Guia de lectura

PEP PUIG
Una catàstrofe. Un cop més, l’agost ha passat
volant. És l’hora violeta. A la platja d’Altafulla
quatre amics aprofiten per fer l’últim bany de
l’estiu. Al cel s’hi mou un gran núvol de tempesta.
Un fil de lluna apareix i desapareix a cada moment.
El Pitus, que sempre va a la seva, s’ha tret el
banyador i s’ha posat de cap per avall. El Marcel,
el narrador d’aquesta història, només vol que
arribi la nit per trobar-se d’amagat amb la Guida,
l’enigmàtica germana de l’Enzo. El Júnior, que
no ha fet l’estirada ni sembla que vulgui fer-la,
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PRESENTACIÓ
I OBJECTIUS

Aquesta guia de lectura per
al llibre Caminant junts per la
lluna, de l’escriptor terrassenc Pep Puig, vol ser un
recurs de suport per abordar l’obra. A continuació
trobareu un conjunt de preguntes i activitats per
aprofundir en les capes de sentit de la novel·la
i fer incidència en qüestions universals que es
plantegen a la història.

gaudeix de les onades com quan tenia deu anys.
L’únic que no es banya és l’Enzo. Per alguna raó
que desconeixem, s’ha quedat assegut a la vora,
jugant amb una pedra a la mà. El Marcel el mira
un moment i l’Enzo li torna la mirada. De tant
en tant, un llampec il·lumina el capvespre. Uns
instants més i l’estiu ja s’haurà acabat. Potser és
el moment, doncs, de tornar al principi i donar una
mica més de temps a aquest grup de nois, abans
no es facin grans del tot.

La proposta de conversa literària segueix una
estructura temporal (abans, durant i després de
la lectura) però es pot considerar només com
una guia per mantenir la conversa de manera
ordenada després de llegir el llibre. Com totes
les guies de lectura va acompanyada d’un seguit
d’activitats optatives i de temes per plantejar el
debat a l’aula o al club de lectura.
Els objectius d’aquesta guia són consolidar la
lectura i la comprensió lectora per evidenciar els
elements més importants, fomentar la lectura i
l’esperit crític.
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QUI ÉS EN
PEP PUIG?
Pep Puig, terrassenc, o això diuen
els que no el coneixen. Ja fa uns
quants anys que va publicar la seva
primera novel·la, L’home que torna,
que va guanyar el Premi Jove
Talent Fnac i va gaudir d’una molt
bona acollida per part de la crítica
i dels lectors. Després van venir
Les llàgrimes de la senyoreta Marta, el recull de
contes L’amor de la meva vida de moment (L’Altra,
2015) i La vida sense la Sara Amat, que va guanyar
el Premi Sant Jordi de novel·la el 2015 i s’ha dut
al cinema. Encara que ell ha arribat a la conclusió
que les novel·les juvenils no existeixen, o que en
el fons totes les novel·les són juvenils, podríem
considerar Caminant junts per la lluna com la seva
primera obra juvenil.

Entrevista a Pep Puig
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GIR:
ABANS DE LLE
I?
QUI ÉS QU
Marcel
El narrador de la història. Té catorze
anys i viu a Terrassa. Els estius els passa
a Altafulla amb la seva mare, el seu pare, la
seva germana Nora i el seu germà Jan. Es troba
estrany, ni guapo ni lleig: estrany. El Nadal no li
agrada especialment però encara li agrada menys
anar a l’escola i és molt bo jugant a futbol. Aquest
estiu el Marcel s’enamorarà per primera vegada,
cridarà molt i comprendrà que la relació amb la
seva colla d’amics ha canviat una mica.

Enzo
És el millor amic del Marcel, també té
catorze anys i és mig italià. Aquest estiu,
segons el Marcel, està una mica revolucionat. Li
encanta llegir, és el nen amb més punteria que
hàgiu conegut mai, és el més callat de la colla i
aquest estiu l’acompanya un secret. Escriu molt
bé les cartes i l’escola li va força bé. És l’únic dels
amics amb la valentia suficient per tirar-se de cap
en un penya-segat brutal.

