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En Lau descobrirà un dia que, al mateix edifici on viu 
ell, hi viu un senyor misteriós. Vet aquí que un dia 
aquest senyor proposarà a en Lau i les seves cosines 
d’anar a veure’l a casa seva. Allà els explicarà que és 
un àngel i, a través d’unes quantes lliçons extretes de 
clàssics de la literatura universal, els encoratja a con-
tribuir perquè el món on vivim sigui una mica millor.

TEMÀTICA: el perquè de les injustícies al món, l’ac-
titud reflexiva davant la vida i la literatura com a ins-
trument per ajudar-nos en el camí de la maduresa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la novel·la té l’objectiu 
de remoure’ns la consciència i fer que ens replan-
tegem el nostre paper al món i la nostra actitud 
davant les injustícies que ens envolten.

CLAUS PER A LA LECTURA
Tenir un criteri propi
El protagonista reconeix que viure sense haver de 
fer-te preguntes o haver de prendre decisions és 
molt més pràctic, molt més còmode. Però el ben cert 
és que allò que ens dona llibertat com a persones i 
capacitat de millorar és la possibilitat de prendre de-
cisions i assumir riscos, per aconseguir així que un 
mateix sigui qui dirigeixi el seu propi destí.

Apostem pel bé i la bondat
L’àngel és un ésser bondadós. Si tots els éssers culti-
vem una actitud bondadosa amb els altres i tractem 
de fer el bé sempre, de segur que contribuirem a fer 
que el món sigui millor. 

La igualtat
Malauradament, el món encara està farcit de fets que 
fan que calgui recordar que tots som iguals. No obli-
dem que la igualtat és un valor que cal defensar fer-
mament.

MÉS RECURSOS
   Visita de l’autor.

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat.

  Merlí, sèrie de TV3.

  La vida és bella, de Roberto Benigni.


