Guia de lectura

Tove Jansson
Traduït per Carolina Moreno Tena
És estiu a la Vall dels Mumins. El pare Mumin
està llegint, la mare Mumin col·loca conquilles al
voltant dels parterres i l’Snif ha fet una troballa
espectacular. Tot sembla d’allò més normal, però
aquella mateixa nit arriba una tempesta. Segons
la Rata Mesquera, és un cometa que s’acosta
perillosament a la Terra. El cos celeste és cada dia
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PRESENTACIÓ
I OBJECTIUS

Aquesta guia de lectura per al
llibre Que ve el cometa!, de Tove
Jansson, vol ser un recurs de suport per abordar
l’obra.

A continuació trobareu un conjunt de preguntes
per afavorir la conversa literària seguint les
teories d’Aidan Chambers1 i activitats que aniran
enfocades a aprofundir en les capes de sentit de
la novel·la i a incidir en qüestions universals que es
plantegen en la història.

1

més gran, el cel es tenyeix de vermell, el mar es
retira i aviat totes les criatures agafen les seves
pertinences i fugen. Però en Mumin i l’Snif, que són
curiosos de mena, emprendran una aventura per
esbrinar què està passant.

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.

Dime. Los niños, la lectura y la conversación
[Fondo de Cultura Económica]

02
QUI VA SER ON?
TOVE JANSS
En un llibre infantil, sempre hi ha alguna cosa
sense aclarir, alguna cosa sense il·lustració. Hem de
permetre i propiciar que l’infant reflexioni sol, que
distingeixi per si mateix entre el que és real i el que
és irreal. L’autor no és un guia sinó que ha d’oferir
un camí, sí, però deixar que l’infant hi vagi sol i que
estableixi les fronteres amb el seu propi coneixement”. Tove Jansson

Tove Jansson (Hèlsinki, 19142001) era filla d’artistes i
formava part de la minoria
finlandesa de parla sueca. Va
estudiar Belles Arts al seu país,
a Estocolm, a París i a Florència.
Tot i ser considerada una de les millors novel·listes
de la literatura escandinava contemporània, Tove
Jansson donava la mateixa importància a la seva
carrera d’autora que a la de pintora.
L’any 1966 va rebre el premi Andersen, el Nobel
de literatura per a joves. De tota la seva obra
destaquen les aventures dels Mumin, una
família de trols que conviu amb altres criatures
fantàstiques del bosc i que va escriure durant la
Segona Guerra Mundial. Són històries plenes de
vivacitat, humor, tendresa i poesia, i per això s’han
convertit en un referent únic de la literatura infantil
i han aconseguit un ampli ventall de lectors.
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03
ECTURA:
ABANS DE LADLELS MUMINS
LA CREACIÓ
Era l’hivern de la guerra, l’any 1939. La feina
es va aturar i a la Tove Jansson li semblava
completament inútil intentar dibuixar res. Però
precisament en aquell moment, enmig de tot el
caos, va sentir la urgència d’escriure alguna cosa
que comencés per “Una vegada era…”. El que va
seguir havia de ser, inevitablement, un conte de
fades, però no com us l’imagineu. La Tove no va
recórrer a prínceps ni princeses i la màgia que
hi sortia era tan extraordinària i poc comuna
com ella mateixa. En comptes dels éssers que
relacionem amb aquest gènere, ella hi va fer
aparèixer el que esdevindria el seu personatge més
emblemàtic, el trol Mumin.
La mitologia nòrdica és tan complexa i rica que
molts especialistes asseguren que és molt difícil
entendre-la completament si no l’has apresa des
del bressol. No patiu, perquè la Tove va agafar
elements d’aquesta mitologia i els va capgirar com
un mitjó. En els relats nòrdics antics tot sovint es
parla de trols, però és una espècie envoltada de
misteri i no se’n fan gaires descripcions. Només
unes quantes històries els presenten com uns

éssers benèvols. Tove Jansson va fer una aportació
fresca al folklore nòrdic en presentar els trols com
a éssers dolços i carismàtics.
La història es va quedar a mitges fins al 1945.
Aleshores un amic de la Tove va assenyalar que
aquella història, si la seguia, podria convertir-se
en un llibre infantil. Que amb la seva inventiva
i les seves il·lustracions era molt probable que
molts nens volguessin llegir la història. I no es va
equivocar.

