CÒMICS
ROCA, Paco; CORRAL, Guillermo. EL
TESORO DEL CISNE NEGRO. Bilbao:
Astiberri, 2018 ISBN 9788416880874
Una empresa caçatresors anuncia que ha
descobert un gran tresor submarí en un
vaixell enfonsat. Així comença una història
plena d’embolics jurídics, polítics. Una
aventura que recorda clàssics com Salgari o
Tintín.
FERRIS, Emil. LO QUE MÁS ME GUSTA SON
LOS MONSTRUOS. Barcelona: Reservoir
Books, 2018 ISBN: 9788417125639
Una història de suspens sobre monstres
reals i imaginats. Una nena de deu anys
que es retrata vestida d’home-llop,
comença una investigació sobre
l’assassinat d’una supervivent de
l’Holocaust.
BALDI, Barbara. MALA ESTRELLA.
Barcelona: Norma còmics, 2018 ISBN
9788467935776
Una herència, una mansió en ruïnes i tres
germanes enfrontades. Aquesta història
ambientada a l’Anglaterra el 1850 explica
els diferents camins que agafa la vida de
tres germanes després de la lectura del
testament de l’àvia.
SÁNCHEZ PIÑOL, Albert; SANTAMARIA,
Carles; DALMASES, F. VICTUS. Barcelona:
Norma Còmics, 2016 / 2017 ISBN:
9788467923094 / 9788467929041
Adaptació al còmic de l’obra d’Albert
Sánchez Piñol ambientada a la Guerra de
Successió espanyola on el protagonista, un
enginyer militar esdevé protagonista de
fets com l’11 de setembre de 1714.
LEE, Harper; FORDHAM, Fred [adap
comic]. MATAR UN ROSSINYOL. Barcelona:
Random Comic, 2018 ISBN 9788417247218
Novel·la gràfica que adapta el clàssic de
Harper Lee, que explica la història, a través
dels ulls de dos nens, d’un advocat que ha
de defensar un noi negre acusat de violar
una dona blanca. Som al sud dels Estats
Units a la dècada de 1930, quan el racisme
dominava el dia a dia.

SANT JORDI 2019
Aquestes lectures han estat seleccionades des del Servei
Educatiu Baix Llobregat-6 per a l’alumnat de secundària de la
seva demarcació territorial.
Es tracta d’una guia per als centres perquè les puguin
recomanar per Sant Jordi.
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BATXILLERAT

MCSWIGAN, Marie. UN TRESOR A LA
NEU. Barcelona: Viena, 2018 ISBN:
9788483309698
Basada en fets reals, quan una colla de
nois noruecs, el 1940, en plena II Guerra
Mundial, van anar transportant
clandestinament lingots d’or amb els
seus trineus fins a un vaixell camuflat en
un fiord.

CARRANZA, Maite. L’ALÈ DEL DRAC.
Barcelona: La Galera, 2019 ISBN
9788424664695
Obra protagonitzada pel jove Antoni Gaudí
on es barreja la ficció amb la realitat.
Ambientada en els convulsos temps de la I
República explica la història d’amistat
trencada per un fet tràgic i la recerca d’un
assassí durant l’estiu de 1868.

LARRA, Lola; REINAMONTES, Vicente. AL
SUR DE LA ALAMEDA. DIARIO DE UNA
TOMA. Barcelona: Ekaré, 2014 ISBN:
9788494208157
La Revolució dels Pingüins és una revolta
que els estudiants de secundària de Xile
van protagonitzar el 2006 com a protesta
del model educatiu que afavoria el
negoci i la desigualtat.

CAPMANY, M. Aurèlia. EL MALEFICI DE
LA REINA D’HONGRIA. Barcelona:
Barcanova, 2018 ISBN: 9788448942212
Al segle XVIII els dos germans grans dels
Oliver de Barcelona desapareixen al mar.
El petit serà l’encarregat d’emprendre
una aventura per trobar-los i descobrir
quin és el malefici de la reina d’Hongria.

