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Els reis Mofló i Camella han tingut una filla: Pralín. Els 
reis Plantòfol i Sandàlia, un fill: Tafilet. Les dues pare-
lles reials obliden convidar la fada Serpentina Focfo-
llet al bateig, i ella, per tal de venjar-se, els fa un regal 
màgic. A uns, una sopera sense cullerot; als altres, un 
cullerot sense sopera.

TEMÀTICA: l’amistat, la solidaritat, l’empatia, la 
pau, l’enteniment.

GÈNERE: narrativa, fantasia, humor.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una novel·la que ens 
ensenya a col·laborar i ens mostra l’estupidesa de 
la guerra.

CLAUS PER A LA LECTURA
L’empatia
Si el Rei Dretà i el Rei Esquerrà s’hagueren posat ca-
dascun en el lloc de l’altre i hagueren apostat per l’en-
tesa, en lloc de comportar-se de manera egoista, hau-
rien solucionat els seus problemes ràpidament i tots 
haurien pogut compartir la deliciosa sopa màgica.

La pau
L’egoisme dels dos regnes acaba traduint-se en una 
guerra inútil que només serveix perquè els dos cas-
tells queden arrasats i tant uns reis com els altres no 
tinguen res per a menjar. La guerra és, de fet, la pit-
jor manera de solucionar els conflictes. Per això, cal 
apostar sempre per la pau.

El diàleg
La millor manera d’arribar a una solució que vaja bé 
tant a un regne com a l’altre és també la més senzilla: 
parlar. Amb el diàleg, tal com demostren el príncep 
i la princesa, tots ens entenem molt fàcilment. Per 
això, els prínceps són els primers a beneficiar-se de la 
nutritiva sopa màgica.

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

  Momo (2001), pel·lícula d’animació 
que adapta un altre 
relat de l’autor.

  Antz (1998), 
pel·lícula 
d’animació que ens 
ensenya que les guerres 
no serveixen per a res.

  Els millors contes, del 
mateix autor, publicat 
en aquesta mateixa 
col·lecció.

Il·
lu

st
ra

ci
ó:

 R
os

a 
A

na
 C

re
sp

o 
i Q

U
iq

ue
 S

ol
er