— Podeu parlar, abans de llegir la
novel·la, d’allò que coneixen sobre
els Mumins, els trols i la mitologia
nòrdica. Ens podem ajudar del
llibre Mitos nórdicos, escrit per
Eva Manzano i il·lustrat per
Eugenia Ábalos (Nórdica, 2018).

— Comenteu tota la informació que ens
dona la coberta, la contracoberta i les guardes
de Que ve el cometa! Quines són les expectatives
abans de la lectura?

04
CTURA
DURANT LA LE
— Per què l’Snif està tan obsessionat a quedar-se

I

amb la gateta?

— A la primera pàgina del llibre, Jansson descriu,
amb molt poques paraules i amb una simplicitat
pròpia dels contes de fades i les narracions
populars, l’escenari on es desenvoluparà part
de la trama d’aquest llibre (i dels posteriors).
Com us imagineu la Vall dels Mumins a partir
d’aquesta descripció?
“La vall on vivien era molt bonica, plena de
bestioles felices i d’arbres alts i verds. Un riu
corria entre els prats, feia un revolt rodejant
la casa blava dels Mumin i desapareixia cap a
d’altres indrets on hi havia altres bestioles que
es devien preguntar d’on venia” [p. 5]

— En aquest primer capítol ens posen en situació.
Com presenta l’autora els personatges? Creieu
que és clar per al lector?

— Quina aventura decideixen emprendre en Mumin
i l’Sniff? Per què estan tan emocionats que
sembla que han anat molt lluny de casa? (En
Mumin, segons l’Snif, mai no havia estat tan lluny
de la seva mare)

— Què es troba, l’Snif, a la platja? A vosaltres us
agradaria fer una troballa així? Què en faríeu
d’una troballa així? La mantindríeu en secret?

— Per què la Rata Mesquera ha d’anar a viure amb
els Mumins? Com l’acull, la família? Què faríeu
vosaltres?

II
— Com canvia el paisatge l’endemà al matí? Per
què creieu que passa, això? (Podeu aprofitar
per parlar de tot allò que sabeu, us encurioseix
o desconeixeu de l’Univers i del nostre sistema
solar).
“—Hem d’aconseguir que facin alguna cosa —va dir
la mare al pare Mumin, preocupada—. No volen
jugar a res. No pensen en res més que aquestes
idees de l’extinció que la Rata Mesquera els ha
ficat al cap.” [p. 27]
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— Us ha passat alguna vegada, que esteu tan
preocupats que no podeu pensar en res més?
Recordeu quan va ser l’última vegada? Com us
ho feu per evadir-vos i no pensar-hi?

— “Ha d’haver-hi alguna raó per la qual tota
l’aigua hagi desaparegut” [p. 82]. Imagineuvos que esteu amb la resta de personatges a
l’assemblea. Què respondríeu? Què creieu que
haurien de fer?

III
VI
— Amb quines criatures es troben en les primeres
hores de l’aventura? Quina aparença tenen?
Com ho sabeu? Quina personalitat tenen?
“—Ho sé. Tot es complica quan vols posseir moltes
coses, quan te les vols endur perquè siguin teves.
Jo només me les miro i quan marxo les guardo
al cap i així puc fer coses més divertides que
arrossegar maletes plenes.” [p. 39-40]

— Quina relació tenen amb les coses materials
l’Snusmumrik i l’Snif? Us identifiqueu més amb
una actitud o amb l’altra?
—Escolta’m —va dir l’Snusmumrik—, jo sé del cert
que a les històries d’aventures al final sempre se
salva tothom.” [p. 47]

— Hi esteu d’acord? Teniu la sensació, fins
ara, d’estar llegint una novel·la d’aventures?
Què us ho fa pensar? Creieu en això que diu
l’Snusmumrik o penseu que només ho diu per
tranquil·litzar l’Snif?

— Penseu que és bona idea anar al ball quan hi ha
un cometa amenaçador a punt d’impactar amb
la Terra? Vosaltres què faríeu?
“—Abans només parlaves de com n’eren, de bonics,
tots els altres llocs del món on no havies estat
mai —va dir l’Snif.
—Però això era abans —va contestar en Mumin”.
[p. 86]

— Com parla en Mumin de casa seva, de la seva
vall? Creieu que en parlava així quan hi vivia?
Què ha canviat?
— Què ens diuen dels personatges, els objectes
que compren a la botiga? Què us hauríeu
comprat, vosaltres? Com valoreu l’actitud de la
dependenta?

