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Un dia, el poble de Viladolcesa va començar a entris-
tir-se i tots els habitants van perdre la il·lusió. Però Èric 
i Caterina s’adonaran que el desig de viure amb alegria 
és el sentiment més fort. Així, començaran una aventu-
ra que els durà a conéixer la raó de tanta tristor.

TEMÀTICA: aventura

GÈNERE: narrativa

EDUCACIÓ EMOCIONAL: l’actitud amb què 
afrontem la vida és la clau de la felicitat, per la qual 
cosa hem de buscar sempre l’alegria.

CLAUS PER A LA LECTURA
Literatura fantàstica
La història s’aproxima a les grans obres de literatura 
fantàstica però en clau infantil. Els protagonistes, Èric 
i Caterina, emprenen una aventura plena de perills 
i encanteris pels set regnes que configuren el seu 
món. Cada regne és un lloc especial amb habitants 
que tenen dons màgics.

La pèrdua de les persones estimades
La falta d’alegria a Viladolcesa es viu com una epidè-
mia nefasta que fa que tots els habitants del poble 
s’hagen sumit en una tristesa profunda. El desenca-
denant d’aquesta situació té a veure amb la desapa-
rició de la filla i l’esposa d’un dels protagonistes. Po-
dem reflexionar amb l’alumnat sobre el que suposa 
perdre les persones que més estimem.

Els llibres, font de coneixement
Al poble de Viladolcesa hi ha un jogueter que és con-
siderat l’home més savi de tot el regne. Aquesta savi-
esa es deriva d’una gran sala plena de llibres de tot ti-
pus. Així doncs, la història posa en valor la lectura i els 
llibres com a fonts imprescindibles de coneixement.

MÉS RECURSOS
   Visita de l’autor.

  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Pel·lícula Les cròniques de Nàrnia.

  Per a lectors avançats, en 
la col·lecció «Esfera»  
trobareu títols de  
literatura fantàstica  
d’autores com Laura  
Gallego.
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