
Guia d’aprofitament literari





1. JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓ

¿Per què fem aquesta proposta d’aprofitament literari si creiem que, en la lec-

tura d’un llibre, el que compta és el plaer, el goig de llegir-lo i els beneficis per-

sonals que ens reporta? Simplement perquè també creiem en la necessitat de

la motivació lectora en un món dominat pel poder de la imatge i perquè, dona-

da la multitud de tasques instructives i educatives encomanades als docents,

val la pena d’ajudar-los a descobrir la capacitat de contagi que té la lectura

compartida a classe, i com en facilita la comprensió.

L’allau de novetats editorials, a més, ens imposa el fet de proposar llibres veri-

tablement interessants i que descobresquen als joves el gust de llegir. Això fa

que el professor o la professora hagen de llegir prèviament l’obra que volen

recomanar, per tal de trobar-hi els valors literaris i de sentit que conté. Com

que som conscients de l’immens treball que recau sobre el professorat, des

d’EDITORS ASSOCIATS us en facilitem la tasca, tot fent-vos una síntesi de l’ar-

gument i proposant algunes activitats relacionades amb cada capítol, així com

d’altres de caràcter més global. No cal dir que les propostes són purament

orientadores, i serà l’adult qui, a partir del coneixement que té del seu grup d’a-

lumnes, seleccione les que poden resultar més engrescadores.
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2. PPAARRLLEEMM DDEELL LLLLIIBBRREE

Abans de llegir-lo

A) Farem hipòtesis fantàstiques sobre el contingut del llibre a partir del títol.

Proposarem una pluja d’informacions aproximatives o fantàstiques sobre la

biografia de l’escriptor, Jordi Sierra i Fabra.

B) Presentarem el llibre i l’autor de manera que els despertem l’interés per la

lectura d’aquesta novel·la. Els professors parlarem del llibre, com ho faríem

amb un amic o amiga, amb tota l’honestedat i també amb tot l’entusiasme

d’una valoració positiva, si és aquesta la impressió que ens ha causat la

novel·la.

Us adjuntem aquesta nota biobibliogràfica sobre l’autor, per ajudar-vos en

aquest apartat.

JORDI SIERRA I FABRA
Guanyador de 17 grans premis literaris, inclòs el premi Abril 2002, Jordi Sierra i
Fabra és un cas únic entre els escriptors espanyols i internacionals, no solament
pel nombre d’obres publicades, més de dues centes, sinó perquè en el seu continu
afany de superació i recerca de temes, ha abordat tots els gèneres imaginables,
novel·la policíaca, ciència-ficció, història, poesia, assaig, i molt especialment la
narrativa infantil i juvenil, faceta en què és un dels autors més llegits i de recoma-
nació obligada en escoles de mig món. Sierra i Fabra procedeix de l’univers de la
música rock, encara que als 8 anys ja redactava històries i als 12 va escriure una
novel·la de 500 pàgines. Fundador i director de les principals revistes de música
dels anys seixanta i setanta, la seua narrativa està molt impregnada d’aquest vigor.
Viatger incansable, és capaç de volar a l’altre costat del món buscant una dada per
a una novel·la, documentar-se o, simplement, conèixer una cultura. El compromís
és essència pura de la seua narrativa, d’aquí que gran part de les seues obres
denuncien fets i situacions comuns en la nostra societat. Ha escrit sobre els nens
guerrillers, els nens esclaus, l’extinció de tribus salvatges, el racisme, la violència
juvenil, les drogues, el món de la moda, l’anorèxia, els desapareguts a l’Argentina,
el cop d’Estat de Xile... Al seu èxit creixent al l’Amèrica Llatina uneix el seu contac-
te constant amb el seu públic, a través de més de 150 xerrades anuals en col·legis.
La seua pàgina web, www.sierraifabra.com, rep 30.000 visites mensuals. A Espanya
ja ha venut 6 milions de llibres, ha estat traduït a 20 idiomes i és llegit en més de 50
països. El seu lema, “tot és possible”, continua sent el motor de la seua vida.



Mentre el llegim

Alternarem la lectura individual d’alguns capítols, a casa, amb la lectura en

veu alta d’altres, a classe, tot compartint-ne les descobertes, conreant el plaer

d’escoltar o de llegir en veu alta i posant l’èmfasi en certes troballes, tant lite-

ràries com de contingut, que l’alumnat pot no ser capaç d’assaborir de forma

autònoma.

Les propostes d’activitats que fem barregen enunciats adreçats al professorat

amb d’altres que podeu adreçar directament als vostres alumnes.

