Guia de lectura

El cap als núvols
Bernat Cormand
L’Elies té onze anys i li agrada anar a l’escola. O,
més aviat, li agrada anar-hi ara, però altres anys
ho ha passat malament i ha hagut d’aguantar
mofes i insults d’alguns companys. Aquest curs,
però, tot va com una seda: deu ser perquè a
l’escola hi ha la Vane, la seva millor amiga i
confessora, una nena pigada i alegre que no té
por de res. O potser també hi té a veure el Tomàs,
un nen que ha arribat a la classe tot just aquest
setembre i que és fort i esportista, el contrari que
l’Elies; li té el cor robat.

01
PRESENTACIÓ
I OBJECTIUS

Aquesta guia de lectura per
al llibre El cap als núvols, de
Bernat Cormand, vol ser un recurs de suport
per abordar l’obra des d’un punt de vista
competencial.

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 classe o al club de lectura.

A continuació trobareu un conjunt de preguntes i
activitats per aprofundir en les capes de sentit de
la novel·la i incidir en qüestions universals que es
plantegen en la història.

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.

La proposta de conversa literària segueix una
estructura temporal (abans, durant i després de
la lectura) però es pot considerar només com

02
QUI ÉS
RMAND?
EL BERNAT CO
Bernat Cormand és filòleg,
il·lustrador i escriptor. Té un
màster en Literatura Comparada
per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Ha publicat els àlbums
infantils El dibuixant d’óssos, El
nen perfecte i Els dies feliços, i ha
il·lustrat, entre d’altres, el llibre
Viatges i flors, de Mercè Rodoreda. Actualment
dirigeix la revista Faristol, especialitzada en
literatura infantil i juvenil, i fa crítica al diari
Ara. També és professor del grau de Traducció
i Ciències del Llenguatge (Universitat Pompeu
Fabra). La seva obra, tant la literària com la
periodística i la divulgadora, està centrada a
visibilitzar la temàtica LGTBQ+ en la literatura
infantil i juvenil.
*L’autor forma part del projecte Autors a les Aules.
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03
GIR
ABANS DE LLE
EL LLIBRE
— Juguem a imaginar: Quin creieu que és el tema
central del llibre? Què us ho fa pensar? (Parleu
de les expectatives, del títol, de la informació
que ens donen les il·lustracions de la coberta i la
contracoberta, el resum de la contracoberta…)

— Coneixeu el Bernat Cormand? L’il·lustrador té
altres obres, com ara El dibuixant d’ossos, El nen
perfecte i Els dies feliços. També ha il·lustrat
el clàssic de Mercè Rodoreda Viatges i flors.
Podeu ensenyar els llibres a classe per parlar del
seu estil. Fins i tot, podeu deixar-los a l’aula en
forma d’exposició durant el temps que duri la
lectura d’El cap als núvols.

04
DURANT
LA LECTURA
1. Els amics

— Què us suggereix la il·lustració que inaugura
aquesta primera part? A qui creieu que
pertanyen tots aquests objectes?

— Intenteu fer una descripció del personatge
a partir dels elements que trobeu damunt la
taula.

— “Els altres només l’escolten; no cal dir res,
perquè, amb la felicitat de l’Elies ja en tenen
prou. El que no saben és que té un secret que
també el fa feliç. Algun dia el compartiré amb
ells” (p. 30). Per què creieu que no s’atreveix
a explicar-ho a la família? Com creieu que
reaccionarien?

— L’Elies i la seva colla han de fer un treball per
— Com comença aquesta història? Us sorprèn?
Com reaccionen els adults?

a l’escola en el qual expliquen quins llibres els
llegien de petits. I vosaltres, quines lectures
recordeu dels vostres primers anys?

— Com són els personatges que l’autor introdueix
en aquesta part del llibre? Descriviu-los i
comenteu les vostres impressions.

— Per què creieu que el Daniel es comporta així

Elies

— Com passen el dia de Nadal l’Elies i el Tomàs?

amb l’Elies?

Com els fa sentir a cadascun?

Tomàs
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— Què us suggereix la il·lustració que inaugura
Vane

Daniel

aquesta primera part? Sabeu quin és l’edifici
que apareix i on està ubicat? Per què creieu que
l’hi ha posat, l’il·lustrador?

— Sabeu on és la Fundació Miró? Podeu aprofitar
l’oportunitat per ensenyar algunes de les seves
obres o fins i tot fer una sortida per veure
l’escenari de la novel·la.

— Quin context té el Tomàs a casa? Com creieu
que el pot haver afectat aquest canvi de vida?

— Quin secret explica l’Elies a la Vane? Com
reacciona? Comenteu-ho.

— El Bernat Cormand intercala en la novel·la unes
narracions en primera persona dels diferents
personatges. A mesura que vagin apareixent,
mireu d’esbrinar què estan organitzant.

— “A més, els amics no es regalen res, per Sant
Valentí!” (p. 49). Què n’opineu d’això? Hi ha
diferents tipus d’amor o tots s’haurien de
celebrar per igual?

— Per què creieu que l’Elies no s’atreveix a donar al
Tomàs el regal que li ha comprat?

— “L’Elies és un nen especial” (p. 52) Què creieu
que volen dir els seus pares?
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— Per què creieu que el Daniel es comporta així

— “En aquell moment, el Tomàs passa per darrere,

segons el seu monòleg interior?

a força distància, i s’atura un segon, però de
seguida reprèn el pas fins a creuar la porta del
carrer. Els altres no l’han vist”. (p. 87). Comenteu
aquest moment.

— Comenteu el viatge de l’Elies a Nova York. Què
us agradaria fer a vosaltres si poguéssiu anarhi?

