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En quin foc cremaran els secrets de la Muntanya dels 
Tatuats, l’abocador on viu la família del nen protagonis-
ta? Quin foc podrà consumir la seua història de pobresa, 
d’exclusió, de malaltia, i tanmateix de lluita, de supera-
ció, d’esperança? L’arribada de la Jessamina, una altra 
nena, canviarà per sempre les seues vides i provocarà 
els incendis de dolor i alliberament que revelaran els 
enigmes soterrats a la Muntanya.

TEMÀTICA: la lluita de classes, les desigualtats, la 
solidaritat, la família, la venjança.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: un llibre per a 
reflexionar sobre les desigualtats socials i sobre 
la importància d’ajudar-nos els uns als altres i 
ser solidaris.

CLAUS PER A LA LECTURA
Desigualtats socials
El món en què viuen els protagonistes de La Muntanya 
dels Tatuats està marcat per les desigualtats socials ex-
tremes: mentre una part de la societat viu còmodament 
en ciutats enormes amb totes les comoditats, l’altra es 
mor de fam en abocadors i zones desèrtiques. 

La societat del futur
L’obra planteja una societat distòpica molt semblant 
a la nostra, però on el medi ambient s’ha degradat 
fins a l’extrem: pluja àcida, muntanyes d’escombrari-
es, ciutats de ciment, sense vegetació o fauna... Estem 
a temps de canviar aquest futur?

Solidaritat
Davant d’aquesta societat amb implicacions tan ne-
gatives, els protagonistes de la novel·la aposten per 
valors com l’amistat, la lleialtat i, sobretot, la solidari-
tat. De fet, al final de la novel·la, fins i tot alguns dels 
ciutadans benestants se solidaritzen amb els habi-
tants de la Muntanya dels Tatuats i fan tot el possible 
per ajudar-los a salvar la vida.

MÉS RECURSOS
   Visita de l’autor.

  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Al canal de YouTube Unicefespanol podem 
veure l’experiment Si vieras esta niña en la calle, 
¿pasarías de largo?, que planteja la reacció 
desigual de la gent en trobar-se una xiqueta 
sola al carrer en funció de la seua aparença.

  En xarxanet.org trobem la notícia «La pobresa 
i les desigualtats socials tornen a créixer a 
Catalunya», que es pot comentar a classe per 
a reflexionar sobre el fet que les desigualtats 
socials són una realitat, no una distopia.

  La pel·lícula Parásitos (2020) tracta el tema 
de les desigualtats socials amb humor.


