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«Malgrat que lucky, en anglès, vol dir ‘que té sort’,el 
nostre amic no n’havia tingut gaire, de sort, a la 
vida.» La Cristina recorda com va arribar en Lucky 
a la colla dels estius a Roses. Les vides de l’Arnau, 
la Clara, l’Àlex i ella mateixa, van quedar marcades 
per aquell noi, fill de l’amo de l’hotel Costa-Sol, 
que acabava de perdre la mare. Havien crescut 
tots junts, d’estiu en estiu, fins que un accident va 
amenaçar d’interrompre-ho tot.

TEMÀTICA: l’amistat, l’ajuda als altres, la 
violència, la família, els abusos, el maltractament, 
la responsabilitat, la superació, la mort.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la força de l’amistat; 
el creixement personal i el coneixement d’un 
mateix i les etapes de la vida.

CLAUS PER A LA LECTURA
El sentiment de pertànyer a una colla
Tothom ha format part d’una colla amb la qual ha vis-
cut moments de complicitat. Aquest és el nucli en el 
qual batega la novel·la d’Àngel Burgas, l’experiència 
important de passar l’última fase de l’adolescència 
amb un grup, de sentir-se identificat i estimat.

L’adolescència i les primeres experiències
Durant l’adolescència vivim moltes experiències per 
primer cop, com ara el primer petó, el primer intent 
sexual, la primera feina remunerada, la primera aven-
tura sense els pares… Moltes experiències que mar-
quen les nostres vides.

El final d’una etapa
Lucky parla de posar punt i final a una etapa de la 
vida, en aquest cas l’adolescència, i de fer-ho des de 
dins de la colla. Els protagonistes de la història veuen 
que cadascú començarà una nova vida i que és molt 
difícil mantenir la colla. La Cristina, que representa la 
colla, intentarà que l’últim any el visquin tots junts.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat.

  Sol·licita una visita o taller al teu centre 
educatiu amb l’autor Àngel Burgas! 

  En la sèrie Stranger Things, a més de la 
fantasia, hi podem veure el fort sentiment 
de pertànyer a una colla, sentir-se 
identificat i estimat. 

  Descobreix més llibres similars 
en la col·lecció «L’isard».

  Part de la novel·la està basada 
en les vivències de l’autor. 
Podem obrir una conversa sobre situacions 
similars que hagin viscut el nostre alumnat i 
compartir-ne així les experiències.


