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Des dels departaments de llengües i ciències socials us recomanem aquests llibres i             
esperem que gaudiu de la lectura durant aquests mesos d’estiu! Llegir millora el cabal              
lèxic, l’ortografia i la morfosintaxi i enriqueix en una gran diversitat de temes i de valors.                
Podeu escollir el títol que més us agradi. Aquesta llista és només una orientació! 

 
Anglès: 
“Call me by your name” d’André Aciman. És una història d’amor entre un adolescent              
de 17 anys jueu italoamericà i un estudiant universitari de 24. Està ambientada a la Itàlia                
dels anys 80 i ens transporta a un estiu vibrant i fresc ple de nous coneixements i                 
connexions personals profundes. Al 2017 en van fer una adaptació cinematogràfica que            
és molt recomanable, també.  
  
“The perks of being a wallflower” de Stephen Chbosky. És la història del Charlie, un               
noi tímid i introvertit que comença l’educació secundària superior a Estats Units. En la              
novel·la l’acompanyem en una aventura de creixement personal i d’evolució amb els seus             
nous amics a través de les problemàtiques i desitjos propis de l’adolescència. Al 2012 en               
van fer una adaptació cinematogràfica que és molt recomanable, també.  
 
“Normal people” de Sally Rooney. És una història d’amor i amistat entre el Connell i la                
Marianne situada a Irlanda. Es coneixen des de l’institut i acaben anant a la mateixa               
universitat quan es graduen, i per tant els acompanyem en aquest pas tan important, el               
creixement que comporta i els canvis en els rols que havien tingut tradicionalment a              
l’institut. Aquest abril se n’ha estrentat l’adaptació cinematogràfica en format de serie, molt             
recomanable també.  
 
 
Història: 
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“Una bala para el recuerdo” de Maite Carranza. «Me gustaría creer que Miguel Serna              
horadó la bala de su padre republicano, la insertó en una cadena y la llevó siempre sobre                 
su pecho para poder enseñarla a sus hijos y a sus nietos y explicarles lo que era el horror                   
de las guerras. 
Me gustaría creer que nunca ningún niño vivirá de nuevo una guerra» Maite Carranza. 
 
“El meu amic Friedirch” de Hans Peter Richter narra la vida d'un noi jueu a l'Alemanya                
Nazi i durant la seva vida va veient els canvis que va sofrint la societat. 
 
“El Diari d’Anna Frank” de Anna Frank selecció dels fets i pensaments que Anna Frank               
va deixar escrits en el seu diari. Ella, la seva família i uns amics, tots jueus, van viure                  
entre el 1942 i el 1944 en una casa d’Amsterdam, a Holanda, país ocupat per Hitler. El                 
text ens explica els sentiments i les experiències diàries que vivien en aquell amagatall, al               
final de la Segona Guerra Mundial, fins al dia que els nazis els van descobrir i els van                  
portar a camps de concentració. 
 
 
Castellano: 
 
En primer lugar, me gustaría recomendar Sepultura 142 de J. R. Barat, que, a parte de                
ser la lectura obligatoria de este tercer trimestre, a muchos os va a interesar puesto que                
es la continuación de Deja en paz a los muertos. Me consta que a muchos de vosotros os                  
gustó esta lectura.  
 
También recomiendo que hagáis la lectura de cualquier novela de Juan José Millás.             
Antes de iniciar la lectura mirad una sinopsis para ver si os puede enganchar. Si sois un                 
poco más osados cualquier libro de Ray Loriga.  
 
 
 
Català: 
 
“La cova del dies” de Marc Artigau i Queralt. La nit en què la Júlia fa divuit anys, el seu                    
avi mor. El matí de l’enterrament, quan busca la documentació per a la funerària, la Júlia                
no troba el DNI, ni cap factura a nom seu, ni comptes, ni cap document... Sembla que                 
l’home no hagi existit mai. A partir d’aquí, comença una aventura delirant per descobrir qui               
era en realitat l’avi i per trobar el motiu de la seva mort. La Júlia no s’imagina el que                   
l’espera: la descoberta d’una cova dels dies, un lloc secret i diminut de la terra on no                 
existeix el temps... 
 
“Ara que estem junts” de Roc Cassagran Casañas. «I, des d'aquell dia, aquella              
cabanya rudimentària la vam anomenar La Mansió. Va ser una manera d'aprendre que             
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contra l'horror només ens queda l'humor, i com que en aquella platja tot era horror, tot va                 
passar a ser humor. Humor negre, és clar. I dels soldats que ens vigilaven en dèiem "els                 
nostres protectors", i de la sorra, "el nostre llit d'hotel", i del mar, "la nostra banyera"». Ara                 
que estem junts explica la separació de dos germans bessons per la Guerra Civil. Una               
mirada diferent sobre l'exili i la vida al camp de refugiats d'Argelers. Ara que estem junts                
és també una història d'amor.  
 

“Com un miratge” de la Maria Mercè Roca. El protagonista d’aquesta novel·la, un noi              
d’un poble dels Pirineus, espera com cada final de curs, amb curiositat, l’arribada dels              
estiuejants. Però aquest any tot és diferent perquè arriba la Salut, una noia de ciutat que                
el fascina i que li fa descobrir alhora el desig i la traïció. El noi ofereix a la seva nova                    
amiga el seu món, al qual està tan arrelat: la muntanya, els animals de casa seva, els                 
passejos amb bicicleta, la seva colla i, sobretot, el seu secret més ben guardat: la cabana                
al costat del riu. I amb la Salut viu fascinat, absolutament seduït, les primeres vegades:               
l’amor, la gelosia, el desig, l’amistat, el desengany... 

Els mons dels dos protagonistes són molt diferents. Mentre que ell és sentimental i noble,               
ella és sensual i capriciosa, i prova en el noi el poder de la seva feminitat. Després de                  
l’estiu, però, quan se separin, tots dos s’adonaran que han canviat, perquè aquest primer              
amor viscut els ha fet més madurs. 

 
“El cor de la Hannah” de la Rocío Carmona. La Hannah és una jove amish de                
Pennsilvània; viu en un entorn rural, aïllat i rígid, que encara avui segueix les normes i els                 
codis del segle XVII. El mateix dia que fa 16 anys, es produeix un esdeveniment únic a la                  
història del poble: per primera vegada en dècades, es permet l'entrada d'un foraster, en              
Daniel, un jove que acaba d'arribar de Seattle per a fer un reportatge fotogràfic sobre els                
amish. La Hannah sent de seguida alguna cosa per ell, i en Daniel s'enamora d'ella a                
l'instant. Inicien una relació que trenca tots els codis de la comunitat. Quan la família d'ella                
se n'assabenta, prohibeix que es continuïn veient i fan fora del poble en Daniel. Però la                
Hannah decideix fugir per anar a buscar-lo a Nova York, on s'enfrontarà a un nou món,                
viurà tota mena de perills i aprendrà algunes lliçons que mai no oblidarà. 
 
 
 
 
 
 
 
 


