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En Pere decideix vèncer la seva inseguretat i anar a 
Barcelona per conèixer la seva núvia virtual. La noia 
no es presenta a rebre’l i en Pere fa amistat amb un 
home que viu en un edifici on els veïns són assetjats 
per l’arrendador amb l’objectiu que abandonin els pi-
sos i dedicar-los a l’allotjament de turistes.

TEMÀTICA: el turisme massiu, la maduresa, la ti-
midesa, el creixement personal i l’autoestima.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el lector adolescent se 
sentirà identificat amb emocions i sensacions co-
munes a aquesta etapa vital, com la timidesa, l’au-
toestima o el descobriment d’un mateix.

CLAUS PER A LA LECTURA
Les conseqüències del turisme massiu
L’Albert, un home a qui en Pere coneix a comissaria, 
viu en un edifici on els veïns pateixen amenaces i 
pressions constants per tal d’abandonar-lo. D’aques-
ta manera, la persona que els lloga els habitatges 
podrà dedicar-los a l’allotjament de turistes i treure’n 
més diners. El llibre toca un dels aspectes negatius de 
la massificació del turisme a la ciutat de Barcelona.

L’autoestima
El protagonista és un noi insegur que no es veu capaç 
de prendre decisions o fer canvis per ell mateix. Quan 
conegui els veïns de l’Albert, amb els quals farà amis-
tat, veurà que és una persona útil per a la societat i 
capaç de fer allò que es proposi.

El maltractament psicològic
El pare d’en Pere sempre ha intentat fer-li veure que 
no serveix per a res i que és inútil que s’esforci. Al llarg 
del llibre, anirem descobrint amb quines frases lliga-
va el seu fill i la seva dona perquè no poguessin va-
ler-se per ells mateixos. Una acàcia entre quatre parets 
farà reflexionar l’alumnat sobre les relacions afectives 
sanes.

MÉS RECURSOS
   Visita de l’autor.

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat.

  Sexis, el documental interactiu de TV3 sobre 
la sexualitat en l’etapa adolescent.

  Alan Cole no és un covard, una novel·la 
publicada a Edicions Bromera que tracta 
temàtiques com l’assetjament familiar i les 
relacions afectives en l’adolescència.


