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PREMI VILA DE TEULADA DE NARRATIVA JUVENIL

Canviar de casa quan estàs fart del teu institut és una 
sort. Quan els pares em van contar que n’havien tro-
bat una de perfecta, estava disposat a fer el canvi el 
mateix dia. Al principi vaig remugar i quan vaig des-
cobrir que la casa tenia un passat obscur, em vaig em-
prenyar més, però prompte això passaria a un segon 
pla en conéixer dos germans bessons que ho regira-
rien tot. Els dos van compartir amb mi un secret i em 
vaig llançar de cap a ajudar-los. I és que alguna cosa 
estranya passava a les cases veïnes...

TEMÀTICA: l’amistat, la crisi, l’empatia, les 
diferències, la redempció, la vida a l’institut.

GÈNERE: narrativa, realisme.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: els lectors i lectores 
aprendran la importància compensar el mal que 
podem causar amb els nostres errors.

CLAUS PER A LA LECTURA
El frau financer
Tom descobreix que el banc per al qual treballava el 
pare de Cristina i, per tant, també ell i els seus com-
panys, han estafat un bon grapat de gent. Durant la 
crisi econòmica que va començar, aquesta situació 
era més comuna del que cabria esperar. A la novel·la 
s’acara el problema des del costat dels estafadors.

La redempció
El pare de Cristina va ajudar a estafar molts clients del 
banc. Ara, però, es penedeix del que va fer i ha deci-
dit declarar al juí per a inculpar els seus companys a 
canvi d’evitar entrar a la presó. Així doncs, busca una 
certa redempció, compensar el mal que ha fet. Però, 
és just que puga fer-ho?

L’amistat
Tom i els bessons decidiran donar suport a Cristina 
i ajudar-la en tot el que puguen. Fins i tot, es posa-
ran en perill per a salvar la vida del seu pare. Tot per 
l’amistat que els uneix i per l’estima que tenen a la 
jove. Perquè els amics estan per a ajudar-se els uns als 
altres, també en les situacions més difícils.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Visita de l’autor.

  El hombre de las mil caras o The Wizard of 
Lies són dues pel·lícules que plantegen 
el tema de les estafes a gran escala, tan 
present en aquesta novel·la.

  En www.piranirisk.com trobem una notícia 
titulada «Los casos más impactantes del 
fraude financiero», que es pot llegir i 
comentar a classe.


