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En un dels cims de la Serra Grossa, entre la Costera i la 
Vall d’Albaida, va existir al segle IV abans de Crist una 
ciutat ibèrica d’existència curta i misteriosa. Aquesta 
novel·la ens convida a imaginar la vida d’Ayrin, una 
jove de la població que s’enfrontarà a un passat con-
vuls, del qual manté una cadena d’or com a principal 
record, i un futur difícil, ja que el seu amor pel jove Es-
ler podria ser impossible a causa dels conflictes entre 
les ciutats ibèriques.

TEMÀTICA: la història del món ibèric, els costums 
de l’època, la guerra, la tradició, la venjança i 
l’amor.

GÈNERE: novel·la històrica.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la superació davant 
la diversitat, el valor de la família i els conflictes 
bèl·lics i les seues conseqüències.

CLAUS PER A LA LECTURA
La ficció basada en la història
No hi ha millor manera d’estudiar i conéixer la nos-
tra història que a partir de novel·les basades en ella. 
D’aquesta manera, aconseguim interioritzar-la més i 
comprendre-la des d’un punt de vista més humà.

Flashback
L’autora utilitza aquesta tècnica narrativa per a ex-
plicar-nos el passat de la família protagonista i faci-
litar-ne la comprensió. Ens trasllada fins a Berata, al 
segle V a.C., des d’on explica tota la història referida 
a Ares, un guerrer considerat traïdor que va morir en 
una batalla.

Protagonisme femení
La família d’Ares, és a dir, sa mare, la dona i la filla, fou 
exiliada de Berata, com moltes altres, de manera que 
hagué de refer la seua vida. La novel·la dona veu a les 
protagonistes femenines i anònimes que la historia 
ha silenciat.

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

  De la mateixa autora pots llegir El cor dels 
ibers, una novel·la ambientada en la ciutat 
ibèrica que es trobava on a hores d’ara hi ha 
Elx. A més a més, compta amb un apèndix 
històric amb il·lustracions descriptives, altres 
dibuixos i escenes de còmic. 

  Descobreix la col·lecció «Esguard», de 
novel·les històriques adreçades als joves: 
la millor recepta per a descobrir fets 
apassionants del nostre passat.

  Visita el Museu de Prehistòria de 
València, on podràs veure, entre 
altres objectes, la famosa figura 
del Guerrer de Moixent. 

  Visita la Bastida de les Alcusses, 
on es desenvolupa gran part de 
la novel·la. 


