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Un matí de principi d’estiu, la Rita i el seu germà Jep 
s’adonen que tenen un veí nou: es diu Max i acaba 
d’instal·lar-se a la casa del costat amb el seu oncle. En 
Max té molta imaginació i és curiós de mena. Gràcies 
a ell, la Rita i en Jep també coneixeran la Tronada, la 
dona misteriosa que viu al final del carrer i que els 
alertarà d’un perill imminent: l’extinció de la papallo-
na blava.

TEMÀTICA: l’educació mediambiental, la protec-
ció dels animals, la convivència, la cooperació, el 
dol, la responsabilitat.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la consciència 
mediambiental, el sentiment de pèrdua, la 
comunicació, la confiança.

CLAUS PER A LA LECTURA
El medi ambient
Hi ha moltes accions que fem els humans que tenen 
un impacte negatiu al medi ambient, però els prota-
gonistes s’adonen que seran més efectius actuant so-
bre un tema concret que no pas pensant a canviar-ho 
tot de cop. És així que escullen salvar la papallona 
blava.

La comunicació com a eina per a la confiança
La Rita i en Jep es queixen a la mare de les històries 
falses que els explica en Max, el nou veí. Ella els farà 
adonar que ells tampoc no han estat sincers del tot 
en no compartir que el pare va morir. Seguiran el con-
sell de la mare i, amb el pas dels dies, tots tres es gua-
nyaran la confiança i es veuran amb força per parlar 
del que tant els costa, del dol i de la separació.

El valor de la diversitat
Els germans fugen de l’Àgata, una veïna a qui es refe-
reixen amb el malnom de Tronada perquè els sembla 
estranya. En Max s’interessarà per saber quines preo-
cupacions té la dona i descobrirà als amics l’apassio-
nant projecte per salvar la papallona blava.

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

  Especial crisi climàtica, un episodi del 
programa InfoK que podeu veure al web de 
la ccma.

  La pel·lícula Com ensinistrar un drac tracta 
tant del sentiment de pèrdua com de 
l’afecte pels animals.

  Botons de nacre, un llibre publicat en 
aquesta mateixa col·lecció en què apareix 
un món on l’escalfament global i el canvi 
climàtic són una realitat irreversible.