— Com se senten, els personatges, després de
sentir la cançó de Farrago Farrigo?

— Seguint el seu viatge, en Mumin, l’Snif i
l’Snusmumrik es troben amb un hemul. Com és
aquesta criatura?

VII
— Què en penseu de la manera com l’Snork tracta
la seva germana?

IV
— Per què diríeu que es parla tant d’elements
que ens remeten a la Senyoreta Snork? Penseu
que s’acabarà convertint-se en un personatge
important?

— Quants dies tenen els aventurers per trobar una
solució a tot l’embolic del cometa o com a mínim
per tornar a casa?

“—Però és preciós. Aterridor però preciós —va dir
l’Snusmumrik—. I saber que mai ningú ha estat
aquí abans que nosaltres…” [p. 108]

— Sabeu que existeix la talassofòbia, la por
intensa i persistent al mar obert? Ho heu
experimentat alguna vegada? Us identifiqueu
amb això que diu l’Snusmumrik, que aquell
paratge és aterridor, però preciós al mateix
temps? Us imagineu la sensació de caminar pel
fons de l’oceà? Què faríeu?

— Penseu que els pares d’en Mumin poden
solucionar el problema del cometa? Per què en
Mumin ho creu així?

— Per què en Mumin té tant d’interès a trobar la
Senyoreta Snork?

V
— Per què creieu que en Mumin confia tant en la
seva mare per resoldre tot el tema del cometa?

— Com és, aquest oceà, segons la il·lustració de la
pàgina 109? Quines sensacions us desperta?

— Com salva la Senyoreta Snork en Mumin d’una
situació perillosa?
“En Mumin observava aquell paisatge tan llòbrec
pensant com en devia estar d’espantada la
Terra al veure que aquella bola de foc lluminosa
se li acostava; pensava fins a quin punt
s’arribava a estimar totes les coses, el bosc i el
mar, la pluja i el vent, els rajos del sol i l’herba i
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la molsa i com n’era, d’impossible, viure sense
tot això”. [p. 116]

— Comenteu aquesta reflexió d’en Mumin quan
està fent guàrdia al fons del mar.

sorprès, la vostra resposta? I la dels companys i
companyes?

— Per què creieu que és tan important la gateta
per a l’Sniff fins al punt d’arriscar la vida per
tornar-la a buscar? Què hauríeu fet, vosaltres?

VIII

— Com aconsegueix, la Tove, crear aquest ritme
tan trepidant al final del llibre?

— Què es troben quan estan arribant a la Vall dels
Mumins?
“—Jo no crec que siguem especialment valents —va
raonar en Mumin—. El que passa és que estem
acostumats al cometa, gairebé és com de la
família. Nosaltres vam ser els primers a saber que
existia i l’hem vist créixer i fer-se gran. Imagineuvos que sol que es deu sentir...
—Cert —va dir l’Snusmumrik—. Imagineu-vos que
sols que ens sentiríem si tothom ens tingués
por.“ [p. 119]

— Què n’opineu? Penseu que tenen raó o que no
es pot empatitzar amb el cometa?

— Què ha passat finalment?

X
— I vosaltres, com creieu que ha quedat el bosc i la
casa dels Mumin?

— Què us sembla, aquest final obert? Us agrada
o preferiu saber fil per randa com acaba una
història?

— Què us sembla com s’ha resolt el problema del
cometa? Us ho esperàveu així?

— Ara que hem conegut el segon hemul, com diríeu
que són aquestes criatures? Quins trets comuns
tenen tots dos?

— Quines catàstrofes es van trobant anant cap a
casa?
“Mira que poden arribar a passar coses estranyes
quan anheles molt una cosa, va pensar en
Mumin. Estic convençut que sento l’olor deliciosa
dels panets acabats de sortir del forn. Va
sospirar i va continuar caminant”. [p.131]

— Us reconeixeu en aquesta sensació? Us ha
passat mai?

IX
— Què es troben quan per fi arriben a la Vall?
— Quina actitud tenen la Mare i el Pare Mumin,
que han decidit quedar-se a la Vall? Que
n’opineu?

