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Googol no és el que els altres volen que sigui: vol ser 
qui és, diferent dels seus pares i dels tretze germans 
que té. Cansat de les preguntes de tothom, aquest 
ésser inclassificable emprèn un viatge iniciàtic que el 
portarà a descobrir-se a si mateix i a conèixer terri-
toris fantàstics. Pel camí farà amics inoblidables: un 
corb, una tortuga, dos ossos grisos, una granota...

TEMÀTICA: l’autonomia i la superació, el desen-
volupament del sentit crític, la identitat i la lliber-
tat individual, la realització personal.

GÈNERE: narrativa fantàstica.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el reconeixement i l’ac-
ceptació que cada u de nosaltres és original, sense 
necessitat d’adaptar-se a cap estereotip.

CLAUS PER A LA LECTURA
El descobriment d’u mateix 
Quan ens ajustem als estereotips per encaixar en la 
societat o entre les nostres amistats estem renunci-
ant a la nostra essència, a ser nosaltres mateixos i a 
ser lliures. A més, allò diferent en cada u de nosaltres 
aporta riquesa a les nostres relacions i a la societat en 
conjunt.

La fantasia, el descobriment i la imaginació
El viatge de Googol ens porta a descobrir un món 
impensable i màgic farcit de territoris fantàstics com 
Mundus Mundibulus, el País de les Capxeix o Thea-
trum Mundi. Aprofitem per a imaginar mons fantàs-
tics i compartir-los amb el grup.

Les noves amistats
Googol fa molts amics durant el 

viatge, amb els quals es relacio-
na de manera diferent i sempre 

amb respecte: des d’un pit-roig, un 
roure, una aranya, el Signore Matteo o 
fins i tot en Herman Melville! L’amistat 

ens enriqueix. 

MÉS RECURSOS
  L’Odissea, una obra clàssica pel que fa als 
viatges iniciàtics.

  Momo, de Michael Ende, 
publicada a Bromera, és 
la història d’una xiqueta 
que també fa amics 
curiosos, mentre aprén 
qui és ella i què és el 
temps.

   Billy Elliot (2000), 
pel·lícula que tracta els 
estereotips, la superació 
i la realització personal.

  Altres llibres de la col·lecció 
«L’Arca» són Pantera, El lloc màgic, 
Capitana Rosalie.


