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De vegades necessitem la màgia. Tots, grans i me-
nuts. També els joves. Als 12 anys, Pau té dues certe-
ses: una és que la seua germana Sara té una malaltia 
greu, probablement incurable. L’altra, que els mags 
viuen a les muntanyes. Anar a buscar-los és també 
anar a buscar la resposta a moltes preguntes.

TEMÀTICA: l’amor, les malalties, la mort, el 
coratge, les relacions familiars. 

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: les relacions familiars, 
les malalties incurables, l’estima per la vida, 
l’acceptació de la realitat. 

CLAUS PER A LA LECTURA
Conèixer el passat de la família
Mentre la seua germana està a l’hospital, Pau passa 
una temporada a casa dels iaios, al poble. Allí desco-
brirà aspectes de la vida d’aquests que desconeixia i 
s’adonarà que conéixer i gaudir dels avis és una ex-
periència meravellosa que a banda d’enriquir-nos ens 
acompanyarà la resta de la vida.

La màgia
Pau necessita pujar a la muntanya per a parlar amb 
el mag que viu allí. Vol demanar-li un desig: que la 
seua germana es cure. Durant la infantesa, la màgia 
forma part de la vida i Pau ens dona l’oportunitat de 
recordar-ho.

L’acceptació de la realitat
Al final de la novel·la, la germana del protagonista mor. 
Des del punt de vista d’un lector adult és un final pre-
visible, però a hores d’ara no és un final habitual per a 
lectors i lectores d’11 o 12 anys. Tot i això, el missatge 
de la novel·la és positiu: sempre cal seguir endavant.

MÉS RECURSOS
  Proposta de conversa amb l’alumnat: 
s’esperaven el final? Els ha colpit? 

  Es pot veure la pel·lícula Mujercitas, que 
també tracta el tema de la mort d’una 
germana.

  En aquesta col·lecció podem trobar El 
quadern d’Àngela, de la mateixa autora.


