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A la València dels desnonaments i la corrupció, de la crisi 
i les obres faraòniques, hi viuen un director de banc, una 
notària tafanera, una mare a punt de perdre el pis, una 
intèrpret bonica i espavilada, una dona amb alzhèimer, 
un carter jubilat, un professor amb depressió i Manela, 
una estudiant de Filosofia que passeja els gossos de tots 
ells, que impregna de filosofia el seu món i que captiva 
el lector. Amb ella experimentarem com s’entrecreuen 
les vides de tots ells per brodar un somriure irònic.

TEMÀTICA: la crisi, els desnonaments, les diferèn-
cies socials, la filosofia, la llengua, la cultura, l’amor 
i València.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: les implicacions de les 
diferències socials i econòmiques, la importància 
del suport mutu i el valor per a refer-se en les 
caigudes.

CLAUS PER A LA LECTURA
La València postcrisi
El llibre és un retrat de la València postcrisi econò-
mica del 2008, amb la corrupció, els desnonaments, 
les desigualtats i les obres faraòniques com a teló de 
fons. En podem veure les conseqüències directes o 
indirectes en la vida dels personatges. 

Les diferències socials
L’obra és un retrat de persones de diferents edats, 
condicions i classes social que mostra com el nostre 
punt de partida ens condiciona de moltes maneres 
diferents. Tanmateix, veiem com persones amb una 
cosa en comú, els gossos, poden tindre vides tan di-
ferents

L’amor
L’amor és una constant del llibre. Entre persones, amb 
els animals... Hi ha relacions amoroses sanes, d’altres 
de tòxiques... I veiem també com aquestes ens con-
dicionen la vida i com ens afecten en tots els àmbits.

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

    Passeig per la ciutat de les Arts i les Ciències 
amb una xarrada per a posar en context la 
seua construcció i tot allò que l’envolta.

  Heidi, Lenin i altres amics. Es tracta d’una 
obra també ambientada en la ciutat de 
València, que parla de transformacions 
urbanístiques, sentiments, afecte...

  Ressenya de La passejadora de 
gossos a Núvol.