— Totes les criatures decideixen refugiar-se a la
cova de l’Sniff. El pare decideix organitzar la
mudança de la manera següent:
“Dibuixeu tres estrelles en allò que us estimeu
més, dues en el que us agrada i prou una en
totes aquelles coses sense les quals podríeu
viure”. [p. 138]
Seríeu capaços d’ordenar les vostres pertinences
d’aquesta manera? Quines coses salvaríeu
vosaltres per emportar-vos a la cova? Quines
de les vostres coses tenen tres estrelles? Us ha
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DESPRÉS DE IBRE
LLEGIR EL LL
— Podem començar amb les preguntes bàsiques

5 Travessia del primer llindar

de Chambers per trencar el gel i despertar la
conversa després de llegir el llibre:

L’heroi acceptarà el repte.

· Què és el que més us ha agradat d’aquest
llibre?
· Hi ha alguna cosa que no us hagi agradat?
· Hi ha alguna cosa que no us havíeu trobat mai
en un llibre?

· Us ha sorprès?
· Hi ha alguna cosa que no hàgiu entès?
· Us ha recordat alguna altra història que hàgiu
llegit abans? En què s’hi assembla? En què es
diferencia?

6 Proves, aliats i enemics
Els aliats l’ajudaran amb l’aventura
i els enemics, tot el contrari.

7 Alts i baixos de l’heroi
S’ha d’enfrontar a les seves pors i obté
petites recompenses

8 El camí de tornada
L’heroi està a punt d’assaborir l’èxit de la seva
missió, tothom pensa que ho aconseguirà,
però encara no ha sortit del món hostil

9 L’examen final
La prova més important, la que ho decideix

SOBRE EL GÈNERE
tot.

— Som davant d’una novel·la d’aventures. Hi esteu
d’acord?

— Podem aprofitar per portar a l’aula o al club de
lectura un seguit d’obres que puguem classificar
dins el gènere d’aventures. Són aquelles en què
normalment el protagonista o protagonistes
fan un viatge per aconseguir alguna cosa.
Mitjançant la comparació, probablement
arribem a entendre millor quines particularitats
té la novel·la de Tove Jansson. Podeu debatre
les conclusions a què arribi cadascú. (Vegeu
Activitats optatives)

— Sabeu què és el concepte literari del “viatge
de l’heroi”? És un concepte que va plantejar
l’antropòleg Joseph Campbell en determinar
totes les fases per les quals passa un heroi i que
són molt presents al cinema i la literatura, però
provenen de la mitologia i les històries populars.

10 Tornada amb l’elixir
El protagonista torna al seu món convertit
en heroi i amb algun elixir o tresor vital per
a la seva comunitat.

— Abans de passar a analitzar la història dels
Mumins sota aquest esquema, podeu provar
de veure quantes de les històries que coneixen
segueixen aquest mateix esquema. Ho proveu
de fer amb Harry Potter, per exemple?

— Posarem tot d’il·lustracions del llibre sobre la
taula i, per grups, les hauran de classificar en
aquest esquema narratiu. Aquí us deixem una
petita ajuda (pàgines 9-10):
1. Pàg. 5
2. Pàg. 23
3. Pàg. 30
4. Pàg. 33
5. Pàg. 36

6. Pàg. 38
7. Pàg. 44
8. Pàg. 51
9. Pàg. 62
10. Pàg. 77

11. Pàg. 78
12. Pàg. 109
13. Pàg. 153
14. Pàg. 157

1 El món ordinari
El protagonista en la seva vida quotidiana
i no gaire emocionant.

2 La crida de l’aventura
L’inici de l’aventura, el repte trenca la
monotonia de l’heroi.

3 Rebuig de la crida
Normalment, un heroi mai (d’entrada) no
busca ser-ho o presenta dubtes davant la
crida de l’aventura.

4 El mentor
Apareix un personatge que serà la inspiració
del nostre protagonista

L’ESTIL

— Com és l’estil de les il·lustracions del llibre? Us
han agradat? Us han sorprès? Us n’han recordat
algunes d’altres llibres?

— Quina funció compleixen les il·lustracions
en aquest llibre respecte al text? Creieu que
complementen la informació, que simplement
il·lustren el text o que aporten una informació
diferent?

— Com és l’estil d’escriptura de Tove Jansson?
És molt descriptiva? Per què us sembla que
escriu així? Com creieu que condiciona la seva
escriptura el fet de ser també la il·lustradora?
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— Doneu una llista de paraules i jugueu a trobar
les que penseu que es poden relacionar amb
el llibre: narrador omniscient, humor, trama
detectivesca, personatges creïbles, final feliç,
ritme trepidant, personatges estereotipats,
narrador extern, final obert, final tràgic, relat
realista, fantasia... i totes aquelles etiquetes que
se’ns acudin per poder analitzar l’obra i assolir
competència en aquest àmbit.

