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Fill d’un comerciant de Cartago molt ric, Amrith viatja 
per primera vegada amb el seu pare. Com és tradici-
onal a la família, durà penjat al coll l’anell amb l’esca-
rabat verd, la joia que els obre les portes de la Ciutat 
d’Argent i els concedeix grans privilegis. Però l’anell 
serà causa de les perilloses aventures d’aquest eixerit 
noi cartaginès.

TEMÀTICA: aventures

GÈNERE: narrativa

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una història fantàstica 
en la qual el protagonista s’enfronta a la por i la 
solitud i desenvolupa la independència personal.

CLAUS PER A LA LECTURA
La independència personal
Amrith, el noi protagonista, es veu immers en una 
aventura solitària a causa del poder que té l’anell de 
l’escarabat. Haurà d’enginyar-se-les per fugir dels dos 
lladres que el persegueixen i trobar el camí adequat 
per retrobar-se amb el seu pare. La història ens per-
met reflexionar sobre els recursos personals que te-
nim per enfrontar-nos a situacions difícils.

El gust per viatjar
El protagonista està delerós d’acompanyar el seu 
pare en el viatge que cada primavera emprèn per la 
Mediterrània. L’escarabat verd contagia la il·lusió de 
conèixer noves cultures i paisatges que mai hem vist.

La tolerància cap a altres cultures
Al llibre, els cartaginesos i els fenicis no tenen bones 
relacions per la batalla que havia tingut lloc a Atà-
lia feia uns quants anys. Per aquest motiu, Amrith 
ha d’ocultar la seva identitat quan es troba en terres 
cartagineses, fet que posa de manifest la importàn-
cia de respectar i mantenir la pau entre les distintes 
cultures.

MÉS RECURSOS
  Lectura activa. Propostes didàctiques des-
carregables a www.animallibres.cat.

  L’estela dels fenicis del programa Thalassa 
(TV3) segueix les excavacions a les aigües 
de Múrcia d’unes restes d’una nau fenícia 

del segle VII abans de Crist.

  Si al vostre alumnat li 
ha agradat la temàtica, 

podeu recomanar-li 
El faraó escocès, de 

Jacopo Olivieri.


