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PER QUÈ CONVÉ 
LLEGIR AQUEST LLIBRE?

Murs Agustín Fernández Paz Les conseqüències 
de la intolerància. 
L’amistat verdadera

Socials i cíviques. 
Consciència 
i expressió cultural

Ciències socials

Per a lectors de diferents 
nivells, ja que ofereix di-
ferents graus de reflexió 
i anàlisi. 

Helena i Joel són molt bons 
amics i totes les vesprades 
es veuen a la vora d’un vell 
roure. Però una terrible ene-
mistat s’està tramant: una 
part del poble rebutja l’altra 
i, a poc a poc, comencen els 
menyspreus i els insults. 
Finalment, es construirà 
un mur que separarà els 
barris dels dos amics. Però 
ells, malgrat el perill, bus-
caran formes de comu-
nicar-se i prometre’s una 
amistat eterna.

Perquè d’una manera efec-
tiva, al mateix temps que 
atractiva, mostra les terri-
bles conseqüències de la 
construcció de murs entre 
persones.

Helena i Joel aconseguei-
xen comunicar-se a pesar 
de la vigilància. Recorda-
rem quins mètodes uti-
litzen per a aconseguir-ho. 
Els demanarem que escri-
guen quins d’aquests mè-
todes triarien si hagueren 
de fer el mateix i per què. 
Si ho prefereixen, en po-
den inventar un altre que 
no aparega en el llibre i 
que l’expliquen en un text 
breu. 

INDIVIDUAL

Demanarem als alumnes que resumisquen en el quadern 
com és la relació entre Helena i Joel fent dos apartats: abans 
de la construcció del mur i després. 

GRUP

Perquè els alumnes siguen conscients que el mur físic i visible 
és una conseqüència dels murs invisibles que s’han alçat 
abans, els demanarem que en grups reduïts facen una llista 
amb tots els petits detalls que els fan veure que una part de 
la població rebutja l’altra (ex.: deixen de comprar pa al forn). 

Després, amb tota la classe, parlarem sobre com creuen que 
se sentiran les persones rebutjades. De què viuran? A quina 
escola aniran? Què passaria si el metge que necessiten es troba 
a l’altra part?... 

GRUP

Els animarem a plantar a l’aula un arbre dels desitjos per tal 
de millorar el món. Llegirem en veu alta el fragment en què 
la mestra conta la història de l’arbre dels desitjos (pàg. 16). 

Després, cada alumne escriurà el seu desig en un full i els 
penjarem tots a l’arbre. Per a fer l’arbre, podem utilitzar un 
penja-robes o un dibuix del mural.   

CIÈNCIES SOCIALS

Què mostren les fotogra� es del � nal? Comentarem què sepa-
ren els murs de Berlín, Mèxic-EUA i Palestina-Israel. Expli-
carem per què en les altres fotogra� es hi ha murs encara que 
no els veiem. Què separen? 

Volem enderrocar els murs
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