ESPAI I TEMPS

— Com ens situa, Tove Jansson, en l’espai de la
novel·la? Creieu que aconsegueix fer el paisatge
molt vívid?

— Observeu el mapa que trobareu al final de la
guia de lectura i anoteu tots els espais que
reconeixeu després de llegir el llibre.

— Quin temps passa del principi al final de la
novel·la?

06
QUI ÉS QUI

Mumin

Snif

En Mumin és un trol agradable
que s’interessa per tot el que
l’envolta. El món és ple de coses
emocionants per investigar, però
el que més li agrada a en Mumin és col·leccionar
roques i conquilles. També s’estima molt el mar,
com tota la família Mumin.

L’Snif no és un mumin, però viu
a la casa de la família Mumin.
Tot i que sempre té ganes
d’implicar-se en el que tramen
els Mumins, la seva manca de coratge evita que es
fiqui en problemes. És molt bon jan, però a vegades
el supera la covardia.

A en Mumin li encanta passar temps amb els
amics. De fet, es preocupa molt perquè tots
estiguin bé. És molt sensible i no coneix el rancor!
Creu que casa seva, la Vall dels Mumin, és el lloc
més segur i interessant del món.

L’Snif adora buscar i col·leccionar petits tresors
(sobretot objectes brillants). Fa molts plans per
fer-se ric, però per regla general no se n’acaba
de sortir. Com ja hem dit, a la família Mumin li
encanta el mar, però a l’Snif li fa molta por l’aigua
i no s’atreveix ni tan sols a apropar-se a la costa.
L’Snif és una miqueta egoista, mandrós i sempre és
el primer a avorrir-se de les aventures.

En Mumin és fàcilment reconeixible per la seva
aparença suau i rodona. Tots els mumins tenen els
ulls grossos i les orelles petites.

La casualitat el va portar a casa dels Mumin. Els
seus pares el van perdre quan era petit, i la família
el va trobar quan buscaven el Pare Mumin, que
havia desaparegut. Reconeixereu l’Snif per les
seves orelles grosses i punxegudes i la llarga cua.

Mare Mumin
És una mare tranquil·la, que mai
no deixa que les petites coses
la facin posar nerviosa. Fa de
la casa Mumin un lloc segur
i amable, per a la família i també per als qui la
visiten. Lluita perquè tots els membres de la família
siguin feliços i valora la manera de ser de cadascun,
però no dubta a intervenir si hi ha baralles.

Els habitants de la vall confien molt en ella, perquè
mai no revela els secrets aliens. Cada vegada que
algú passa per casa, ella li pregunta quan és el
seu aniversari. Qui fa els anys té dret a escollir les
postres!
Sempre aconsegueix que tot vagi com ha d’anar
i troba solucions als dilemes més complexos. Li
encanta col·leccionar conquilles i la reconeixereu
sovint per la seva bossa, que sempre és plena de
tota mena de coses d’allò més útils.
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Pare Mumin

Hemuls

És un pare una mica infantil i
aventurer, però molt orgullós del
seu paper com a cap de família.
Té tendència a filosofar i sempre
vol formar part de totes les aventures. Es considera
una persona molt sàvia i sempre està disposat a
donar consells als altres.

Aquests éssers són uns grans
amants de l’ordre. Els agrada
manar i esperen que totes
les normes siguin obeïdes al
peu de la lletra. A més a més, no saben encaixar
les opinions dels altres i no tenen gaire sentit de
l’humor.

Durant la seva joventut, el Pare Mumin va viure
nombroses aventures, que li encanta explicar cada
vegada que en té l’oportunitat i que està reunint
per escrit a les seves memòries (potser algun dia
les podrem llegir!). El reconeixereu pel capell i el
bastó.

El principal passatemps dels hemuls és
col·leccionar tota mena d’objectes. Són capaços
d’anar als confins del món per aconseguir
completar les seves col·leccions. Una vegada ho
han aconseguit, ràpidament busquen començar-ne
una altra.

