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Aureli prepara la selectivitat reclòs a casa quan uns 
individus d’aparença sospitosa toquen a la porta i 
l’informen que busquen una boja perillosa que s’ha 
escapat. En tancar-se de nou, Aureli descobrirà que 
no està sol: una jove s’ha introduït a la casa. Prompte, 
el xic descobrirà que Marijka té una història molt dife-
rent a explicar, ja que s’ha escapat del proxeneta que 
vol obligar-la a prostituir-se.

TEMÀTICA: la prostitució, la immigració, la 
solidaritat, l’amistat i l’amor adolescent.

GÈNERE: narrativa, thriller.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la història d’Aureli 
ens ensenya que, a vegades, hi ha situacions 
condemnables molt a prop de nosaltres, sovint, 
sense que ens n’adonem.

CLAUS PER A LA LECTURA
El tràfic de blanques
Les màfies i les xarxes de tràfic de blanques són el 
teló de fons d’aquest relat que ens ajuda a conscien-
ciar-nos de les situacions intolerables que encara es 
donen en l’actualitat en la nostra societat. És impor-
tant no tancar els ulls a aquestes realitats i lluitar per 
canviar-les.

Solidaritat
Aureli farà tot el possible per ajudar Marijka, posant 
en risc fins i tot la seua vida. La seua història ens fa 
reflexionar sobre com tots podem aportar el nostre 
granet d’arena per ajudar els altres i començar a can-
viar la societat. El silenci ens fa còmplices.

L’adolescència
Al final del relat, malgrat tot el que ha viscut, Aureli 
s’adona que continua sent un adolescent i, com a tal, 
es veu limitat per normes i obligacions ineludibles. 
De fet, Tesa és castigada per una cosa que ara els 
sembla molt banal, com és arribar tard a casa.

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

  Tràfic humà, minisèrie que narra la història 
de Nàdia, una xica de 16 anys que és 
reclutada per una suposada agència de 
models i acaba en mans de proxenetes, 
treballant en un prostíbul en condicions 
deplorables.

  I am Jane Doe, documental de Netflix 
que narra els casos reals de joves 
estatunidenques convertides en esclaves 
sexuals a través de la secció d’anuncis per 
paraules d’un periòdic.