PUIGPELAT, Francesc. L’ARTILLERIA DE MR.
SMITH. Barcelona: Bambú, 2016 ISBN:
9788483434055
Relat d’uns fets poc coneguts, els del front
que la República sostingué davant l'avenç
imparable de les tropes feixistes a les ribes
del Segre, vist des de l’amistat de dos nois
d’ambdós bàndols.

SANDS, Kevin. BLACKTORN. Barcelona:
Estrella Polar, 2016 ISBN:
9788416520039
Thriller alquímic ambientat al Londres del
segle XVII. L’orfe Christopher Rowe viu
feliçment com a aprenent d’apotecari a
casa de Benedict Blackthorn, fins que
aquest fa una sèrie de descobriments...

BARÓ, Santi. L’EFECTE CALDERS. Barcelona:
La Galera, 2016 ISBN: 9788424657864
Estiu de 1977. Un jove solitari, àvid lector
de còmics a qui costa mantenir les amistats
i sembla condemnat a perdre-les
irremeiablement, coneix el famós escriptor
Pere Calders. Tot, enmig d’unes aventures
d’estiu amb guerra de sexes inclosa.

OLID, Bel. TINA FRANKENS. Barcelona:
Fanbooks, 2018 ISBN: 9788417515027
Novel·la que recrea el mite de
Frankenstein. La història recau en la
relació entre creació i creadora, en
aquest cas encarnada per la tieta
científica que, després de deu anys,
aconsegueix fer reviure la Tina, una jove
de setze.
BOSCH, Lolita. LA RÀBIA. Barcelona: Ara
Llibres, 2016 ISBN: 9788416743018
Basada en l’experiència real de l’autora
que va viure en la pròpia pell els
maltractaments i la indiferència de
tothom a secundària. Literatura que
remena les entranyes per la capacitat
d’encomanar vivències duríssimes.

HEURTIER, Annelise. SWEET SIXTEEN.
Lleida: Pagès editors, 2017 ISBN:
9788499758596
Obra que explica uns fets reals quan el
1957, 9 nois i noies negres, coneguts com
els nou de Little Rock, es van matricular
en un institut d’Arkansas i van trencar el
segregacionisme existent fins llavors.
PARERA, Núria. LA MALETA. Barcelona:
Babulinka Books, 2018 ISBN:
9788494584275
Aplec de minirelats que tenen com a fil
conductor no pas un personatge, sinó un
objecte, concretament una maleta que
anirà passant de mà en mà al llarg de
més d’un segle (des de 1890 fins a 2011) i
recorre els principals fets culturals,
socials, econòmics i polítics.

BARD, Patrick. ELS ULLS SE’M VAN
TANCAR. Pontevedra: Faktoría K de Libros,
2018 ISBN 9788416804573
Un relat dur sobre els adolescents que es
van deixar seduir per Daesh i desencisats
van poder fer el camí de retorn. Relat coral
que les veus dels diferents protagonistes
expliquen la història de la Maëlle.
SAGRISTÀ, Leandro. EL MISTERI DE LA
CASA FOLCH. ALZIRA: Bromera, 2018 ISBN:
9788490268629
Marc atret pel misteri que envolta la Casa
Folch, vol dedicar-li una edició especial de
la revista de l’institut. Es posa en contacte
amb Janka, una jove que afirma presenciar
aparicions espectrals, i amb David Cuixart,
un professor que va estar internat a la casa
quan era un centre d’acollida de menors.

LEDESMA, Ivan. NEGORITH. Barcelona:
Bridge, 2018 ISBN: 9788416670505
La Gris és una negorith: té uns poders
que la fan especial en un mon poblat per
dimonis, àngels, esperits i altres éssers
sobrenaturals. Ajudada per un
col·leccionista d'ànimes, un noi caçador
d'esperits malignes i altres personatges
intentarà salvar el món on viuen.
REINHARDT, Dirk. TRAIN KIDS. Lleida:
Pagès editors, 2016 ISBN:
9788499757742
Narra el viatge d’immigració des dels
països centreamericans fins als Estats
Units. Un viatge de peripècies
successives, emocionants, de ritme
incessant amb finals diferents per als
diferents protagonistes. Una novel·la
molt actual.

