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Literatura juvenil de compromís
Llibres que ajuden als joves a entendre altres formes de viure, d’estimar i de 

compartir, que proposen lectures engrescadores alhora que els eduquen a ser 
més tolerants, més savis i més compromesos

10.193 Escuma de Mar

Premi al llibre millor editat 
en valencià de l’any 2004

Número: 5
Autor: Manel Joan i  Arinyó 
Pàgines: 184
Isbn: 84-933260-7-0

Unes novel·les 
especia lment 
adreçades als 

joves lectors. Són 
obres que aborden, 
des del rigor literari, 
un conjunt de temes 
i situacions que re-
sulten molt indicades 
per als adolescents. 
La vida als camps de 
concentració nazis, la 
solidaritat amb el ter-
cer món, el respecte 
a les diferències o el 
conflicte generacional 
són alguns dels temes 
que aborden aquests 
llibres. Uns llibres que 
proposen respostes 
als problemes dels jo-
ves, que els ajuden a 
saber com es viu una 
experiència dolenta 
que sovint aguaita 
massa prop. Les pà-
gines d’aquests llibres 
s’acosten al seu món, 

a la seua manera de 
pensar, els propo-
sen situacions que 
necessiten entendre 
o almenys conèixer 
més a fons. Aquests 
llibres, anomenats de 
compromís, acosten 
l’adolescent al món, 
al complex escenari 
del segle XXI del què 
formen part i ho fan a 
través de les històries 
concretes que poden 
mostrar-los els noms 
i els cognoms de les 
notícies dels informa-
tius. Són lectures que 
entren per l’escola o 
per la família perquè 
tracten l’adolescent 
com a adult i permeten 
la lectura comparti-
da d’un llibre perquè 
puga obrir els ponts 
de diàleg enyorat que 
en aquestes edats es 
tanquen a pedra i calç. 

Retrat amb negra

Número: 8
Autor: Joaquim Carbó 
Pàgines: 216
Isbn: 84-933851-6-6

Davall del cel

Número: 10
Autor: Manel Garcia Grau 
Pàgines: 120
Isbn: 84-934847-3-3

La mirada del gamarús

Premi Samaruc 2007

Número: 11
Autor: Llucià Vallés
Pàgines: 160
Isbn: 84-934847-5-7



Joaquín Mas Catalán, ex-soldat de la República espanyola exiliat a França en 
perdre la guerra, tenia 27 anys quan, el 22 de juny de 1940, va caure presoner 
de l’exèrcit alemany a Les Voges. D’allí va ser deportat al camp de concentració 
de Mauthausen, i després a Gusen I. En 10.193 Escuma de mar ens explica 
en primera persona el calvari que va viure fins al seu alliberament, el 5 de 
maig de 1945. De quina pasta estaven fets aquests homes, que foren capaços 
de sobreviure cinc anys en els camps d’extermini nazis? Aquest llibre és una 

defensa de la dignitat humana i de la seua ànsia de llibertat.

David és un jove de classe baixa que viu al barri d’una gran ciutat. La seua vida i 
la de la seua colla discorre plàcidament fins l’arribada al barri d’un grup de joves 
d’extrema dreta que intentaran imposar per la força la seua llei. David prendrà 
una decisió que li canviarà la vida: anar-se’n a l’Àfrica com a cooperant, a una 
de les zones més pobres de la terra. Allí descobrirà una realitat que ni tan sols 
podia imaginar: guerres, fam, misèria... Però, a més a més, David hi trobarà 
l’autèntic valor de la solidaritat, del compromís, de l’amistat... 

Oriol és un jove castellonenc que veu com un dia la seua vida és ferida per 
la tràgica mort, en accident de cotxe, dels seus pares i la seua germana. A 
tall d’això es posa a escriure un diari com a salvació per intentar no tornar-se 
boig per l’absència sobtada. Un diari on reflecteix la seua visió alhora crítica i 
esperançada del món, la seua lluita per trobar-li un sentit a la seua vida i el 
rescat de tot allò viscut amb els seus a través del fil daurat del record. Un llibre, 

basat en un cas real, l’anhel per trobar un nou significat a la existència.

Mar i Jaume arriben als Pirineus disposats a gaudir d’uns dies de tranquil·litat, 
però aviat descobriran que aquell vell molí amaga darrere les seues parets un 
secret entaforat durant molts anys. El passat es dona la mà amb el present a 
través d’estranys sorolls rere les portes i de la pregona mirada del gamarús, l’au 
que és capaç de veure en la nit. L’amor, la lluita per la supervivència, la defensa 
d’uns ideals, el record, l’oblit o la mort formen també part  de la història.

La supervivència d’un valencià a un camp d’extermini nazi   

Una novel·la necessària per situar els problemes del tercer món

Una història de superació, un cant a la vida

Recuperar la memòrica històrica perquè mai quede en l’oblit


