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Per a Jan, un violí serà el culpable de la mort de sa 
mare, la famosa violinista Teodora Sutter. Un dia des-
cobrirà que l’única manera de tornar-la a la vida serà 
construir un autòmat perfecte, que siga com ella. Al 
cap de molts anys, es convoca una reunió a la Casa 
del Pou, on va viure en Jan quan era menut. L’amfitrió 
els plantejarà un enigma que ens retorna a la història 
d’aquell violí.

CLAUS PER A LA LECTURA 
El dol
Aquesta novel·la tracta alguns temes valents que no 
trobem molt sovint a la literatura juvenil. Per exem-
ple, el dol quan perdem un ésser estimat. Ho fa de 
manera reflexiva i senzilla, naturalitzant la mort i l’ac-
ceptació de la pèrdua.

Homenatges literaris
La novel·la està plena d’homenatges literaris de di-
ferents tipus. El més destacat n’és l’aparició i partici-
pació del famós detectiu Sherlock Holmes i del seu 
ajudant John Watson, que es veuran involucrats en la 
intriga maquinada pel constructor d’autòmats.

Les relacions familiars
Coppelius aborda també com establim les relacions 
familiars amb els pares i les mares, i com les reformu-
lem quan patim pèrdues o quan sorgeixen proble-
mes... També es tracten els lligams que tenim amb al-
tres persones que, sense ser família de sang, acaben 
formant part del nostre nucli familiar.

TEMÀTICA: la família, les relacions entre pares i 
fills, la maduresa, la mort, el dol.

GÈNERE: narrativa, misteri.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: entre altres aspectes, la 
novel·la aborda el tema de la pèrdua, de la mort i 
del dol.

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

  El capítol «Ahora mismo vuelvo», de la 
sèrie de televisió Black Mirror, també tracta 
el tema del dol des d’un punt de vista 
original.

  Momo, de Michael Ende, publicat en la 
mateixa col·lecció, també ens parla d’una 
protagonista amb un talent especial. 

  L’autora ha publicat diversos títols més a la 
col·lecció «L’Elefant», de Bromera.

  A l’obra apareixen Sherlock Holmes i el seu 
company, el doctor Watson. En la col·lecció 
«A la lluna de València» podeu trobar 
algunes aventures del famós detectiu.


