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Uriel llig i escriu versos. Sovint fa fugina i no va a 
classe. Sembla allunyat del món, fins que un dia s’as-
sabenta que Tomàs, un company d’institut, s’ha suï-
cidat. Carol, la germana de Tomàs, desconfia de la 
versió oficial i creu que la policia s’ha afanyat massa 
a arxivar el cas. Una novel·la sobre els conflictes de 
l’adolescència amb una potent intriga criminal.

TEMÀTICA: les xarxes socials i els perills que 
comporten, l’orientació sexual, les relacions entre 
els adolescents, l’assetjament, el suïcidi.

GÈNERE: narrativa, realisme.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: es tracta d’una novel·la 
que reflexiona sobre l’assetjament i sobre el valor 
de la valentia.

CLAUS PER A LA LECTURA
Conflictes reals
La novel·la aborda temes amb els quals els adoles-
cents i les adolescents se sentiran fàcilment identifi-
cats. Sobretot, perquè aquestes temàtiques realistes 
i quotidianes es tracten sempre des del seu punt de 
vista i amb un llenguatge pròxim. 

L’estima per la poesia 
La novel·la es fixa en diversos matisos sobre la poesia 
que, habitualment, reben poca atenció per part del 
públic juvenil. Deixant de banda els aspectes més 
tècnics d’aquest gènere literari, els mostra la utilitat 
de la poesia per a expressar sentiments que moltes 
vegades és complicat posar en paraules.

L’abús de les xarxes socials 
En la societat actual, hiperconnectada, es fa cada dia 
més necessària una crítica a l’ús que de vegades fem 
de les xarxes socials i de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació. És imprescindible conéixer 
les conseqüències que pot tindre abusar-ne.

MÉS RECURSOS 
   Possibilitat de visita de l’autor.

  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com. 

  En la pàgina web de PDA Bullying teniu un 
grapat de recursos que aborden el tema del 
ciberassetjament, des de seminaris web fins a 
curts, passant per cançons o sèries web.

  Sing Street (2016) és una pel·lícula irlandesa 
sobre la diversitat en l’adolescència.

  L’infinit no s’acaba mai és una novel·la 
de Blai Senabre que tracta el tema del 
ciberassetjament.


