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Mandela i el general
John Carlin, Oriol 
Malet

Núm de pàgines: 120 
Editorial: Còmic USA 

ISBN:9788417188887

    

Novel·la gràfica
història. 

Durant  vint  anys,  John  Carlin  va  ser
corresponsal per al «The Guardian» i El País
a Sud-àfrica, on va establir una amistat amb
Nelson Mandela. En aquest llibre, es conjura
amb el talent de l’artista gràfic Oriol Malet pe
traçar  un  moment  crucial  de  la  història  del
segle  XX en què el  somni  democràtic  d’un
poble va estar a punt d’ofegar-se en sang per
sempre.

El ramat perillós
David Nel·lo

Núm de pàgines: 120 
Editorial: Casals

ISBN:9788483435847
343-5

 

Novel·la

valors.
Amistats.
Relacions 
intergeneracionals.

La  Blanca  Marçal  ha  estat  tota  la  vida
professora d’institut. Ara que està a punt de
jubilar-se, mira enrere i fa balanç de la seva
trajectòria.  Ha  tingut  força  encerts,  però
també ha comès alguns errors. Per les seves
classes han passat molts alumnes, alguns de
ben problemàtics. Però n’hi ha un que no li
marxarà mai del cap: encara recorda el dia
que es va fixar per primer cop en el noi que
seia a la  punta de la segona fila,  en Mirko
Lloberes... Els inadaptats també són aquells
que lluiten incansablement i  a contracorrent
perquè tot surti bé. 

Rètrum 2
Francesc Miralles

Núm de pàgines: 320 
Editorial: Estrella Polar

ISBN:9788499324760

 

Novel·la
tribus urbanes, 
misteri

La vida és massa sinistra per ser un àngel...
Un any després dels tràgics esdeveniments a
Highgate, en Christian i l’Alexia viuen el seu
amor de forma provisional, davant l’amenaça
de  desaparició  d’ella,  que  continua  sense
desvetllar  els  seus  plans.  Mentrestant,  els
rituals dels pàl·lids són imitats per una altra
tribu  de  joves,  amb  qui  aviat  toparan
violentament.  La facció rival  no segueix  els
objectius originals de Retrum: agermanar-se
amb els  morts  per  rebre  la  seva  saviesa  i
consell.  El  malson  no  ha  fet  més  que
començar.



Quan no te’n vas
Pau Joan Hernández

Núm de pàgines: 200 
Editorial: Edebé

ISBN:9788499324760

NOVEL·LA

Educació moral i 
cívica, amistat, 
valors.

Em dic Lorena i no sé si he de dir que tenia
setze anys o ja no els tinc,  o bé que tenia
setze anys i continuaré tenint-los per sempre.
Em  dic  Lorena  i  fa  aproximadament  mes  i
mig que estic morta. Els lectors més experts
deuen estar pensant  que quan dic que sóc
morta, ho dic en sentit figurat, fent servir una
metàfora  exagerada  i  morbosa,  però  les
metàfores no em van gens.  A mi m’agrada
anomenar  les  coses pel  seu nom i  que se
m’entengui.  I  si  dic que estic morta,  el  que
vull dir és exactament que estic morta. Morta
i  enterrada,  per  ser  més  precisos.  El  que
passa és que no tinc ni idea de per què ni a
per a què sóc encara aquí. Per no saber, no
sé ni com vaig acabar morta...

El noi del pijama de 
ratlles
John Boyne

Núm de pàgines: 200 
Editorial: Empúries

ISBN:9788497872768

 

NOVEL·LA 
històrica, amistat, 
valors.

Berlín 1942. La guerra no afecta gaire la vida
de Bruno, un noi de nou anys que viu en un
barri  residencial.  Però  un  bon  dia  arriba  a
casa  i  es  troba  totes  les  coses
empaquetades: el seu pare, membre de l'elit
militar, ha rebut un nou destí i es veu obligat
a marxar i instal·lar-se amb tota la família en
una àrea rural mig deserta i molt depriment.
Bruno s'avorreix i passa els dies obsessionat
amb una tanca que s'alça davant la finestra
de  la  seva  habitació.  Fins  que  no  coneix
Schmuel, el noi del pijama de ratlles, que viu
a l'altra banda del filferro espinós,  Bruno ni
tan sol no comprèn que ja no és a Alemanya
sinó a Polònia. Tampoc no és conscient del
que passa a la vida de Schmuel fins que és
massa tard per  escapar  els  horrors que es
viuen a l'altre costat de la tanca. L'honestedat
narrativa, la congruència dels personatges i
la  progressió  magistral  de  la  trama,  doten
aquesta novel·la  d'una qualitat  literària molt
humana i d'una força narrativa captivadora. 

