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En Jofre és el fill d’una família de pagesos que aspira 
a una vida millor. Ara, ha pres una decisió. Se n’anirà 
a la ciutat, on els homes, diuen, són lliures i no vas-
salls d’un senyor feudal. A la Barcelona del segle xiv, 
aquest jove cristià i la Raquel, la filla d’un argenter 
jueu, veuran entrecreuats els seus destins en una 
època en què la població jueva és víctima d’atacs, ro-
batoris, prohibicions i assassinats.

TEMÀTICA: l’amor, la societat feudal i la pesta.

GÈNERE: novel·la històrica.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la discriminació, la 
pobresa, l’amor.

CLAUS PER A LA LECTURA
La novel·la històrica
La novel·la se situa a la Barcelona del segle xiv, tot just amb 
l’arribada de la pesta. Els cristians culpen els jueus i envaei-
xen el call. L’obra està molt ben ambientada a l’època i po-
dem aprofundir amb l’alumnat en aquest període a partir 
dels recursos disponibles al web.

La recerca de noves oportunitats
En Jofre pren una decisió: se n’anirà a la ciutat, on els ho-
mes, diuen, són lliures i no vassalls d’un senyor feudal. Allà, 
la situació és més difícil del que pensava i, mentre tracta de 
sobreviure, passa a formar part dels homes del baró, que té 
el costum de robar als jueus per apropiar-se joies valuoses. 
Què estarien disposats a fer els alumnes per una vida millor?

El paper de les dones a la societat jueva
La Raquel és una noia jueva sensible i afectuosa. Viu amb 
el pare, que és l’argenter del barri, i es resisteix a casar-se 
perquè no vol deixar l’habitatge familiar, ja que sent que ha 
d’ocupar el lloc de la seva mare i tenir cura del seu pare. Tota 
la seva vida gira al voltant del barri jueu, lloc que mai ha 
abandonat i del qual n’ha interioritzat fermament els cos-
tums i els valors, segons els quals el seu pare és l’amo del 
seu destí.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques 
descarregables a 
www.animallibres.cat.

  La pesta negra, la fi del món a 
Barcelona, documental sobre la pesta 
que va arribar a la ciutat l’any 1348.

   Ruta del Call per la Barcelona 
jueva amb el material elaborat 
per l’Ajuntament de Barcelona i 
disponible al seu web.

  Entrevista a l’autora al canal de 
YouTube Animallibres Editorial.