Pitus
El Pitus ja té quinze anys, a punt de fer
els setze i és el “líder” de la colla. Ja ha
fet l’estirada i aquest estiu està especialment
espavilat, sobretot amb les noies. S’ha passat
l’estiu fent-s’ho amb una tal Joana. Té una certa
propensió a quedar-se nu. La seva mare és mig
hippy i del pare no se’n té notícia. És el típic noi
pocavergonya.

Júnior
El Júnior té catorze anys però encara no ha
fet l’estirada com els altres i aquest estiu se
li fa una mica costa amunt. El seu pare, el Manel,
és molt còmic. Amant de la puntualitat i amic dels
seus amics.

Guida
És la germana de l’Enzo i té tretze anys.
L’any passat era una nena però aquest estiu
està molt canviada. És profundament misteriosa,
simpàtica i bromista. També és molt lectora i
està molt unida al seu germà. Al llarg de l’estiu
descobrirem que té una gran tristesa continguda,
però no sabem per què.

Lola
L’amiga inseparable de la Guida. És una
noia molt alta i vergonyosa. El Pitus té
l’estranya idea que la Lola és un nen, però jo penso
que això és una ximpleria. La Lola, un dia, es va
tirar de manera impressionant també del penyasegat brutal i els va deixar a tots amb un pam de
nas.
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ERÀRIA
CONVERSA LIT
IR EL LLIBRE
G
ABANS DE LLE
— Pareu atenció tots junts a la informació que ens
dona un llibre fins i tot abans de començar-lo
a llegir. Podeu llegir plegats la contracoberta
i observar la coberta, fixar-vos en el títol,
parar atenció a l’índex on apareixen tots els
capítols. Fins i tot, i no us passeu de pàgina,
podeu observar els dos fragments que l’autor
ha escollit per començar la seva novel·la. Tota
aquesta informació són els paratextos i sovint
ens donen més informació del que pensem.

Giant steps are what you take
Walking on the moon
I hope my legs don’t break
Walking on the moon
We could walk forever
Walking on the moon
We could live together
Walking on, walking on the moon 1
The Police
Por el cielo va la luna, con un niño de la mano
Federico García Lorca
1 Fas passes de gegant/Caminant damunt la lluna/Espero
que les cames se’m trenquin/Caminant damunt la lluna/
Podríem caminar per sempre/Caminant damunt la lluna/
Podríem viure junts/Caminant, caminant damunt la lluna.
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— Per què deu haver escollit l’autor aquests
fragments i quina relació creieu que estableix
amb el títol?

de sangre, la lluna esdevé un personatge més.
El fragment que ha escollit Pep Puig correspon
al «Romance de la luna», inclòs al Romancero
gitano (1928).

— Podeu escoltar la cançó sencera de The Police,
que es titula precisament Walking on the moon.
I sabeu qui era Federico García Lorca? El poeta
i dramaturg espanyol tenia una gran fixació per
la lluna. Fins i tot, a la seva obra de teatre Bodas

— També podeu comentar la coberta, amb
il·lustració d’Ignasi Font. Us agrada? Us dona
alguna idea sobre la història?
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ERÀRIA
CONVERSA LIT
TURA
C
DURANT LA LE
Primera part
“De vegades, quan hi penso, tinc la sensació que
aquell estiu només es podia acabar d’aquella
manera. O almenys, és d’aquella manera que es
va acabar, amb un final que no només va donar
per acabat aquell estiu sinó tots els estius de les
nostres vides”. (p.11)

“Més que lleig, em trobava estrany, i em feia por
que si seguia canviant em trobés tan estrany que
acabés per ni reconèixer-me”. (p.23)

— Què ha canviat aquest estiu respecte als anys
anteriors? Quines tensions ha provocat entre el
grup d’amics? Què n’opineu?

— El primer capítol de la primera part es titula «El
final». L’autor, precisament, comença la novel·la
explicant el final de l’estiu. Així, tot el que esdevé
després adopta la forma de salt enrere. Us
agrada aquest recurs? Coneixeu més llibres que
utilitzin aquesta tècnica? Amb quina intenció
creieu que utilitza aquesta tècnica?

— Qui ens explica la història? Quin tipus de
narrador presenta la novel·la? Descriviu les
principals característiques d’aquest tipus de
narrador. (La primera persona presenta un punt
de vista més subjectiu, més confessional però
també més parcial).
“Crec que ja havíem fet les paus i m’agrada pensar
que en aquells moments estava trist i prou. I prou
no, perquè la tristesa d’un noi de catorze anys no
és mai una simple tristesa, això ja ho deveu saber”.
(p. 14)

Segona part

— Gràcies a les cartes podem conèixer de manera
més íntima els dos protagonistes. Com és
l’Enzo?