Després d’haver-lo llegit

El llibre, que tracta d’un tema ben actual i punyent com la guerra, possibilita les

converses i els debats. Us en proposem alguns, més endavant.

També poden resultar molt interessants les trobades amb l’autor: han d’estar

ben preparades (hi ha estratègies de contacte molt creatives de les quals

podeu fer ús) i han de combinar el treball individual, el treball en grups petits i

el treball amb tot el grup-classe. Si desenvolupeu alguna activitat interessant i

eficaç, podeu enviar-la a l’editorial d’Editors Associats que s’escaiga, segons

la llengua de lectura, per poder-la incorporar a aquestes propostes en prope-

res edicions, tot fent menció del centre que les ha enviades. Us obsequiarem

amb un exemplar de cada títol de la col·lecció “Abril” per a la biblioteca del

centre.
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3. RREESSUUMM DDEE CCAADDAA CCAAPPÍÍTTOOLL
II PPRROOPPOOSSTTAA DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS

CAPÍTOL 1

Resum 

• Presentació del protagonista, Nèstor, Nessy, periodista que acaba de passar

un cap de setmana desastrós per tres raons: s’assabenta que el seu pare ha

trobat una nòvia, just quan ell acaba de perdre la seua, i quan l’equip de

futbol que més li agrada ha perdut la lliga.

• Dilluns, el director del diari, Ferran Argilés –el Capità Tro–, li notifica que

l’envia al Tudzbestan, on la descoberta de pous de petroli ha donat publici-

tat a una llarga guerra entre independentistes tudzbestans, el Kremlin –que

vol evitar la desintegració de l’antiga URSS–, i grups musulmans.

• El director li parla dels pigalls, o intèrprets, o mainaderes, aliats indispensa-

bles de qualsevol periodista en un escenari de guerra.

• Apareix un altre personatge important: el periodista alemany Gustav Mahler.

• Després d’una nit enmig de soldats combatents, arriben a l’hotel Gatzok de

la capital, Serzerkanda.

Activitats

• Els sobrenoms dels personatges són aguts: Nessy, pel monstre del llac

Ness; Capità Tro, pel famós personatge d’un còmic dels anys cinquanta.

Busca els sobrenoms que donaries a tres protagonistes d’algun relat teu.
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• Els oficis i les professions de la novel·la: periodista, fotògraf, intèrpret.

- Al llarg de la història hi ha belles descripcions relatives a aquestes
professions: selecciona’n alguna.

- Tria un ofici i descriu-lo a l’inici d’una novel·la que podries escriure.

- Al llibre descobrim unes quantes cauteles i estratègies de supervivèn-
cia pròpies dels periodistes de guerra: disposen de l’ajuda d’un intèr-
pret, porten tabac, pinten amb el rètol PRESS les parets i el sostre del
vehicle, no s’aparten mai de la càmera... ¿Quines altres hi has trobat?
Unes són de caràcter pràctic, mentre que unes altres són de tipus
emocional o ideològic. Classifica-les en dos grups.

• El capità Tro anomena a Nèstor els diaris de la competència. Organitzeu un

equip per fer un mural on hi figuren les capçaleres i la primera pàgina dels

principals diaris de l’Estat espanyol i d’Europa, per tal de motivar-los a llegir

la premsa, cosa que sempre és interessant. El que passa al món no pot ser-

vos aliè.

• Nèstor Prunera es presenta a ell mateix, a la pàgina 13. Pregunteu i propo-

seu als alumnes: ¿Com et presentaries tu? Com que encara no tens cap ofici

ni cap professió, descriu l’activitat a la qual t’agradaria dedicar-te. Podeu

fer-ho individualment, o bé convertir-ho en un col·loqui de grup que porte el

títol “Els interessos professionals”.

• Propostes narratives: “La primera experiència”. Partirem de la lectura d’un

paràgraf, el de la pàgina 34 que comença dient: “Continuava sent el meu pri-

mer de tot...” Després, intentarem escriure un text que parle d’una primera

experiència que recordeu.
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CAPÍTOL 2

Resum

• Truquen a la porta de l’habitació i apareix ell, el pigall : Milo. És el coprota-

gonista de la novel·la i l’autor ens el presenta a través d’una magnífica des-

cripció. 

• Com que no disposa de cotxe, Milo li aconsegueix una moto amb sidecar.

• Pugen a un edifici alt i Milo li assenyala els barris de la ciutat i els bàndols

de la guerra. Després se’n van a comprar queviures i descobreixen el  mer-

cat negre.

• Visiten l’horror d’un hospital.

• Mentre sopa, Néstor retroba Mahler. Observacions interessants i una convi-

dada.

• Primera explosió: ofensiva russa.