(L’Elies i el Tomàs es coneixen quan l’Elies surt
en defensa del Tomàs al pati. Podeu parlar de
com és de significatiu que el Tomàs passi de
llarg).

— Què li confessa l’Elies al Tomàs el dia del seu
aniversari? Comenteu aquest moment. Què
hauríeu fet vosaltres?

— Què creieu que significa el somni de l’Elies?

— Finalment, tot i que l’Elies està enfadat amb
el Tomàs, arreglen les coses perquè el Tomàs
no passa per un bon moment i necessita el seu
amic. Com hauríeu actuat vosaltres?

3. L’amor

— Fins ara només teníem constància de com se
sentia l’Elies respecte a la confessió dels seus
sentiments. Ara que coneixem la visió del Tomàs,
com ha rebut la notícia?

— Per què creieu que el Tomàs amaga el dibuix
quan la seva àvia entra a l’habitació i després el
llença a la paperera?

— Què passa a la classe de plàstica? Com us ha
fet sentir?

—

Els dos nens passen un dia meravellós. Com
seria per a vosaltres un dia completament feliç i
en calma com el seu?

— Quin canvi ha fet l’Elies des de la primera
vegada que es pinta els ulls fins ara? Parleu
sobre l’evolució del personatge.

— Què us ha semblat el final? Us ha agradat? Us
ho esperàveu?

05
DESPRÉS DE
LA LECTURA
— Quins són els vostres moments preferits de la
novel·la? Què és el que més us ha agradat de la
novel·la? I el que menys? Argumenteu-ho.

— Com explicaríeu, a algú que no els coneix, com
són l’Elies, el Tomàs, la Vane i el Daniel?

— Quin és el vostre personatge preferit. Per què?
— Hi ha alguna cosa que us hagi desconcertat del
llibre? Alguna cosa que us hagi sorprès? Alguna
cosa que no hàgiu entès?

— Ara que ja heu llegit la novel·la, per què creieu
que el llibre es titula així? Quin títol li hauríeu
posat vosaltres?

— Comenteu el paper que deuen tenir els
monòlegs que s’intercalen dins el llibre
(ens permeten conèixer de primera mà els
personatges i com parlen). Us ha agradat o us
ha desconnectat de la lectura? Us imaginàveu
que estaven parlant sobre la festa final?

— Comenteu quin significat tenen els motius
il·lustrats que presideixen cada una de les parts
de la novel·la (sabata, núvol i balena)

— Quant duren els fets que s’expliquen a la
novel·la? Com ho sabeu?

— Plantegeu un final alternatiu per a la novel·la.
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06
ACTIVITATS
OPTATIVES
La nostra habitació
A la primera il·lustració hem pogut conèixer com
era el nostre protagonista a partir dels objectes
que tenia sobre l’escriptori. Teniu tres opcions:

— Quines van ser les vostres primeres experiències
llegint sols?

— Quin va ser el primer llibre que us va enganxar?

1. Proveu de dibuixar com seria l’escriptori de
la Vane o del Tomàs amb elements que els
representin.

— Quin és el vostre llibre preferit de moment?

2. Cada persona del grup classe es presentarà
amb el dibuix del seu escriptori amb elements
que el representin i els explicarà.

L’autor forma part del programa Lletres a
les aules, que vol donar suport a la presència
d’escriptors a les aules.

3. Cada persona del grup classe dibuixarà
l’escriptori i els elements que representin un dels
seus companys. Per això, farem una entrevista
prèvia per conèixer-nos millor.

Heu llegit el llibre i us agradaria tenir el Bernat
Cormand a l’aula per comentar la novel·la, per
parlar del seu procés d’escriptura i il·lustració i
preguntar-li tot el que us ha encuriosit? L’autor
també està disponible per a clubs de lectura o
visites virtuals.

Diari de somnis
Allò que somiem sovint ens dona informació sobre
els nostres desitjos, els nostres anhels ocults, les
nostres pors. Això mateix li passa a l’Elies quan és
a Nova York, quan té un somni ple de simbolisme
que ens pot ajudar a entendre millor aquest
personatge i què sent.
Podeu crear un diari de somnis (reals o inventats)
per fer un exercici de creació literària en el qual
la llibertat per ser un mateix sigui la nota de
distinció.
*Al final de la guia trobareu una coberta per
confeccionar el vostre diari de somnis!

Biografia lectora

— Què us llegien de petits? Ho recordeu? Us

Lletres a les aules

Editors per un dia
Jugarem a convertir-nos en editors i fer una versió
alternativa del llibre en grups de 2 a 4 persones:

— Heu de decidir un nou títol per al llibre.
— Decidireu una nova coberta per al llibre,
que reflecteixi el seu esperit. Podeu utilitzar
l’aplicació Canva o fer-ho a mà. Podeu fer servir
tècniques pictòriques, fotografies, collage... El
que vulgueu!

— Haureu d’escriure un nou text per a la
contracoberta, que resumeixi el llibre (alerta!,
sense espòilers!) i que al mateix temps
encomani les ganes de llegir-lo.

proposem fer una biografia a partir de les
lectures que us han marcat o que recordeu des
que teniu memòria.

— Quin és el vostre primer record relacionat amb
un llibre?

— Quins llibres recordeu que us llegien les vostres
famílies?

07
DEBAT
“A cinquè em vaig passar molt amb ell, però des de
quan els nens es pinten? És cosa de nenes!” (p. 55)

En aquesta novel·la s’explora la diversitat sexual,
les masculinitats diverses i els rols de gènere en la
infància. Podeu aprofitar per parlar amb el grup
sobre els rols de gènere imposats a partir de la
frase anterior. Se senten pressionats a actuar
d’una certa manera segons el seu gènere? S’han
sentit discriminats en algun moment per no seguir
el comportament preestablert?
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