— El moment del quiosc és molt important per al
Marcel perquè suposa la seva primera trobada a
soles amb la Guida. Per què creieu que li amaga
a l’Enzo tot i que és el seu millor amic?

* Com us suggereix el
narrador, heu estat curiosos
i heu buscat el cartell de
Tasio per Internet? Per si de
cas, us el deixem aquí!

— A més a més de ser un relat en primera persona,
sovint el narrador es dirigeix directament al
lector. Com us fa sentir? Creieu que és un recurs
literari que ajuda a reforçar el lligam amb el
lector?

— Com és el protagonista a partir de la descripció
que fa d’ell mateix i la manera com es
comporta? Quina percepció teniu del Marcel?
Quina relació té amb la seva família i els seus
amics?

“Lligar volia dir —no sé si els nois i les noies d’avui
encara feu servir aquesta paraula— anar darrere
d’algú fins que aconseguies que et fes cas, és a dir
fins que li havies fet un nus”. (p. 73)

— Creieu que hi ha tanta diferència entre el que
es diu en aquest moment de la novel·la i com es
lliga avui en dia?

— Com li va al Marcel la seva primera experiència
amb una noia? Comenteu què us ha semblat tot
plegat.
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“Fossin o no fossin certes les aventures amoroses
del Pitus, a partir d’aquell dia les coses van canviar
una mica entre els de la colla”. (p. 84)

— Es pot dir que a partir del moment que deixen
plantat el Júnior al cinema per anar amb les
noies, la colla està condemnada? Què creus que
canvia o canviarà entre ells? En quin punt creieu
que està el Marcel, més a prop del Júnior o del
Pitus?

Quarta part

— En aquesta part el personatge de la Guida
apareix amb més força. Com és? Com la
descriuríeu?

Tercera part

—És igual, hauria seguit per poder ser molt lluny
d’aquí... No t’escaparies, tu?
—A on?
—A algun lloc on no se sentís aquesta música
horrible. A la lluna, per exemple...
Vaig enlairar la vista cap al cel; entre les capçades
dels pins només es veien les estrelles; llavors vaig
mirar cap a l’horitzó, cap a la línia del mar, però
tampoc hi havia rastre de la lluna.
—T’hauràs d’esperar —li vaig dir.
—Doncs no ho sé, si em puc esperar. Estic
impacient. (p. 136)

— La tercera part comença amb dues cartes més

— Com interpreteu aquest fragment? Què creieu

— Com interpreteu el final del capítol? Es pot
veure com un gest del novel·lista per fer casar
els dos mons? (el del jocs d’infants amb les
pedres i el joc adolescent amb la parelleta).

que l’Enzo i el Marcel s’intercanvien durant
l’hivern. Com interpreteu aquesta carta, més
íntima, de l’Enzo? Creieu que com diu l’Enzo,
totes les cartes són d’amor?

que vol dir l’Enzo?

— Què descobreixen l’Enzo i el Marcel el dia de
festa major? Com haguéssiu actuat? Creieu que
és bo callar un secret com aquest?

— Creus que el fet que el Marcel hagi anat
sempre a una escola només per a nois fa que es
comporti de manera estranya amb les noies, o
que faci alguns comentaris un pèl estranys?

— En aquesta part l’autor ens mostra tot un
seguit d’aventures que tenen lloc durant els dies
interminables de l’estiu a Altafulla. Tot sembla
com abans, expedicions a la platja nudista, les
mores... Però, com podem comprovar durant
el llibre, hi ha petites accions que ens mostren
que res no és igual aquest estiu. Què li fa
l’Enzo al Marcel? Per què creieu que li molesta
especialment que sigui l’Enzo i no el Pitus, per
exemple?

— Sabeu quin llibre és
El vigilant en el camp de
sègol? A més de ser el llibre
preferit de l’Enzo, és una
novel·la brutal! Cerqueu
informació d’aquest llibre i
intenteu deduir perquè és la
novel·la preferida de l’Enzo.

