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La història de dos nens: el Millor, que juga molt bé a fut-
bol, i en Pauvebaixabé, que no en té ni idea. Aparent-
ment estan condemnats a no avenir-se: l’as del Millor no 
entén l’alegria permanent del poca traça d’en Pauvebai-
xabé, i el maldestre amb la pilota no entén per què el 
virtuós no és feliç. Potser s’havien de conèixer per des-
cobrir els grans misteris de la vida que s’amaguen a dins 
dels companys que ens anem trobant pel camí.

TEMÀTICA: la família, l’amistat, l’esport, la 
diversitat, la felicitat, l’esforç, el treball en equip.

GÈNERE: narrativa, realisme, humor.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: un llibre per a 
reflexionar sobre la importància de treballar en 
equip i comptar amb el suport de les nostres 
amistats i familiars.

CLAUS PER A LA LECTURA
La competitivitat 
L’Adrià, conegut com el Millor, és excepcionalment 
competitiu. Pensa que l’únic que importa en aquesta 
vida és guanyar sempre i ser el millor en tot i entén el 
futbol com una batalla. Amb tot, prompte se enten-
drà que aquesta actitud no el fa feliç sinó més aviat 
tot el contrari.

El que realment importa
Gràcies a en Pauvebaixabé, l’Adrià descobrirà que 
preferiria que la seva família tingués menys diners, 
però que el seu pare jugués amb ell, que la seva mare 
el pentinés, que anessin a veure’l jugar a futbol... És 
a dir, l’Adrià se n’adona que l’estima està per damunt 
de la riquesa.

La diversitat i el treball en equip
En Pauvebaixabé i els seus companys de classe pre-
senten diferents tipus i graus de diversitat funcional. 
Això no els impedeix gaudir de la vida i de l’esport. Més 
aviat, al contrari: saben quin és el valor del treball en 
equip, de la col·laboració i de la solidaritat entre amics.

MÉS RECURSOS
  Visita de l’autora.

  Propostes didàctiques descarregables en 
www.animallibres.cat.

  La col·lecció «Els Tiki Taka» també tracta 
temes com l’amistat o la solidaritat a través 
del futbol.

  El curtmetratge Cuerdas reflexiona al 
voltant de la diversitat funcional a les aules.

  Es pot visualitzar Campeones, una comèdia 
que narra la història d’un equip de bàsquet 
format per jugadors amb discapacitat 
intel·lectual. Una oda al positivisme, al 
treball en equip i a les ganes de viure.