Rata Mesquera
És una filòsofa molt peluda
amb uns bigotis molt llargs. És
molt seriosa i prefereix passar
temps sola. Quan el Pare
Mumin construeix el pont sobre el riu, destrossa
accidentalment casa seva. A causa d’això, es
trasllada a viure amb els Mumins. Li encanta
passar temps llegint a l’hamaca de la família.

Homes Llençol
Són éssers silenciosos que
deambulen sempre en caravana
tots junts. Només fan que anar
cap a l’horitzó i, una vegada hi
han arribat, continuar el viatge. Els Homes Llençol
són blancs, sense cara, i no hi senten ni parlen. No
necessiten menjar ni dormir. S’apleguen en grans
grups i es queden junts tremolant. No els interessa
res més enllà de caminar.

Snork
És el germà diligent i enginyós
de la Senyoreta Snork. Té un
talent excepcional per a la
construcció de noves màquines
i invents (ja ho anireu descobrint). Porta una mena
de serrell, ulleres de pasta i, com tots els snorks,
s’assembla als Mumins, però amb la particularitat
que canvia de color segons l’estat d’ànim.

Senyoreta Snork
És amiga d’en Mumin. S’agraden
molt i els encanta passar
temps plegats. És molt alegre
i enèrgica, tot i que la seva
tendència a canviar d’opinió cada dos per tres
pot irritar una mica els qui l’envolten. És molt
somiadora i encara creu en prínceps blaus. També
és bastant presumida, però que no us enganyi la
seva aparent superficialitat, perquè sap sortir-se’n
amb enginy.

Snusmumrik
És un rodamon molt reflexiu
que viatja pescant i tocant
l’harmònica. Tot el que necessita
ho porta a la motxilla, perquè
creu que tenir massa coses és perillós i et complica
la vida.
És un ésser molt tranquil i despreocupat, que
gaudeix molt de les seves estones de reflexió.
Sempre va i ve quan li dona la gana i està obert
a conèixer gent nova i a viure noves experiències.
Li encanta passar el temps a la Vall dels Mumins,
però al novembre marxa cap al sud i no torna fins
a la primavera. No evita la companyia dels altres,
però prefereix viatjar sol. Sempre el veureu amb un
vell barret verd i una pipa.

Guia de lectura
Que ve el cometa!
—Tove Jansson
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ACTIVITATS
OPTATIVES
Presentar una criatura

Grans aventurers

Tove Jansson no és excessivament descriptiva, sinó
que coneixem els personatges per les seves accions
i per la manera com es relacionen amb els altres.
Després de llegir la novel·la, podem treure moltes
conclusions.

Com plantejàvem a l’apartat “Després de llegir”,
pot ser interessant fer una exposició amb llibres
d’aventures, que presentin aquesta línia del viatge
de l’heroi. Ens poden inspirar per descobrir nous
llibres i aconseguir una comprensió més profunda
del llibre a partir de la comparació.

Us proposem dues opcions per aprofundir en el
caràcter dels personatges:

— Podem fer unes fitxes que responguin a “Com
soc?”. Els infants hauran d’emplenar aquesta
presentació amb tot el que hagin esbrinat sobre
els personatges (què els agrada, quina és la seva
personalitat, com van vestits…).

— També podem muntar una exposició en què
cada infant haurà d’aportar un pot de vidre
que contingui un objecte que ens remeti al
personatge. Podem explicar a la resta de lectors
quin personatge hem triat i quin és l’objecte
que el representa o reptar la resta de companys
i companyes que endevinin a qui fa referència
aquell pot.

Editors per un dia
Jugarem a convertir-nos en editors i farem 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
en reflecteixi l’esperit. Podeu utilitzar l’aplicació
Canva o fer-la 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.

Mural col·lectiu
Cada grup d’infants farà un tema diferent al
voltant de la novel·la: sobre l’argument (un
mural que ens transmeti la trama de la novel·la),
els personatges, el tema de la novel·la (podem
aprofitar per fer constel·lació literària amb
altres llibres semblants), les tècniques plàstiques
del llibre (podem aprofitar per fer constel·lació
literària amb altres llibres semblants).
Amb els murals i l’explicació que en facin els nens
i nenes, serem capaços de tenir una imatge global
de la novel·la.

Guia de lectura
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—Tove Jansson
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MUNTANYES
SOLITÀRIES

COVA
DE L’SNIFF

HAMACA DE
LA RATA MESQUERA

CASA DE
LA FAMÍLIA
MUMIN

EXPLORA
LA VALL
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