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Un dia de tardor, a Laia li cau un vagó del tren de 
fusta al pati del veí. El pati és molt estrany, sem-
bla una selva, ple de plantes i d’ocells. Quan Laia 
hi baixa, encuriosida, veu un cartell a la porta que 
diu: «Senyor Nosaltres». Quin nom tan estrany! 
A poc a poc, Laia descobrirà els secrets d’un veí 
d’allò més singular, amb el qual farà una amistat 
inesperada i plena de sorpreses.

TEMÀTICA: l’amistat, la convivència, la 
imaginació i la cooperació.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància 
del treball en equip, el valor de l’amistat i el 
respecte pels animals.

CLAUS PER A LA LECTURA
Qui és el senyor nosaltres?
El senyor Nosaltres és un grup d’ocells que es dis-
fressen amb forma humana. Per a aconseguir-ho, 
tots els animals han de cooperar, moure’s alhora 
i aportar les virtuts de cada un, com ara el minà, 
que imita la veu de les persones. Amb això, la no-
vel·la transmet un missatge de cooperació i res-
pecte per la diversitat.

La curiositat
Laia no ha vist mai el veí i es queda parada quan 
apareix un individu amb gavardina, barret i una 
màscara de color blanc a la cara. La protagonista 
pregunta als veïns qui és aquell senyor Nosaltres, 
però ningú li sap donar una informació clara. Per 
això, decideix espiar-lo, i així esbrina el misteri. 

Un final obert
Després d’un any, Laia s’assabenta que la seua 
família s’ha de mudar a una altra població. L’en-
tristeix molt separar-se del senyor Nosaltres, però, 
quan arriba, identifica una dona estrafolària que 
es mou i vesteix de manera estranya: deu ser un 
altre grup d’ocells disfressat de persona?

  Propostes didàctiques descarregables 
en www.tandemedicions.com.

  Els ocells que habiten el senyor 
Nosaltres són reals. Un exercici 
interessant pot consistir a omplir fitxes 
sobre cada un dels ocells: el nom 
científic, els hàbits, l’aspecte, etc.

  Descobreix altres títols d’Oriol Canosa, 
com ara la divertida sèrie «Els Robotots» 
o L’últim vol de la família Dumont. 

  Coneix en profunditat  
l’autor a partir de  
la següent  
entrevista: 
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