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La Carla té la necessitat de trencar amb la rutina. Acaba de tenir un desengany amorós i la urgència de fugir del seu malestar es tradueix en un viatge en moto
nord enllà. Descobrir llocs nous la portarà a conèixer
persones noves i a viure situacions que l’ajudaran a
entendre el seu món i a adonar-se de com és d’important obrir els punts de vista.

TEMÀTICA: l’amistat, l’autonomia, la confiança,
la convivència, la decisió, la diversitat cultural, la
solidaritat, la superació.
GÈNERE: narrativa, novel·la de viatges.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància
del desenvolupament de l’esperit crític i de
la realització personal, el valor de la llibertat
individual i la superació.

CLAUS PER A LA LECTURA
El coneixement d’un mateix
Arran del seu desengany amorós, la Carla necessita
fer un viatge per escampar la boira i, sobretot, per reflexionar. Per tant, aquest viatge és també un recorregut d’autoconeixement, importantíssim per formar
la personalitat.
El repte i la superació
Aquest viatge en moto arreu del món és també un repte per a la Carla. Posar-te metes o reptes realistes és
fonamental per reforçar la seguretat i la confiança en
un mateix.
La diversitat
En el seu viatge, la Carla coneix gent ben diversa, i
gràcies a aquesta experiència aprèn a conviure amb
persones diferents i a adaptar-se als seus costums.
Conèixer i acceptar l’altre és la base de la bona convivència.

MÉS RECURSOS
 ropostes didàctiques descarregables a
P
www.animallibres.cat.
Enmig de la natura, de Sean Penn (2007),
i Diarios de motocicleta, de Walter Salles
(2004), són dues pel·lícules de carretera
(road-movies) molt recomanables.
L es cançons «Born to Be Wild», de
Steppenwolf (1969), i «Voyage Voyage»,
de Desireless (1987), poden servir com a
banda sonora de la lectura.
A
 la carretera, de Jack Kerouac (1951), és un
clàssic de les novel·les de viatges.