• Primer combat cos a cos. El dolor que fa vomitar. La foto que deixa de fer-se

o que el fotògraf inexpert no pot fer, no gosa fer.

• Nèstor queda aïllat i veu caure els companys ferits. Nit d’una por intensa

davant la mort.
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Activitats

• Descripció d’una altra manera de guanyar-se la vida: els intèrprets, els

pigalls. Recull informació al llarg de la novel·la per descriure l’intèrpret que

t’agradaria trobar si anares a cobrir informació com a periodista a un front

de guerra.

• La guerra: reflexions a partir de la literatura. Llegeix detingudament el

darrer paràgraf de la p. 45 i la p. 46, i contesta les preguntes següents: ¿què

s’atura?, ¿què s’ensorra?, ¿què es buida durant una guerra?

• Definicions poètiques, definicions des del cor, definicions des de la raó.

Partirem de la definició que Jordi Sierra i Fabra fa sobre l’esperança a la p.

52: “¿Esperança? Tenia dotze anys. La seua esperança era arribar a l’ende-

mà […] Fer-ne tretze semblava més aviat un somni”. Inventeu altres defini-

cions poètiques o personals d’algunes paraules, com ara: guerra, por, nit,

mort, amic, mercat negre…

• La literatura i els sentiments o les emocions. A En un lloc anomenat guerra

hi ha frases i situacions que denoten els sentiments i les emocions dels pro-

tagonistes. Rellegirem la p. 55 i en parlarem obertament, a classe, dels frag-

ments, frases o situacions de la novel·la que més ens han commogut.
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CAPÍTOL 3

Resum

• El director li demana una petita empenta: una entrevista en exclusiva amb

algun dirigent, del bàndol que siga.

• Milo li n’aconsegueix una amb l’home fort de la resistència a Sezerkanda,

per dos milions de dòlars.

• Acudeixen a la cita, enmig de mil precaucions. Per fi arriben davant de

Karibian Urszende.

• Primeres frases d’una entrevista que de seguida descobrim que és un

engany de Milo. ¡Sorpresa! Milo explica a l’avi per què ho fa i el personatge

guanya perquè hi descobrim la intel·ligència i la sensibilitat que té.

• Milo tradueix lliurement i diu al periodista el que creu que aquest vol sentir,

el que necessita per fer una bona crònica. El personatge infantil pren relle-

vància i ens en sorprèn l’agudesa mental, l’enginy i com està d’informat, als

12 anys, sobre el sentit de la lluita, els interessos econòmics, etc.

• Per celebrar l’èxit de l’entrevista, Milo li prepara una gran sorpresa per l’en-

demà: una cita amb una jove de disset anys, cosina seua. Milo voldria sal-

var-la  aconseguint que Nèstor se l’emporte a Espanya.

• Elogis de Ferran Argilés per l’entrevista. En realitat són elogis al discurs

humà i sensible de Milo amagat darrere la farsa.

10



Activitats

• A la recerca de frases boniques i suggeridores, com ara la de la p. 82: “Al

meu entendre, l’única bandera possible és la de la dignitat humana”. Les fra-

ses com aquesta, que ens agraden, són les que subratllarem, si el llibre és

nostre, per retrobar-les més tard, fins i tot anys més tard, quan el tornarem a

fullejar. Heu d’aprendre a fer vostres els llibres, il·lusionar-vos per anar cre-

ant una biblioteca personal, i descobrir que parlar dels llibres, com parlar de

cine o de música, és un pou de troballes i de diversió.

• Lectura personal: Busqueu la frase que més impacte us ha causat i presen-

teu-la a classe. Així aprendreu a llegir amb més atenció literària, a creure en

el propi gust per triar i a saber argumentar els criteris que ja teniu sobre la

bellesa o sobre l’eficàcia narrativa. Per vosaltres, els que ja heu descobert

el plaer d’escriure, és una pràctica molt enriquidora.

• Tècniques narratives: producció

- Jordi Sierra i Fabra té una habilitat especial per als diàlegs, dels quals
podem observar tipologies diferents al llarg de la novel·la: per exem-
ple, n’hi ha un de directíssim a la pàgina 83.

- A la pàgina 97, l’autor ens ofereix una descripció breu peró interessant
de la sessió fotogràfica amb el fals líder nacionalista. Aprofitem-ne la
lectura comentada i compartida per motivar la creació literària.

- La veu narrativa: la primera  persona. Comenteu a classe els diferents
tipus de veus narratives i l’eficàcia diversa que tenen a l’hora d’impli-
car el lector.
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CAPÍTOL 4

Resum

• Una nova entrevista falsa. Ara, segons Milo, amb el responsable econòmic

de la resistència.

