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En David i el seu amic Carles juguen a futbol i pen-
gen la pilota al balcó de la casa d’en Pau i Aleix. Quan 
entren a recollir-la, els descobreixen explicant una 
història que els canviarà la vida per sempre més, la 
història del drac de Bagastrà. 

TEMÀTICA: les llegendes, l’amistat i la soledat.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: és un llibre idoni per 
parlar de les conseqüències que les accions huma-
nes tenen sobre els animals i les plantes. També 
destaca la importància de l’amistat.

CLAUS PER A LA LECTURA
Les llegendes 
Per a en David, la història del drac no és més que una 
ximpleria dels més petits, però el que no sap és que 
les llegendes sempre amaguen una part de veritat. 
Aquest llibre obre als lectors i lectores una porta a 
saber més sobre aquestes històries fantàstiques que 
s’expliquen d’avis a nets.

L’amor i la protecció de la natura
Quan el drac marxa a buscar el seu amic i no el troba 
enlloc, torna al seu país i descobreix que tot el que ell 
coneixia ha canviat, i que els arbres i les plantes han 
estat substituïts per edificis grisos, fàbriques i carre-
teres. A partir d’aquest moment, no se sentirà a casa 
en cap lloc.

L’amistat i la soledat
El drac passa la vida amagat als forats amb l’esperan-
ça que el seu amic torni algun dia i puguin estar junts 
de nou. Mentre ho fa, busca l’amistat dels nens, que 
li recorden els esquitxos, els éssers diminuts i alegres 
amb els quals se sentia tan feliç.

MÉS RECURSOS
  Visita de l’autora.

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat. 

  Peter i el drac, pel·lícula de Disney.

  Com entrenar el teu drac, pel·lícula de 
Dreamworks.

  En Jordi i el drac, llibre d’Aron Dijkstra.
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