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La península del Tresor
É s el relat del viatge que fan molts homes i dones , en aques t c as c reuant
l’oc eà, fugint del s eu país amb el des ig que el nou des tí s igui per a millor.
L a peníns ula del Tres or és la terra des itjada per c omenç ar de nou. L a
his tòria és explic ada a través d’un dels viatgers , un nen que fuig amb els
pares . H i ha dues veus en el text: la realitat, és a dir, el c amí c ap a un
exili forç at, i allò que perc ep c om a real el protagonis ta del c onte, que
c reu que ell i els s eus c ompanys de viatge s ón els es c ollits per s er
veritables pirates i van a la rec erc a d’un tres or amagat. L a realitat que
s ’explic a és molt dura, i enc ara és més tris t el regus t que et deixa c om a
lec tor en veure l’engany en què viu el protagonis ta. L es il·lus trac ions s ón
taques d’aquarel·les de c olors s uaus i s ens e línies definides . Si hi ha un
adjec tiu que els es c au és delic at. U nes pinzellades delic ades per explic ar
una his tòria molt c rua.
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