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Hivern de 1917. La Rosalie té cinc anys i és una capita-
na amb una missió molt secreta: aprendre a llegir. La 
mare li llegeix en veu alta les cartes que el pare els en-
via des del front. Però, a mesura que la missió avança, 
la Rosalie comença a desxifrar lletres, paraules, frases, 
fins que arriba el dia que és capaç de llegir tota sola. 
Llavors descobrirà la veritat sobre la guerra i les seves 
conseqüències.

TEMÀTICA: l’amistat, l’autonomia, la superació, la 
valentia, les conseqüències de la guerra. 

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el valor de la constància, 
la superació de les limitacions i la cruesa de la 
guerra.

CLAUS PER A LA LECTURA
La Rosalie, exemple de superació
La Rosalie, una nena de cinc anys, ha d’anar a escola 
malgrat ser tan menuda, mentre la mare treballa a la 
fàbrica d’armament i el pare lluita en la Primera Guerra 
Mundial. Allà, arraconada i silenciosa, i acompanyada 
de nens molt més grans que ella, anirà aprenent a poc 
a poc a llegir tota sola.  

La lectura com a finestra al món
Periòdicament, la Rosalie i la seva mare reben cartes 
gràcies a les quals coneixen la duresa del front i les 
circumstàncies amb què conviu el pare. Així, podem 
fer-nos una idea de la importància de la lectura per tal 
de conèixer el món que ens envolta i estar en contacte 
amb les persones que estimem.

La importància dels amics i amigues
Tot i la diferència d’edat, la Rosalie es fa amiga d’un 
noi més gran, l’Edgard. Gràcies a la seva ajuda, la Ro-
salie podrà tornar a casa i llegir la carta que tant ha 
entristit la mare, i posa de manifest que els amics i les 
amigues juguen un paper fonamental en les nostres 
vides. 

MÉS RECURSOS
  El nen del pijama de ratlles, una pel·lícula 
en què l’amistat i la guerra en són les 
protagonistes. 

  La Primera Guerra Mundial va ser un 
dels conflictes bèl·lics més destructius i 
impactants de la història de la humanitat. 
L’alumnat pot investigar al voltant d’aquest 
esdeveniment. 

  L’obra permet que l’alumnat pugui debatre 
sobre la figura de la Rosalie, la seva valentia, 
determinació i el seu 
comportament per  
llegir la carta rebuda. 


