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CLAUS PER A LA LECTURA
La mitologia grega
Els mites grecs han influït en bona part de la nostra literatura. Per 
això és important conéixer-los i redescobrir-los. Anna Ballester ens 
presenta ací un dels relats més famosos de la mitologia grega.

L’humor
Aquesta peça teatral està escrita amb humor, restant intensitat 
dramàtica als esdeveniments que es narren i dotant-los d’un punt 
de vista irònic i divertit que ajudarà els lectors i les lectores a endin-
sar-se en la mitologia grega sense por.

El comte de Montecristo
Alexandre Dumas
Adaptació de Pasqual Alapont
Dibuixos d’Elisa Ancori
264 pàg.
978-84-9026-336-5

Edmond Dantès és empresonat per un 
crim que no ha comés. Després d’anys 
de captiveri, emprendrà una croada per 
a venjar-se.

CLAUS PER A LA LECTURA
Un clàssic universal
El comte de Montecristo, escrita per Dumas el 1844, és considerada 
la seua millor obra i una de les grans novel·les de la història. L’obra 
està basada en el cas real de François Picaud, un sabater parisenc 
que el 1807 va ser acusat per quatre amics envejosos d’espiar per 
als anglesos.

Una obra plena de valors
Aquesta novel·la d’aventures se centra en qüestions com la lleialtat, la 
venjança, la justícia o el perdó. Tanmateix, el protagonista finalment 
comprendrà que la venjança no és la solució als seus problemes.

TEMÀTICA: la venjança, l’amistat, la 
justícia, el perdó.

GÈNERE: narrativa, clàssic.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una obra 
que planteja què signifiquen conceptes 
com «venjança» o «justícia» i fins a quin 
punt podem perseguir-los.

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

  El comte de Montecristo (2002), 
pel·lícula que adapta la novel·la.

  Els tres mosqueters, d’Alexandre 
Dumas, disponible en aquesta 
mateixa col·lecció.

  Propostes didàctiques 
descarregables en  
www.bromera.com.

  El canal de YouTube Academia play 
ofereix un senzill diagrama animat 
sobre les deïtats de l’antiga Grècia.

  Maleïda poma!, un text teatral 
d’Anna Ballester que aborda un 
altre mite grec ben conegut: el 
judici de Paris.