Katalepsis
Maria Carme Roca

Núm de pàgines: 240 
Editorial: La Galera

ISBN: 9788424647506

 

Novel·la

Intriga.
Relacions 
personals.

L'Eric  pateix  catalèpsia,  una  malaltia
neurològica que el paralitza com si estigués
mort,  però que el  manté conscient.  Amb el
seu amic Gerard treuen un profit molt perillós
d'aquesta  malaltia:  busquen  baralles  a  la
sortida de les discoteques.  Amb l'ajut  de la
cocaïna i la complicitat d'en Gerard, l'Eric es
provoca atacs i  fingeix morir.  A l'institut,  els
seus companys no volen fer-se amb ells, i la
Lara, la noia que li agrada a l'Eric, no li fa ni
cas.  Per  venjar-se,  l'Eric  i  en  Gerard  es
proposen  rebentar  la  festa  de  la  nòvia  de
l'Alexis i fer el seu numeret particular. Però,
com  passa  tantes  vegades,  fins  i  tot  els



millors  plans  fallen.  Cosa  no  gaire
recomanable quan estàs jugant amb la vida i
la mort. r-se’n. Però de què fuig, en realitat 

M
Lolita Boch

Núm de pàgines: 80 
Editorial: Cruïlla.

ISBN:9788466144100

NOVEL·LA 

Amistats, 
maltractaments.

M  no  és  capaç  d’explicar  a  ningú  el  que
passa a casa seva. El seu pare té atemorits
tots els membres de la família. En no trencar
cap  d’ells  el  silenci,  la  tragèdia  final  és
inevitable. M té 16 anys, és un bon estudiant i
un  bon  company  d’institut,  té  algun  amic  i
compta  amb  la  simpatia  i  l’amistat  de
l’entrenador  de  l’equip  de  bàsquet;  de  tota
manera no és capaç d’explicar a ningú el que
passa a  casa seva.  Només pensa a poder
començar a treballar ben aviat per treure la
mare  i  la  germana  d’aquell  infern.  El
comportament  del  pare  impedeix  que  les
persones  del  seu  voltant  creixin,  es  facin
lliure,  siguin  responsables:  destrueix.
Aniquila, literalment.

Radriografia de noia 
amb tatuatge
Jordi Sierra i Fabra

Núm de pàgines: 200 
Editorial: La Galera 
jove.

ISBN:9788424641436

NOVEL·LA

Thriller.

Una  nit  de  passió  acaba  amb  un  crim.  El
principal sospitós nega els fets però totes les
proves el  condemnen. Un cas tancat  per  a
tothom menys per a la nòvia de l’acusat, que
se’n  sent  responsable  perquè  aquella  nit
fatídica no era amb ell. La Carla creu que hi
ha peces que no encaixen. Mentre tot sembla
ensorrar-se  al  seu voltant,  ella  iniciarà  una
investigació per descobrir  el  veritable rostre
assassí.

Juno
Laia Aguilar

Núm de pàgines: 160 
Editorial: Fanbooks

ISBN: 9788417515126

  

NOVEL·LA

Relacions 
personals.
Adolescència.

La  Juno  està en  un  centre  d’acollida  des
que era petita i tothom la considera un cas
perdut.  La seva vida, però, canvia quan la
psicòloga li ofereix anar a un institut en un
barri benestant de la ciutat. La noia continua
enfadada amb el món, però potser la vida li
donarà una segona oportunitat. 

Cor de cactus i altres
formes d’estimar.

Anna Manso

Núm de pàgines: 248 
Editorial: La Galera.

NOVEL·LA

Amor
Família.
Música. 
Amistat.
Educació per a la 

La Lara és  una adolescent  molt  normal:  té
una  germana  petita  i  un  grup  d’amics
fantàstic, li encanta la música i és una noia
compromesa  amb  el  que  passa  al  seu
voltant. Tot i així, no vol ni sentir a parlar de
l’amor, fins i tot quan es creua amb el Diego.
Segons ell, estaven destinats a conèixer-se;



ISBN:9788466143578

 

igualtat segons ella,  ha estat  mala sort.  Els  lectors
acompanyaran la Lara en la seva relació amb
el Diego, en el dia a dia amb la família i els
amics i en la seva reivindicació en contra dels
estereotips de gènere.

L


