1er-2n ESO
La guerra dels botons / AVI. Bambú.
Ubicada a un petit poble de Polònia, durant 2a Guerra Mundial, la novel·la explica com
un grup de nois intenten aconseguir botons de soldats per una juguesca. A través del joc,
es va descobrint la cruesa i la injustícia de la guerra.
Més informació i crítica a Faristol: https://www.clijcat.cat/faristol/critica/La-guerra-delsbotonsMagus (El mag) / CORTÉS, Jesús. Bromera.
Un mag arriba al poble envoltat d’un aire de misteri i ajuda a uns nois que pateixen
l’assetjament per part d’uns companys d’escola. La novel·la té un ritme molt àgil, resulta
molt creïble i la història atrapa des de la primera plana.
Més informació i crítica a Faristol: https://www.clijcat.cat/faristol/critica/Magus-El-mag

Thornhill / SMY, Pam. Blackie Books.
Excel·lent novel·la il·lustrada que gira al voltant d’un misteriós orfenat en ruïnes, narrant
dues històries paral·leles en diferents moments del temps. Terror, misteri i tensió
assegurada, incorporant temes com l’amistat i l’assetjament en una obra que enganxa a
tothom.
Més informació i crítica a Faristol: https://www.clijcat.cat/faristol/critica/ThornhillOrfenat-de-noies
Una cançó de molt lluny / HARROLD, A.F. Blackie Books.
Fantasia i realitat es barregen en el món dibuixat per A.F. Harrold (Els imaginaris), que
ens ofereix una novel·la amb il·lustracions farcida de sentiments i relacions humanes:
la Frank descobreix el secret que amaga en Nick i poc a poc, es fan amics endinsant-se
en un món màgic.
Més informació i crítica a Faristol: https://www.clijcat.cat/faristol/critica/Una-canco-demolt-lluny
El príncipe y la modista / WANG, Jen. Sapristi. (novel·la gràfica)
Novel·la gràfica sobre l’amor, la identitat i l’amistat, a l’estil conte de fades. El
príncep Sebastian és obligat a cercar muller, però al príncep amaga un secret: a les nits
es vesteix de dona i surt a gaudir del París nocturn. La seva amiga Frances, modista,
l’ajudarà a ser ell mateix sense prejudicis.
Més informació:
http://www.rocalibros.com/sapristi/catalogo/Jen+Wang/El+principe+y+la+modista

3r-4t ESO
Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l’univers / ALIRE SÁEZ, Benjamin.
L’Altra tribu.
Aristòtil i Dante viuen a EEUU, prop de la frontera amb Mèxic. Es coneixen i inicien
una amistat, tot transitant plegats per l’adolescència, descobrint el món que els envolta
i sobretot, a ells mateixos.
Més informació: https://clijcat.cat/faristol/critica/Aristotil-i-Dante-descobreixen-elssecrets-de-luniversBella confusió / CHRISTIAN, Claire. Pagès.
L’Ava cau en una espiral d’autodestrucció per la mort de la seva millor amiga i coneix
en Gideon, que arrossega problemes de depressió des de l’infantesa. Obra valenta que
afronta amb rigor i elegància, amb uns diàlegs i personatges creïbles i elaborats,
temes tan delicats com la depressió, el suïcidi, l’amor i l’amistat, que acaba
esdevenint un cant a la vida sense caure en dramatismes.
Més informació: https://www.clijcat.cat/faristol/critica/Bella-confusio
La veu de les ombres / HARDINGE, Frances. Bambú.
La novel·la ens explica la història de la Makepeace, una noia d’origen humil que
descobreix des de ben petita que pot percebre els esperits dels morts, que l’assetgen
sense descans; haurà d’aprendre a lluitar-hi i, de vegades, a conviure-hi. Novel·la
pausada i d’una qualitat literària extraordinària.
Més informació: https://www.clijcat.cat/faristol/critica/La-veu-de-les-ombres
El dia dels trífids / WYNDHAM, John. L’Altra tribu.
Clàssic de la ciència-ficció reeditat que ens planteja un món devastat on unes plantes
s’han apoderat del món i dominen un entorn on tothom s’ha tornat cec. Els
protagonistes hauran de sobreviure i enfrontar-se a la crueltat no només de les plantes,
sinó també dels humans. Obra mestra imprescindible a l’alçada de clàssics com 1984,
Fahrenheit 451 o Un món feliç.
Més informació: https://www.clijcat.cat/faristol/critica/El-dia-dels-trifidsLa última noche / ROWELL, Rainbow; HICKS, Faith Erin. Alfaguara. (novel·la
gràfica)
La coneguda autora de novel·la romàntica de qualitat Rainbow Rowell ens ofereix una
història d’amor i amistat lliure d’estereotips en aquesta breu i recomanable novel·la
gràfica. La Deja i en Josiah us enamoraran!
Més informació (booktràiler): https://www.youtube.com/watch?v=SFSp6Mm1Qck

Batxillerat
L’estilita / KOSTAK, Uri. Amsterdam.
A un petit poble francès, un dia apareix un rodamón que decideix instal·lar-se per
meditar damunt d’una columna, on abans hi havia una escultura molt famosa al poble.
L’estrany personatge atrau l’atenció de tothom i genera interrogants que plantegen tot
un debat sobre el món actual. Soberbi, diferent i profund, L’estilita no deixa indiferent.
Més informació: https://www.clijcat.cat/faristol/critica/Lestilita
Les lleialtats / VIGAN, Delphine de. Edicions 62.
Delphine de Vigan, després de l’aclamada novel·la No i jo, torna a oferir-nos una
història colpidora i narrada magistralment. Explica la història de diversos personatges,
cadascú maltractat per la vida d’una o altra manera. Però al final, sempre quedaran les
lleialtats. Imprescindible per joves i adults.
Més informació: https://www.grup62.cat/llibre-les-lleialtats/280717

El blat tendre / COLETTE. Viena.
Història d’amor adolescent de la inoblidable Colette i que ens explica la relació entre
la Vinca i en Philippe. Una novel·la que narra de manera magistral el pas de la
infantesa a l’adolescència, quan els cossos, sentiments i punts de vista canvien.
Més informació: https://vienaedicions.com/book/el-blat-tendre

El rastre del llamp / ROANHORSE, Rebecca. Mai Més Llibres.
La Maggie Hoskie és una noia navaja que es dedica a matar monstres en un món postapocalítpic. Bruixeria, xamans, assassins, déus i herois es barregen en aquesta novel·la
de fantasia distòpica amb un ritme frenètic, plena d’acció al més pur estil
cinematogràfic.
Més informació: https://www.maimes.cat/el-rastre-del-llamp/

El dios vagabundo / DORI, Fabrizio. ECC (còmic)
Eustis és un vagabund que cerca la seva antiga cort: la del déu Dionís. Hècate, la
deesa dels espectres i la bruixeria, li encomana una missió. Còmic amb unes
il·lustracions magnífiques, que recorden des de Van Gogh com a l’art modernista, tot
oferint un passeig per la mitologia grega i l’art en un viatge d’aventures.
Més informació: https://www.ecccomics.com/comic/el-dios-vagabundo-7330.aspx