Cinquena part
“M’havia transformat en un crit, i per tant ja no
em calia cridar perquè tothom em sentís cridar
igualment”. (p.183)

— Què creieu que vol dir?
— En aquesta part parlen del tòpic de “l’amor és
cec”. Què creieu que vol dir? Hi esteu d’acord?
“Jo no havia pensat mai seriosament que la Lola
pogués ser un nen. En aquells moments m’ho
vaig plantejar. Ho heu d’entendre. En aquella
època els nens i les nenes estàvem separats per la
muralla xinesa, com si diguéssim. Els nens fèiem
unes coses, les nenes en feien unes altres. Els
nens no fèiem el que feien les nenes, i les nenes
no feien el que fèiem els nens. La Lola s’havia
tirat com s’hauria tirat un nen, vull dir, però no un
nen qualsevol, sinó un nen valent, conscient, amb
ganes de fer sentir orgullós el seu pare”. (p.212)

— El llibre està ambientat als anys 80. Creieu
que avui en dia ja tenim superats aquests
estereotips de gènere? Per què?

— “Es pot saber per què crides?”

(p. 118)
Pregunta l’Enzo al Marcel. Per què crida? Us ha
passat mai de tenir tantes coses a dins que no
podeu fer més que cridar?

“Vaig veure la meva ràbia a través de la seva. No
era la mateixa ràbia. Ell tenia la seva, jo tenia la
meva”. (p.216)

— Quina tensió s’estableix en aquesta part entre
l’Enzo i el Marcel?
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— Quan la Guida i el Marcel s’escapen a passejar
per la platja, la Guida li explica que la lluna és la
metàfora de l’amor. Què en penseu? Coneixeu
algun referent literari o cultural que ho confirmi?

“Tampoc em vull enrotllar, el que et vull dir m’hi
cabria en una simple postal. Si te’n recordes, a
l’última carta et deia que estava desorientat i
que em buscaria algú perquè m’ajudés a saber qui
era. Ja no em cal, gràcies. Ja sé qui soc, i ho he
descobert gràcies a tu”. (p. 260)

— Què ha descobert l’Enzo?

Sisena part

— El Marcel

explica que en el darrer sopar de
l’estiu, tot és una gran comèdia. Per què ho diu?

— Comenteu el discurs que fa el Manel, el pare del

Epíleg

— Sabeu què és un epíleg i quina funció fa dins una

Júnior.

narració?
“El passat, que sempre fa mal. Sobretot quan
hi penses. Vosaltres encara sou petits per tenir
nostàlgia. En tindreu, quan sigueu més grans. Us
enrecordareu d’aquest moment, per exemple, i
pensareu en mi, explicant-vos això”. (p. 242)
“Com si haguéssim brindat per la lluna, o per
l’estiu. Fixeu-vos. Es brinda quasi sempre per les
coses que estan a punt d’extingir-se, o que no
seran mai”. (p. 249)
“Bambini, adesso sì che l’estate è finita!” (p. 252)

— En aquesta darrera part hi ha certs moments
premonitoris del que passarà. Com creieu que
afecten la narració?
“Les històries imaginades no compten.
—T’equivoques, són les úniques que compten”.
(p. 258)

Segons l’Enciclopèdia catalana:
masculí
[abreviatura ep.]
1. retòrica| En retòrica grega, última part del discurs que
tendeix a moure l’auditori amb eficàcia especial.
2. retòrica |Escrit que figura al final d’un llibre en què hom
dona compte de la seva recapitulació o de la conclusió que
se’n treu.
3. teatre | Part final de l’obra dramàtica amb la qual té lloc
la conclusió de la trama plantejada.
En una novel·la, aquest recurs sovint s’utilitza
per acabar una història, fer un salt temporal o
fins i tot dirigir-se directament al lector.

— Quina funció creieu que fa l’epíleg en aquesta
novel·la en concret i per què creieu que l’autor
ho ha utilitzat? Us ha agradat?

