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Els focs d’artifici omplin el cel de llum. Per a la xiqueta 
protagonista, és un espectacle, però els adults ho mi-
ren amb uns altres ulls, plens de por. Per això, el pare 
de la xiqueta l’animarà a fugir i veure els focs des de 
més lluny, fins que arribe a un lloc anomenat la Pau. 
Una bella al·legoria sobre la guerra vista des d’una 
mirada infantil.

TEMÀTICA: el pacifisme, l’amistat, la tolerància, la 
multiculturalitat i el diàleg. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: les conseqüències de 
les guerres en les vides de les persones, la pèrdua 
d’un familiar, l’assetjament i la diversitat cultural i 
religiosa.

CLAUS PER A LA LECTURA 
La dura experiència de viure una guerra
La protagonista vol complir el desig del seu pare d’ar-
ribar a la Pau. Però no serà fàcil recórrer un camí ple de 
soldats i bombes que esclaten constantment. A més, 
s’haurà de fer passar per algú que no és i mediar entre 
personatges de cultures diferents. Però també es troba 
persones que la faran madurar i li indicaran el camí que 
haurà de seguir per a aconseguir el seu objectiu.

La innocència, una peça clau
Gràcies a la imaginació del pare i la innocència de la 
xiqueta, les bombes es converteixen en focs d’artifici 
i els derrocs causats pels atacs en cases sense parets. 
La protagonista passa fam, però ha d’esperar a arribar 
a la Pau. I dorm en qualsevol racó protegida pel pare, 
fins que aquest desapareix i haurà de buscar l’ajuda 
d’altres protagonistes per a continuar el seu camí.

El poder dels joguets
El comandant Tom, la figura de joguet de la xiqueta, 
es converteix en un company inseparable. El soldadet 
protegeix la protagonista sense que ella se n’adone. 
Però en un moment de la història, el soldadet haurà 
d’emprendre una altra missió. Podran separar-se?

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

  El clàssic El petit príncep comparteix la 
mirada dolça i innocent dels xiquets. 

  La cançó «Space Oddity» de David 
Bowie, que ha inspirat el personatge del 
comandant Tom.  

  El xiquet que volia una falda escocesa, 
llibre del mateix autor que tracta temes 
semblants. 


