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Mònica Martínez va nàixer a Carlet (Ribera Alta).
És professora i amant dels llibres. Ara s’ha animat a
escriure i ens convida a participar d’aquesta gran
aventura.

Un dia, enmig d’una classe de llengua amb “la
Bruixa”, es presenta el mestre Josep amb Mara, una
alumna nova que tot just acaba d’incloure a la llista.
L’aspecte de la xiqueta és estrafolari, potser allà
d’on vé no coneixen els raspalls? El seu posat és
desimbolt, d’aquells que es foten de la seua ombra.

Mireia, empollona i dormilega, inquieta i riallera,
bona alumna, encara que sovint la podem trobar a la
llista dels castigats, se la mira atrinxerada darrere
Joan “el petit”.

Mireia i Mara són ben diferents, les seues famílies
també ho són; tant, que Mara ni coneix son pare...
És possible? No és mort i mai no l’ha vist? L’esperit
de detectiva vocacional de Mireia arrossega amb
entusiasme Mara a l’aventura. La trobaran.

DADES 
TÈCNIQUES:

DADES DE
L’AUTORA:

ARGUMENT:
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A partir d'una vella agenda de tapes negres que
l’àvia de Mara guarda ben amagada, iniciaran la
investigació atapeïda de perills: al magatzem “aban-
donat” dels afores; a la platja del Canteret que sem-
bla tan diferent a la nit, quan hi va tota sola; a la
cova de l’abrupte penya-segat de la Punta Roja...

Hauran de ser àgils, enginyoses, valentes i es tro-
baran amb tota mena de persones i sentiments, fins i
tot un primer amor.

L'alumnat de primer cicle de Secundària tenen molts
llibres de lectura obligada de diferents àrees, amb el
perill evident que eixa font de plaer única que és la lec-
tura, quede subrogada per sempre o per anys a “una
tasca extra d’escola que em lleva molt de temps.” És
prioritari combinar, amb cura, els dos objectius: l'a-
cadèmic, el lúdic i el vital. Hem d'intentar fer lectors i
lectores.

Mara i Mireia és un llibre dinàmic on es donen aven-
tures i perills de tota mena amb un ritme àgil. On, a
més a més, i barrejades amb les aventures es plantegen
situacions personals i familiars ben diferents: les de les
dues xiquetes protagonistes.

Els lectors/es d’aquestes edats, es poden reconèixer i,
per tant identificar, tant en els trets de Mara com en els
de Mireia.

Mara és mala estudiant (segons Mireia, deixa com
avorrida i sense utilitat qualsevol cosa apresa a l’esco-
la); de família desmembrada, mancada d’afecte, de
geni curt i d'emocions fàcils; capaç de fer i fer-se molt
de mal quan s’enfada, dolça i acollidora en la intimitat.

Mireia, ben arrelada al seu medi, a la seua família,
als seus companys és estudiosa i juganera, oberta i
segura.

MOTIUS 
PELS QUALS
RECOMANE
AQUEST LLIBRE:
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OBJECTIUS DE LES PROPOSTES
• Aprofundir la comprensió del text.
• Despertar o potenciar el plaer de llegir.
• Descobrir experiències de vida i descripcions de

temperaments i personalitats que ens poden fer
pensar.

• Afavorir la creativitat de l’alumnat.
• Fomentar la producció literària dels/les alumnes.

SESSIONS NECESSÀRIES
Si partim del principi que l’activitat desitjable,

instructiva i lúdica alhora, interessant i enriquidora
en si mateixa és la lectura del llibre, entendrem que
les propostes de treball que inclourem a continua-
ció, són únicament una eina que posem a l’abast del
professorat perquè puguen utilitzar-la quan ho con-
sideren convenient segons els alumnes i els objec-
tius que perseguesquen i amb la pretensió d'apro-
fondir més la lectura del llibre tant quant a signifi-
cació com quant a recursos literaris.

Tipus de lectors més adequats:
Alumnat  de primer cicle de Secundària.

Nota: Les activitats següents pots fotocopiar-les per als estudiants i utilit-
zar-les directament a classe.

PROPOSTES 
DE TREBALL:
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Activitat 1

Quines raons dóna la mare de Mara a l’àvia per tal
que la xiqueta puga anar a l’excursió de Navaixes?

Activitat 2

Mara es queixa del caràcter insuportable de l’àvia.
Imagina que estem jutjant el seu comportament. Tu
seràs el seu crític/a i el seu defensor/a. Escriu: 

a) raons per condemnar-la.
b) raons per defensar-la.

Activitat 3

Adjudica cadascuna de les següents característi-
ques a la protagonista -Mara o Mireia-  que millor li
avinga:

. afeccionada a l’exercici físic.

. argot sempre renovat.

. dorm amb un ós de peluix.

. té el costum d’acabar d’endreçar-se en la cuina.

. entusiasta.

. desproporcionada en les seues reaccions.

. en el fons dolça i necessitada d’afecte.

. empollona.

. àgil.

. aspecte descurat.

. imaginativa per trobar solucions.