— Què creieu que vol dir l’Enzo?
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A LECTURA
DESPRÉS DE L
— Parleu i enumereu els diversos salts temporals
presents a la novel·la.
Cartes

Hivern 1984

Estiu

Salt enrere

Moment de la mort

Inici de la novel·la.
Temporalitat en què
comença la trama

Epíleg

Han passat 35 anys
del fet

Present

Moment de l’escriptura

— Quin paper juguen les cartes en aquesta
novel·la? Coneixes altres llibres de gènere
confessional o que hi apareguin cartes? (Ens
permeten conèixer de manera més íntima l’Enzo,
perquè com es tracta d’un narrador en primera
persona ens és impossible saber què en pensa).

— Al principi us hem preguntat què n’opinàveu
del salt enrere com a recurs literari en aquesta
novel·la. Ara que heu arribat al final, què
n’opineu?

— Una vegada llegida la novel·la, quin significat
Anècdotes (mores, platja Estius enrere
nudista, primera vegada
que es troben l’Enzo i el
Marcel...)

creieu que té la lluna al llarg de la narració?

— Quan creieu que explica el narrador els fets? Per
què? (Ell ja sap què passarà i és conscient que
aquell estiu va canviar la seva vida, per tant, ho
explica quan ja és adult).
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— L’estiu com a motiu literari: Creieu que la
història podria passar en una altra estació de
l’any? Coneixes altres llibres que passin durant
unes vacances?

— Com ens situa l’autor en l’època en què estan
basats els fets? Quins elements et donen
pistes? (Podeu parlar dels detalls que us situen
temporalment: El cotxe, per exemple, la no
aparició de mòbils...)
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ACTIVITATS
OPTATIVES
Lletres a les aules
L’autor està dins el programa Lletres a les aules,
que vol donar suport a la presència d’escriptors a
les aules. Voleu llegir el llibre i us agradaria tenir
el Pep Puig a l’aula per comentar la novel·la i per
parlar del seu procés d’escriptura?
L’autor també està disponible per a clubs de
lectura i/o visites virtuals.

— Com està estructurada la novel·la? Com
afecta a la trama aquesta divisió? Segueix una
temporalitat lineal?

— Quins són els protagonistes de la història? Com
tracta la novel·la els personatges? Com els
representa? Ho coneixem tots d’ells o només una
part? Són rodons? Evolucionen?

— Qui és el narrador? Com afecta la trama?
Ens endinsem dins la fanficció
Com bé ens diu l’autor, l’estiu podria haver acabat
de qualsevol altra manera. I si l’Enzo no hagués
anat a la platja, què hagués passat entre el Marcel
i la Guida? I si hagués acabat l’estiu com tants
altres? O un altre personatge s’hagués quedat a la
platja? Inventeu-vos un final alternatiu.

— Quin és l’estil del Pep Puig? Utilitza un
llenguatge complicat? Com resol els conflictes
de la trama? Coneixeu altres novel·les seves?

— Quin són els punts forts del llibre?
Llums, càmera, acció

Ens escrivim una carta
Això de les cartes sona a una cosa del segle passat
però pot ser una activitat d’allò més divertida.
Entreu a la web Future me i escriviu-vos una carta.
Podreu configurar quan voleu rebre aquesta carta:
a final de curs? Després de les vacances d’estiu?
En un any? Passat aquest temps rebreu la vostra
carta al correu electrònic. Potser us sorprèn el que
havíeu escrit.

La lluna: analitzem un motiu literari
Podeu fer una compilació de les activitats i
preguntes sobre la lluna com a motiu literari i la
simbologia en aquesta novel·la en concret.

Escrivim un resum o ressenya de la història
Aquí, llibertat total! Podeu fer un vídeo, una
publicació a les xarxes socials, un petit escrit,
el que vosaltres decidiu. No obstant això, us
proposem una sèrie de punts perquè us ajudi amb
l’anàlisi:

— Quin és el tema principal de la història?
— En quin context històric i sociocultural està
basada la història?

Un booktrailer és una peça audiovisual curta que
funciona com un espai publicitari del llibre, per
promoure la seva lectura. Igual que els tràilers de
pel·lícules. La finalitat és motivar a la persona
que ho està veient perquè llegeixi el llibre. Per això,
s’han de tenir diverses coses en compte:

— Heu de llegir el llibre i entendre’l
— Feu un esquema de quins són els fets més
importants de la novel·la (penseu que el
booktrailer no pot durar més de dos o tres
minuts, així que la síntesi és molt important).
També heu de tenir en compte que en un tràiler
es juga amb la intriga i la suggestió: cerqueu
explicar moments atractius de la novel·la però
no expliqueu tot, o ningú voldrà llegir-se el llibre!
*Per elaborar aquest esquema us podeu ajudar de
l’activitat anterior.

