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En un món marcat pel conflicte, els sacrificis i la vi-
olència, la sacerdotessa Neitin es rebel·larà contra el 
poder establit per a salvar la vida d’un innocent. A 
més, la consciència i els valors que té la duen a arris-
car la vida per a evitar la destrucció de la ciutat ibera 
d’Ilici. Una història en què la lluita pel bé i la justícia 
estan per damunt de tot i en què es ret homenatge a 
la que podria haver sigut una gran dama de l’antiga 
Ibèria.

TEMÀTICA: la lleialtat, la família, l’amor per la 
vida, el sacrifici pels éssers estimats, el rebuig de 
la injustícia.

GÈNERE: narrativa, drama històric.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una història amb una 
protagonista femenina plena de valors en una 
societat antiga dominada per la superstició i la 
violència.

CLAUS PER A LA LECTURA
La lluita contra la injustícia
Neitin es rebel·la contra allò que considera injust, 
com el sacrifici d’una criatura innocent per unes cre-
ences ancestrals deslligades de tota raó. A més, arris-
ca la vida per a salvar els seus d’un atac a traïció que 
hauria suposat la destrucció i el sotmetiment de la 
ciutat al poder d’un cabdill cobdiciós.

El lideratge positiu
La sacerdotessa és una persona íntegra i amb deter-
minació, capaç de posar-se al capdavant d’un exèrcit 
i de renunciar a una vida còmoda amb Baikar, senyor 
de la pròspera ciutat de les Alcusses.

La societat ibera
La novel·la, ambientada en el període històric de la 
Hispània preromana, ajuda a comprendre millor com 
era la vida en la cultura ibera: una societat guerrera i 
jerarquitzada en què els conflictes entre pobles eren 
habituals i els agricultors, els ramaders i els artesans 
depenien de les decisions autoritàries dels reis.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables i 
recursos de ludificació en www.bromera.com.

  En el canal de YouTube Emociona’t amb la 
lectura podeu veure una entrevista a l’autora.

  En el mapa interactiu chronas.org podeu 
visitar la península Ibèrica dels segles v, iv i iii 
aC, i descobrir l’evolució dels diferents pobles 
ibers al llarg d’aquests anys.

  En la guia del Museu de Prehistòria de 
València trobareu informació sobre la societat 
ibera del territori valencià.

  En el canal de YouTube Cátedra Pedro Ibarra 
hi ha un vídeo animat sobre els ibers i la 
Dama d’Elx.

  Podeu visitar el jaciment iber del Tossal de 
Sant Miquel de Llíria. La clau se sol·licita a 
l’Oficina de Turisme de Llíria. 


