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Un matí d’hivern glaçat la Paula se sent trista, sobre-
tot quan entra a l’habitació dels pares i veu en Biel 
amorrat al pit de la mare, xumant plàcidament al llit 
dels pares: el reiet de la casa. Doncs ja n’hi ha prou! 
La Paula ha decidit que se n’anirà a viure amb l’avi, 
l’únic que li fa cas. Però fugir de casa sense que et 
vegi ningú no és tan fàcil i és ple d’obstacles: tota una 
aventura!

TEMÀTICA: la gelosia, la família, l’autonomia, la 
imaginació, la sinceritat.

GÈNERE: narrativa, fantasia, quotidianitat.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància de la 
comunicació per superar la gelosia.

CLAUS PER A LA LECTURA
L’arribada d’un germanet
La Paula acaba de tindre un germanet i l’adaptació a 
la nova rutina familiar no li és gaire fàcil. I és que no és 
agradable veure tot l’afecte que rep el nen. Amb l’aju-
da d’un colibrí aconseguirà recordar que ella també 
va rebre totes aquestes atencions i s’adonarà de les 
que encara rep.

La superació de la gelosia
Què és aquesta amargor que sent la Paula quan veu 
el nen amorrat al pit de la mare? Per què li fa ràbia 
que el pare renti la robeta del germanet amb tanta 
cura? Plena de gelosia, marxa de casa i aquesta aven-
tura li farà descobrir com l’estimen la seva família, els 
amics i el veïnat.

La importància de la comunicació
La protagonista no vol sortir a les fotos familiars ni 
demana afecte als pares. Quan per fi s’anima a pre-
guntar si pot passar la nit amb ells, aquests li diuen 
que sí. Com de fàcil hauria estat tot si hagués parlat 
abans dels seus sentiments!

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat.

   Petita Miss Sunshine (2006) és una pel·lícula 
en què també hi ha una relació molt 
especial entre avi i neta.

  Germans!, un àlbum il·lustrat de Rocio 
Bonilla que tracta les relacions de 
sentiments fluctuants entre germans.

  Tindré un germanet, publicat en aquesta 
mateixa col·lecció, també planteja el tema 
de l’arribada d’un membre nou a la família.