— Inspireu-vos. Mireu altres booktrailers que us
serveixin de referents.

— Quin tipus de booktrailer voleu fer? Això
us condicionarà el material i recursos que
necessitareu? (Parlarà un lector sobre el llibre?
Entrevistareu a l’autor? Rodareu vosaltres
mateixos les imatges? Cercareu vídeos i
imatges d’arxiu? Ho fareu mitjançant dibuixos o
utilitzant les il·lustracions del llibre?
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— Feu-vos un guió. Una part essencial és pensar
què passarà en el terreny visual (el guió tècnic) i
què explicarà la persona que va narrant el vídeo,
és a dir, la veu en off o el text.

— Rodatge: prepareu un calendari i deixeu dies per
si alguna cosa s’ha de repetir, no podeu quedar o
el temps no acompanya per gravar.

Referents culturals
Al llarg de la novel·la es parla de diferents
referents culturals propis dels anys 80 (una dècada
que s’ha posat de moda entre els joves gràcies
a sèries com Stranger Things). El Pep Puig ha
recopilat al final de la novel·la totes aquestes
referències. Què us semblen i quins serien els
nostres referents com a “època”?

— Editeu el vídeo. Actualment existeixen molts
programes fàcils d’utilitzar i gratuïts. A més
a més, trobareu molts tutorials sobre com
utilitzar-los.
Si us poseu creatius i feu un booktrailer d’aquest
llibre ens ho podeu enviar a hola@laltratribu.
Estarem encantades de veure’l i compartir-ho a les
nostres xarxes!
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SI T’HA AGRADAT
CAMINANT JUNTS PER LA LLUNA,
T’AGRADARÀ…
Aristòtil i Dante
descobreixen els
secrets de l’univers
—Benjamin Alire Sáenz
L’Aristòtil té quinze anys,
és introvertit i està sempre
enfadat amb el món. En
Dante és un setciències que té
una manera molt inusual de
mirar-se la vida i les persones.
Quan tots dos coincideixen a la piscina del barri, no
sembla que tinguin massa en comú. En Dante sap
nedar i l’Aristòtil, no. En Dante parla molt, i està
molt segur d’ell mateix, i l’Ari dubta tota l’estona
i li costa explicar les seves coses. En Dante només
pensa en llibres, art i poesia, i l’Ari sempre està
donant voltes al record del seu germà, a qui pràcti-

Quan un toca el dos
—Anna-Greta Winberg
Tenir tretze anys no és gens
fàcil, i encara menys si els teus
pares decideixen separar-se.
Això és el que li passa a la
Madde: un dijous com qualsevol altre el pare anuncia que
se’n va de casa i el món de la
Madde i el seu germà Steffe
s’ensorra de cop. Però la vida

cament no coneix perquè fa anys que és a la presó.
Tots dos són mexicans, però en Dante és més aviat
blanc i l’Ari té la pell fosca i els cabells negres.
Però quan comencen a quedar i a passar estones junts, descobreixen que els uneix una amistat
especial, la mena d’amistat que et canvia la vida i
dura per sempre. I és a través d’aquesta amistat
que l’Ari i en Dante aprendran les veritats més importants sobre qui són i les persones que volen ser;
aprendran a creure en ells mateixos, a fer-se grans
i descobriran, junts, els secrets de l’univers.
#problemes adolescents #fer-se gran #família
#identitat #amistat #diversitat #LGTBIQ

DISPONIBLE

GUIA DE
LECTURA

a l’institut, les tardes amb la Cessi, la seva millor
amiga, l’aparició d’en Johan i la certesa que ja no
és cap nena petita ajudaran la Madde a entendre
i superar tot el que ha passat, mentre comença
a experimentar de primera mà què és l’amor, la
separació i l’allunyament. Quan un toca el dos és
la història d’una noia enfrontada a la separació
dels seus pares, a les alegries i tristeses del primer
amor i a un dels reptes més intensos i apassionants de la vida: fer-se gran.
#tretze anys #separació dels pares DISPONIBLE
#vida a l’institut #primer amor
GUIA DE
LECTURA
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