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Enguany, Ali passarà les vacances al poble de l’àvia,
la Torre Blanca. Un bon dia, descobrirà un secret fascinant sobre ella, que li obrirà les portes d’un món
misteriós on conviuen tota mena d’éssers fantàstics,
alguns de bons i altres de dolents. De fet, un nyitus
els provocarà un problema ben gros, que només es
podrà resoldre amb un conjur.

TEMÀTICA: el respecte a la natura, la solidaritat,
l’estima pels nostres majors, les tradicions i
llegendes valencianes.
GÈNERE: narrativa, aventures.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: un relat que ens ajuda
a comprendre la importància de respectar les
tradicions i els costums de la nostra terra.

CLAUS PER A LA LECTURA
Les tradicions i els costums valencians
Arran de la seua estada a Vilaencantada, Ali descobrirà algunes de les tradicions valencianes més arrelades
com, per exemple, les fogueres de la nit de Sant Joan,
a més d’un bon grapat de dites i refranys. No només
això, sinó que també coneixerà de primera mà tot un
catàleg de monstres, dimonis i espantacriatures: els
nyitus, les dones d’aigua, els donyets, els dracs...
El respecte a la natura
Alícia viu a la ciutat, ben allunyada del camp i envoltada de ciment. Per això, quan va a viure unes setmanes amb la seua àvia, al poble, aprén a poc a poc la
importància de respectar la natura i tots els éssers
vius que hi habiten, siguen màgics o no màgics: arbustos, arbres, mussols, ratolins... Totes les criatures
vives mereixen el mateix respecte.
Els nostres majors
Al principi de la història, Alícia no fa més que contradir
la seua iaia. Pensa que està boja i que no sap res de la
vida perquè viu en un poble apartat del món. Amb tot,
prompte descobrirà com d’equivocada estava i s’adonarà de la importància d’escoltar els nostres majors.

MÉS RECURSOS
Visita de l’autor.
 ropostes didàctiques descarregables en
P
www.bromera.com.
E l misteri de Serra Perduda, en la mateixa
col·lecció, és una altra novel·la d’aventures
de Francesc Gisbert ambientada en un
poble de muntanya.
Espantacriaturas, una pel·lícula de Javier
Guillot sobre els monstres valencians.
E l Museu Valencià d’Etnologia organitza
tots els anys la campanya «Espanta la
por» per a difondre l’imaginari valencià de
monstres i criatures fantàstiques.

