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Títol: “Els Incendiaris” 

Text : Cirici, David 

Editorial: Fanbooks, novembre del 2021 

Signatura: JN Cir 

Sinopsi: Aquesta és la història d'en Daniel, un adolescent "normal" 

sense idees clares, que es deixa embolicar per unes amistats 

perilloses, l'Andreu i el Soren, aquest últim un noi simpatitzant 

d'extrema dreta. Una nit decideixen portar a terme la que havia de 

ser una bretolada però acaba malament: van a prendre foc al centre 

de menors no acompanyats (MENA) però l'Andreu mor en l'incendi i 

el Soren queda greument ferit i es salvat per un jove del poble, 

d'origen marroquí, en Munir. En Daniel aconsegueix fugir i queda impune, però el sentiment 

de culpabilitat fa que acabi qüestionant-se moltes de les seves creences. 

 

 

 

 

Títol: “Disidentes” 

Text : Huertas Gómez, Rosa 

Editorial: Bambú Editorial, septiembre de 2021 

Signatura: JN Hue 

Sinopsi: L’Ada té una vida ben organitzada en el sector 7. En allà 

tot és asèptic, no hi ha guerres ni malalties, i l’art i la història es 

consideren com a quelcom innecessari, tot és perfecte... Un dia el 

món de l’Ada es trenca i ha de fugir a la ciutat contaminada, 

descobrirà una realitat que li farà posar en dubte les seves 

conviccions. 

 

 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

Títol: “El joc del penjat” 

Text : Pedrals, Josep 

Il·lustracions: Heras, David de las 

Editorial: Animallibres, febrer, 2022 

Signatura: JN Ped 

Sinopsi: L'exemplar protagonista d'aquesta novel·la en vers 

rimat és un noi que va començar a viure intensament a finals del 

segle passat, i que segur que avui recorda amb enyor aquells 

dies de sotracs i efervescències que ja anaven modelant el jan 

que havia de ser. La del Penjat és una història de camí, 

d'aprenentatge, de rebel·lió, d'amor i desamor, de gelosia, 

d'experimentació, de mancances i plenituds, de tristesa i impotència, d'alegria i entusiasme. 

Però també és un joc, aquest romanç. Perquè a la vida cal anar trobant les lletres 

adequades. 

 

 

Títol: “Mary John” 

Text : Pessoa, Ana 

Il·lustracions: Carvalho, Bernardo P.  

Editorial: L'Altra Tribu, octubre del 2021 

Signatura: JN Pes 

Sinopsi: La Maria João escriu una llarguíssima carta al seu amor 

d'infantesa, en Júlio; a poc a poc anem descobrint els inicis de la 

seva amistat a la placeta, l'especial vincle que els uneix i com 

n'arriba a ser d'important, en Júlio, a la vida de la Maria João (o 

Mary John, com l'anomena ell). Però el sentiment és correspost o 

només són imaginacions d'ella? És l'arribada de la Liliana el 

motiu del distanciament o la seva relació ja estava sentenciada? 

 


