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Vitalis és un jove esclau de Saguntum que somia conéixer les terres càntabres d’on provenen els pares,
però al llarg del llibre descobrirà que les coses no són
sempre com un espera. Rebel a acceptar les normes
de vida dels esclaus, intentarà buscar l’equilibri entre
el desig d’eixir d’aquella ciutat i continuar obeint Luci
Baebi Caulis, l’amo. L’arribada d’una companyia teatral a la ciutat suposarà la possibilitat de canvi i d’eixida cap a una vida nova.

TEMÀTICA: la societat romana en l’època de
l’Imperi, la inauguració del teatre romà de
Sagunt, l’amistat i la lleialtat, el descobriment del
món dels adults.
GÈNERE: narrativa, història.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància de
l’amistat i la lleialtat, la lluita per complir els
somnis de joventut.

CLAUS PER A LA LECTURA
La història
La novel·la mostra la història i la societat de l’època de
l’Imperi romà. L’alumnat aprendrà aspectes com ara
l’estructura de les cases, quins eren els déus principals, com funcionava el sistema social i polític o com
es vivien les festes més importants.
Les condicions de vida dels esclaus
Amb el guiatge dels personatges principals, es descobreixen les dures condicions de vida dels esclaus de
l’Imperi romà.
Una companyia teatral de l’Imperi romà
Tragèdia, comèdia, pantomimes, muses, assajos... A
través del llibre és fàcil fer-se una idea de com vivien
els actors i les actrius d’aquesta època, els problemes
a què s’havien d’enfrontar i les mancances que patien. Les aventures de Vitalis deixen palesa la importància que tenien les representacions teatrals com a
font d’entreteniment i d’aprenentatge.

MÉS RECURSOS
Possibilitat de visita de l’autor.
 ropostes didàctiques descarregables en
P
www.bromera.com.
En el canal de YouTube Emociona’t amb la
lectura podeu veure una entrevista a l’autor.
E l programa Ingeniería romana, que es pot
veure en el web de RTVE, permet fer visites
amb realitat virtual a obres d’enginyeria de
l’època.
E l savi del Nil i El cor dels ibers són dos títols
més de la col·lecció «Àmbits» per a continuar
aprenent història d’una manera lúdica.