• Borratxera amb Mahler, que es lamenta de les guerres que no acaben mai,

sinó que se silencien.

• Tercera entrevista amb un líder musulmà.

• Nèstor s’inquieta perquè Milo no apareix. Al tercer dia se li presenta la

Iaruza. El guia fins on són els russos i comprèn que l’han fet presoner.

• L’aventura i el perill de rescatar-lo.

• Quan ja tot toca a la fi, Milo li proporciona la darrera i l’única entrevista

autèntica, amb Svan Zuderian. Li diu “jo devia tu”, i li tradueix la frase dita

per la Iaruza en acomiadar-se: “¡Viu per nosaltres!”

Activitats

• Els guions cinematogràfics.

El llibre, escrit amb un estil directe i més periodístic que el que hauria utilit-

zat Nèstor mateix, ens permet imaginar perfectament la pel·lícula en la qual

es podria transformar. Cada dia veiem més films basats precisament en tex-

tos literaris. Motivarem l’alumnat o els lectors i lectores per escriure un guió

cinematogràfic. Pot ser una activitat de llarga durada, al final de la qual el

professor convide Jordi Sierra i Fabra a l’aula per fer una sessió de contac-

te ben gratificant i sucosa entre l’autor i els lectors i les lectores.
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4. TTEEMMEESS PPEERR AA PPOOSSSSIIBBLLEESS DDEEBBAATTSS

LA GLOBALITZACIÓ

• Formuleu als alumnes algunes preguntes concretes sobre les referències

que n’apareixen al llibre. ¿Es manifesta el protagonista en algun moment

contra la globalització?  (p. 22)

• L’autor també en fa esment, amb la reflexió del protagonista a la p. 54:

“Washington i els altres personatges dels bitllets americans campaven lliu-

rement per tot el món. El dòlar era la nova religió. La bíblia d’una sola pàgi-

na. Tenia milions de devots adoradors i conversos absoluts” 

• Busqueu altres fonts d’informació sobre el tema: articles a la premsa, índex

d’algun llibre...

• Uns equips prepararan una argumentació a favor de la globalització i uns

altres en contra: seran argumentacions contraposades. Després buscaran

uns portaveus i exposaran les opinions de cadascú en un debat obert.

• És un tema interessant per convidar un periodista o un representant de la

vostra comunitat educativa que siga expert sobre la globalització i que puga

impartir una conferència per a dos o tres cursos.
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EL PERIODISME

• Elaborarem un esquema per tractar d’aquest tema a l’aula. Per exemple:

- La guerra i la truculència de les fotos i de les notícies.

- Partirem de les afirmacions dels protagonistes: “Hospital. Tu fotos

ferits. Horror guerra. Això ven. Tu vens diari, ¿no?”, diu en una ocasió

Milo (p.57).

- “Nosaltres dispararíem fotos, mentre ells dispararien bales. Nosaltres

fotografiaríem la mort, mentre ells se la regalarien mútuament” refle-

xiona Nèstor, a la pàgina 65, en ple combat. Impressionant. Aprofitem la

idea per a reflexionar en grup.

- La fidelitat de les informacions:

¿Què mou els diaris, a més de la venda d’exemplars?

¿Heu sentit parlar de la deontologia? ¿Quines normes ètiques 

creieu que hauria de respectar un bon periodista?

- ¿Quines són les seccions dels diaris que van guanyant espai i per què?

Conseqüències d’aquesta tendència a la banalitat informativa.

- L’autèntic poder dels mitjans de comunicació.
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LA GUERRA

• Utilitzeu les tècniques adequades per preparar un debat rigorós i fructífer. La

lectura d’En un lloc anomenat guerra ens suggereix aquests punts per a la

discussió:

- Una guerra: els participants i els interessos que els mouen (pp. 8-9).

- Els interessos econòmics: un rerefons massa freqüent (pp. 105-106).

- Les reaccions humanitàries sempre arriben tard.

- Les semblances entre una guerra novel·lada i una d’autèntica. ¿Quina?

- El poder omnipresent dels  Estats Units en les guerres del món actual.

- Les estratègies en favor de la pau: ¿quines estratègies autèntiques ela-

boraries?

I ja res més: ¡bona lectura! 

• No oblideu de posar-vos en contacte amb l’editorial més pròxima de les que

integren EDITORS ASSOCIATS (Elkarlanean, Editorial Galaxia, La Galera,

Llibros del Pexe, Tàndem Edicions i Xordica) si voleu preparar un encontre

amb l’escriptor o fer-nos arribar alguna proposta nova.
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