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A banda de tot allò que demostra la ciència i s’ensenya 
a les escoles, hi ha un món misteriós fet de llegendes 
que formen part de la tradició oral del nostre país. 
Víctor Labrado ha elaborat un treball de recerca per a 
presentar-nos criatures com els nyítols, els butonis, la 
Quarantamaula, el moro Mussa o l’home del sac. 

TEMÀTICA: Les llegendes, els éssers fantàstics, 
la por, la tradició oral, el contrast entre realitat i 
ficció, la geografia dels nostres pobles.

GÈNERE: narrativa, llegendes, rondalles.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una obra que ens 
connecta amb les nostres arrels i ens demostra la 
importància de la literatura de tradició oral.

CLAUS PER A LA LECTURA
La fina línia entre la realitat i la ficció
Les criatures terrorífiques presents en el llibre de vega-
des són només un engany per tal que els menuts facen 
cas dels pares. Unes altres vegades poden ajudar-nos a 
entendre la realitat o advertir-nos d’un perill real. Amb 
tot, ens demostren que els nostres avantpassats te-
nien una imaginació molt viva i una visió de la realitat 
il·limitada.

Una tradició valenciana
Les històries d’aquest recull connecten amb les arrels 
de la nostra cultura i ens conten successos ocorreguts 
als paratges dels nostres pobles i ciutats. 

La literatura universal
Les nostres llegendes populars tenen molts punts de 
contacte amb els mites grecs i llatins. Aquest llibre ens 
permet comprovar la riquesa de la nostra literatura po-
pular i homologar-la amb la literatura culta més uni-
versal. 

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

  Al web de la Diputació de València 
podeu trobar un cartell amb els 
espantacriatures valencians. 

  En el canal de Youtube d’Eugeni Alemany 
podeu trobar el programa número 10 de Trau 
la llengua dedicat a les llegendes valencianes.

  DidàcTICs. Projectes de llengua i literatura per a 
l’aula de Secundària és un llibre d’Alícia Martí 
i Pilar Garcia on podeu trobar una seqüència 
didàctica per a treballar algunes llegendes 
d’aquest llibre.

  La mestra és una altra novel·la de l’autor 
publicada en aquesta mateixa col·lecció.


