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Durant els últims anys del segle xvi esclata la revolta 
de les Germanies, moment a partir del qual la incer-
tesa i el conflicte formen part del dia a dia dels mo-
riscos valencians, que seran definitivament expulsats 
del Regne de València a primeries del segle xvii. Abú, 
nascut a la Ribera, decideix esciure els esdeveni-
ments de la seua nissaga, els Beni Palau, per tal que 
no caiguen en l’oblit les injustícies que la seua família 
va haver de patir. 

TEMÀTICA: la Corona d’Aragó, la revolta de les 
Germanies, els moriscos i la societat valenciana, 
la influència musulmana en el poble valencià i la 
persecució religiosa i cultural.

GÈNERE: novel·la. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la discriminació 
racial i religiosa, els conflictes bèl·lics i les seues 
conseqüències, l’abandonament de la llar, el valor 
de la família i les amistats i la determinació i el 
coratge per a superar moments difícils.

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. 

Els costums compartits
Moltes vegades pensem que els nostres costums no 
tenen res a veure amb els d’altres comunitats. Tan-
mateix, amb Llibre dels desheretats, podrem veure 
que part dels nostres tenen molt a veure amb la co-
munitat àrab que va ocupar les nostres terres durant 
segles. 

Els conflictes socials
La revolta de les Germanies és un dels molts conflic-
tes armats que van tindre lloc en les nostres terres i 
que ens faran reflexionar sobre la seua necessitat i les 
conseqüències que se’n deriven també en l’actualitat.

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

  El documental Moriscos, 
els valencians oblidats ens 
servirà per a contextualitzar 
l’obra i acabar d’ententre els 
esdeveniments històrics en què es basa la 
novel·la.

  Diferents localitats valencianes, com ara 
Xella, tenen encara restes arqueològiques 
morisques que podem visitar per traslladar-
nos al passat. 

  Podem treballar algun poema 
morisc per a continuar 
aprofundint en els costums 
d’aquesta comunitat. El 2017, 
dues catedràtiques de la Universitat de 
València van descobrir 168 poemes moriscs 
del segle xvi.


