
3r i 4t d’ESO

Aire negre
Agustín Fernández Paz
184 pàg.
978-84-7660-5851

La primera pacient del doctor Molde en la clínica 
psiquiàtrica és Laura Novo, una dona autista i sense 
memòria que passa el dia sencer escrivint el seu nom 
compulsivament. El doctor aconseguirà que Laura 
recorde tot allò que li va passar al llarg dels mesos 
anteriors, quan una ombra fosca semblava dominar 
la seua vida. Però cap dels dos no hauria pogut ende-
vinar que, d’aquella manera, estaven obrint les portes 
a una realitat terrible.

TEMÀTICA: fantasia, misteri i por.

GÈNERE: narrativa, thriller.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una obra que ens 
permet reflexionar sobre la valentia, apropar-nos 
a l’imaginari de les llegendes gallegues i treballar 
emocions com la impulsivitat o la por.

CLAUS PER A LA LECTURA
La Gran Bèstia
Es diu que a Galícia hi ha determinats punts que són 
portes a l’infern i pels quals pot eixir la Gran Bèstia 
provocada per la presència d’una dona bonica i 
pèl-roja. Aquesta bèstia passa un any al món dels hu-
mans fins que s’endú la seua víctima. En aquesta obra 
descobrim part de l’imaginari fantàstic gallec que pot 
esdevindre molt atractiu per als joves.

La psiquiatria
La psiquiatria és l’especialitat mèdica que estudia les 
malalties mentals, les tipologies que hi ha, els tracta-
ments que es poden seguir... A partir de la història de 
Laura podem aprofundir amb l’alumnat sobre deter-
minades malalties i la importància d’integrar les per-
sones que les pateixen sense estigmatitzar-les.

El poder de la lectura
El doctor de Laura començarà un tractament inno-
vador per tal de traure-la del seu estat: tots els dies 
li llig algun llibre confiant en el poder curatiu de la 
literatura. 

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

  Altres títols de l’autor a Bromera són 
Cartes d’hivern, La neu interminable o El 
centre del laberint.

  En aquest vídeo, Agustín Fernández Paz 
parla de l’obra Fantasmes de llum. Aprofiteu 
aquest recurs per a conéixer millor l’autor i 
la seua obra. 


