por / [text:] Meritxell Martí ; [il·lustracions:] 
Xavier Salomó  
 
Aquesta nit se celebra un sopar de gala que reuneix els 
personatges més malvats del món. Quines viandes deu haver 
preparat el xef Jean-Col Trinxat? Aixequeu les solapes i ho 
sabreu. 
Agafeu els nou personatges més malvats que hi ha, afegiu-hi 
un gran xef de renom mundial, poseu-ho tot en un restaurant 
de tres estrelles negres... i tindreu un sopar de por! Aixequeu 
les solapes per descobrir les croquetes d'àvia, la llet podrida 

amb cruixent de formigues o l'escalivada de llangardaix. I, sobretot, no us perdeu  el 
plat sorpresa del final... 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 

 
Hi ha un cocodril sota el meu llit / text i il·lustracions de 
Mercer Mayer 
 
Conte escrit en clau humorística en què es planteja una 
situació absurda; l'aparició d'un animal salvatge sota el llit del 
protagonista. Aquesta obra intemporal és una elecció perfecta 
per a tots aquells nens que, a l'hora d'anar a dormir, estiguin 
llestos per a enfrontar-se als seus temors nocturns. En aquest 
relat clàssic de Mayer, l'heroi troba una solució enginyosa a 
l'inesperat problema... 
 

Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 
 
La Màquina menjapors / Carlota Iglesias, Àngels Ribas ; 
[il·lustracions:] Emma Reixach, Gemma Riba 
 
«I si construeixo una màquina que es mengi totes les pors?», 
pensa en Daniel, que té molta por de la foscor. Així aprèn que 
tenir por no és dolent, perquè la pot transformar en coses 
boniques; però sobretot s'adona que tot sol la pot vèncer. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 

 
 
DE 7 A 10 ANYS 

http://aladi.diba.cat/record=b1873276~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1712606~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1775631~S46*cat
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El Gos negre / Levi Pinfold 
 
Heu sentit parlar del Gos Negre? Explica la llegenda que tan sols 
amb mirar aquesta horripilant criatura, es desencadenarien els 
esdeveniments més terribles... 
Qui podria culpabilitzar la família Esperança per sentir-se 
atemorida quan el Gos Negre va aparèixer davant de casa seva? 
Aquesta és una història sobre tenir por. També és una història 
sobre no tenir por. Tot depèn de com vegis les coses. 
 

Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 

 
Los Bebedores de tinta / Éric Sanvoisin, Martin Matje 
 
Daniel ha descubierto a un extraño personaje en la librería de 
su padre. Tiene un aire desconcertante y parece que va 
flotando a diez centímetros del suelo. Pero lo más asombroso 
es que se bebe las páginas de los libros y que vive en la cripta 
de un cementerio. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 
 
L'Home del sac / Josep M. Jové, Tha 
 

Un noi està molt intrigat amb el sac que apareix i desapareix al 
davant d’un casalot. Una nit, convenç la seva àvia perquè 
l’acompanyi i junts, descobreixin quin misteri amaga aquell sac. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 
 
 
 

 
D’ 11 a 13 ANYS 

http://aladi.diba.cat/record=b1778197~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1408316~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1412604~S46*cat
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Historias de miedo para contar en la oscuridad / recogidas 
del folklore popular y adaptadas por Alvin Schwartz ; con 
ilustraciones de Brett Helquist 
 
Por primera vez, esta icónica antología de cuentos de terror 
se reúne en un solo volumen que recoge las historias 
publicadas en los libros Historias de miedo para contar en la 
oscuridad, Más historias de miedo para contar en la 
oscuridad e Historias de miedo para contar en la oscuridad 
3. El folclorista Alvin Schwartz nos ofrece algunas de las 
historias más inquietantes de horror, venganza y eventos 
sobrenaturales de todos los tiempos.  

  
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 
 

El Amigo inimaginario / Guy Bass ; ilustraciones de Pete 
Williamson  
 
Hey, Hey, Hey. Mi nombre es Skeleton Keys y mis dedos 
fantabulosos abren las puertas de los mundos más 
recónditos. Deja que te cuente el curioso caso de Ben 
Bunsen y su amigo... ehem, inimaginario. Sí, inimaginario. 
Pronto descubrirás a qué me refiero. Prepárate para 
conocer a monstruos temibles y a piratas centenarios: la 
historia más increíble jamás contada. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 
  
Creus en els fantasmes? / Rosa-Maria Colom ; dibuixos de 
Mabel Piérola 
 
Aquest llibre recull enigmàtiques histories d'aparicions i de 
desaparicions. El cas d'un cuiner de qui es vol venjar un 
grup d'alumnes, o el d'Elisa, que es va esvair un dia de pluja 
intensa i vent desfermat, en són bona mostra. La resposta a 
les angoixes que recorren aquestes pàgines sovint es troba 
mes a prop del que els personatges mateixos sospiten. Un 
roure, un mirall o un telèfon que engoleix persones poden 
ser-ne la clau. Però hi ha casos que no tenen explicació. Per 
això, a la pregunta de si creus en els fantasmes, hi ha qui 
respon amb veu tremolosa: "No, però em fan molta por". 

 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 

http://aladi.diba.cat/record=b1927486~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1954998~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1512232~S46*cat
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Pel·lícules infantils 
 

Los Mundos de Coraline / directed by Henry Selick 
 
Basada en una novel·la de Neil Gaiman, narra la història d'una 
nena que, en travessar una paret de la seva casa, troba una 
versió millorada de la seva vida: els seus pares són més 
considerats amb ella, però les sensacions meravelloses 
donaran pas a la por i a l'angoixa. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 
 
 
 
Alicia a través del espejo / directed by James Bobin 
 

En una festa a casa de Lord Ascott, l’Alicia es troba 
amb l’Ábsolem, que ara és una papallona monarca blava que 
ajuda a l’Alicia a tornar al fantàstic món d’Infraterra, on troba 
als seus amics: el Conill Blanc, el Gat Somrient, Liró, la Llebre, 
els Tweedles i el Barreter Boig, però aquest, 
desafortunadament, ja no és el mateix... 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 
 

 
Monster house / directed by Gil Kenan 

 
El jove DJ sempre va saber que la vella casa d'enfront del 
Sr. Nebbercracker tenia un aire molt estrany. Quan la casa es 
converteix en un monstre viu, DJ recluta als seus 
amics Chowder i Jenny per revelar els secrets que alberga la 
mansió. Però de sobte, es veuen embolicats en una batalla 
esborronadora contra un ser imparable, veient-se obligats a 
salvar el seu barri de la monstruosa casa. 
 
Veure’l al catàleg Aladí aquí 
 

 
 
 
 
I si encara voleu més, us recomanem consultar el catàleg Aladí, on trobareu: 
 

http://aladi.diba.cat/record=b1751585~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1840389~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1882907~S46*cat
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- més recursos sobre el cinema fantàstic: https://bit.ly/3tG8f7Z 
 
- més pel·lícules de terror: https://bit.ly/3ka9Sr9 
 
- més novel·les de terror: https://bit.ly/3lnVxqM 
 
 
 
 

 

https://bit.ly/3tG8f7Z
https://bit.ly/3ka9Sr9
https://bit.ly/3lnVxqM