. estrafolària.

. quan s’enfada és inútil parlar amb ella.

. no li agrada l’exercici físic.

. detectiva vocacional.

. dormilega.

. geni curt.

LLEGIR I 
INTERPRETAR:
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Activitat 4

La vida de família de Mireia i la relació amb els
seus, és molt més agradable i enriquidora que no la
de Mara. Fes una relació de situacions concretes
que ho demostren.

Activitat 1

Sobre l’agenda:
a) Explica com és l’agenda. Pots fer servir aquest

guió: tapes, portada, fulls escrits.
b) Quines coses esbrinen de Vicent Garcia en

l’agenda de l’àvia?

Activitat 2

Sobre la Sra. Morales:
a) És una dona vella. Mara i Mireia s’estranyen

del seu aspecte, per què?
b) Creus que la Sra. Morales fou una dona confor-

mista o pel contrari lluitadora. Explica la teua res-
posta.

c) Ja vella, la Sra. Morales es penedeix, de vega-
des, de la decisió que va prendre d’abandonar el seu
home i tornar al poble. Per què va prendre aquella
decisió? Per què creus que se’n penedeix ara?

d) Per què creus que després de presenciar els
maltractaments que els germans Garcia fan objecte
a la Sra. Morales, les actituds de Mara i Mireia són
tan diferents?

Mara: sols vol comparar les fotos i fer-li l’enquesta a la Sra.
Morales.

Mireia: vol esbrinar-ho tot, anar a la platja del Canteret, etc.

SOBRE 
PARTICIPANTS,
OBJECTES AUXI-
LIARS I ESPAIS:

5-Material fotocopiable-
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Activitat 3

Sobre els espais:
Hi ha dos espais importants a la novel·la relacio-

nats amb els Garcia: la planta baixa del carrer S.
Joan i la casa del carrer de la Font. Fes-ne una breu
descripció: situació, aspecte, dependències, utilitza-
ció...

Activitat 1

a) En l’escorcoll de la planta baixa que sorprèn les
“detectives” del W.C.?

b) Quin indici troben les xiquetes que les porte a
descobrir el corredor subterrani secret que parteix
de la planta baixa?

c) Quines troballes permeten establir -a les xique-
tes- que a la platja del Canteret, al subterrani i als
afores de la cova ha estat gent recentment i possi-
blement la mateixa gent?

d) Al corredor subterrani, com s’ho fan Mireia i
Mara per alliberar-se, en l’últim moment, dels seus
perseguidors?

Activitat 1

Mara dubta molt i li costa de trobar el moment
adequat per aconseguir el permís per anar a l’excur-
sió de Navaixes. Explica quan i per quin motiu vas
haver de passar tu mateixa per una situació sem-
blant.

SOBRE ELS 
PROTAGONISTES:

RECREAR I
ESCRIURE:

6
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Activitat 2

Al capítol 9, Mara demana a sa mare per què no
pot viure amb ella. Sa mare li contesta: “No sigues
llandosa, t’he explicat mil vegades que això no és
per parlar-ho les xiquetes.” Imagina’t que la respos-
ta és: “D’acord filla; crec que ja és temps que ho
pugues entendre.” Inventa l'explicació que donaria
la mare. Tin en compte que hauria de poder-se enca-
bir a la novel·la.

Activitat 3

Imagina que quan Mireia està amagada darrere
uns matolls a la platja del Canteret, en arribar els
Garcia, ella no pot evitar un esternut i la descobrei-
xen. Inventa el que passa a continuació fins que
aconsegueix fugir i arribar a casa de la seua iaia per
dormir.

Activitat 4

Silvia i Enric, amics especials de Mireia, se senten
traïts per l’amistat excloent de Mireia i Mara; dol-
guts, demanen a Mireia que els explique per què els
deixa de banda. Ella explica el que pot i els demana
que confien en ella. Escriu el diàleg.

Activitat 5

Continua  tu el llibre. Asseguts en un banc d’un
jardinet a la vora del col·legi, el pare de Mara li
explica que ha estat la seua vida d’ençà que les va
deixar i per què no ha pogut tornar fins ara.

7-Material fotocopiable-
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Activitat 6

Al llarg de les pàgines 73/75 es descriuen les sen-
sacions de Mara davant els sentiments que li desper-
ta Albert. Descriu els teus sentiments en un moment
determinat cap alguna persona o en alguna situació
concreta.

Activitat 1

Els Garcia són traficants internacionals. Els
embarguen una gran quantitat d’haixix. A partir
d’ací podríem parlar sobre “les drogues”: quins
coneixements en teniu, quines són permeses i qui-
nes no, quins efectes produeixen, quins perills pro-
voquen...

Activitat 2

De Mireia se’ns diu que és detectiva vocacional.
Parlem de les afeccions de la gent de la classe.
Quines poden practicar i quines no; per què.
Infraestructures que us manquen. Què podríem fer
per poder disposar de més mitjans...

PARLAR, OPINAR,
DEBATRE.

8
-Material fotocopiable-
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