Guia de lectura

EL BARRET DEL MAG
Tove Jansson
Traduït per Carolina Moreno Tena
A El barret del mag, en Mumin, l’Snusmumrik i
l’Sniff emprenen una nova aventura. Al cim d’una
muntanya, troben un misteriós barret negre
que resulta tenir poders màgics. Tota criatura
o objecte que toca el barret es transforma: les
closques d’ou poden convertir-se en núvols on et
pots asseure i jugar, la casa dels Mumin pot passar
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PRESENTACIÓ
I OBJECTIUS

Aquesta guia de lectura per al
llibre El barret del mag, 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.
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a ser una selva o l’aigua convertir-se en suc. Molt
divertit, no? Però la màgia no sempre surt com un
desitjaria.
Una història meravellosa i emocionant d’un estiu
que la família Mumin no oblidarà mai.

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]
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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 LADLE EL BARRET DEL MAG
LA CREACIÓ
*A la guia de Que ve el cometa! (L’Altra Tribu,
2022) teniu material que també us pot servir
per treballar aquesta novel·la.
Després de dormir durant tot l’hivern, en Mumin,
l’Snusmumrik i l’Sniff troben, al cim d’una
muntanya, un barret lluent amb poders màgics.
Tota criatura que toca el barret o totes les
coses que hi introdueixen, es transformen: les
closques d’ou poden convertir-se en núvols on
et pots asseure i jugar, la casa dels Mumin pot
passar a ser una selva o l’aigua convertir-se en
suc. Però la màgia és sovint incontrolable. Un
estiu ple d’aventures a la Vall dels Mumin amb
els personatges habituals i la incorporació de la
Grunys i els inoblidables Tofla i Vifla.
El barret del mag és una novel·la bastant
diferent de Que ve el cometa!, potser perquè
Tove Jansson la va escriure en temps de pau i no
durant la guerra, com l’anterior. Aquí no hi ha cap
catàstrofe, i el llibre se centra més en les relacions
entre els personatges i en la lluita entre el bé i el
mal, i ens parla molt de la joia de viure i de l’amor.
Òbviament, com tots els llibres de la Jansson,
no està exempt de pèrdua i dolor, perquè també
formen part de la nostra vida. En aquesta història,
l’autora aprofundeix en els personatges i les seves
personalitats com no ho havia pogut fer en el llibre
anterior.
Sabíeu que per poder publicar la novel·la, la Tove
en va haver de retallar dos capítols? Hi havia
tota una part descriptiva sobre l’estiu a la Vall
dels Mumin que no acabava d’agradar als editors
originals i feia el llibre més car d’imprimir. També
en van eliminar unes quantes il·lustracions. Aquest
manuscrit també és el primer dels Mumin que
incorpora un petit escrit a l’inici de cada capítol
començant per “en què...”.

L’edició del 1961 en anglès comença amb un
prefaci de la Mare Mumin en el qual explica qui
són i com són els Mumin per por que els nens
anglosaxons no sabessin de què estaven parlant
–era el primer llibre de la sèrie que es traduïa a
aquesta llengua–. També es disculpava pel seu
anglès macarrònic.
La novel·la introdueix dos personatges nous, en
Tofla i en Vifla. Aquests dos éssers inseparables
fan referència a la mateixa Tove Jansson i a
Vivicka Bandler, la dona casada amb la qual va
tenir una aventura breu i apassionada. En aquella
època, l’homosexualitat era il·legal a Finlàndia i
tot s’havia de portar en secret.
Si us hi fixeu, aquests dos personatges sempre van
junts, agafats de la mà, i, arreu on van, porten una
maleta, el contingut de la qual no volen revelar a
ningú perquè és un secret. A dins, resulta que hi ha
una pedra preciosa enorme, un símbol de l’amor
entre la Tove i la Vivicka.
Podem començar preguntant si han llegit alguna
altra història dels Mumin o si els coneixen
d’alguna cosa. En cas afirmatiu, podem observar
la informació que ens dona la il·lustració de
la coberta i fer les primeres hipòtesis sobre la
possible trama d’aquesta novel·la.
També podem observar el mapa que inclou
aquesta edició de la Vall dels Mumin (que també
trobareu adjunt a la guia amb les localitzacions
marcades i sense) i parlar de quins llocs reconeixen
o recorden.
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El primer llibre dels Mumin, Els Mumin i la gran
inundació, i el primer llibre de la Pippi Långstrump
es van publicar el mateix any, el 1945, i tots dos
van trencar amb la definició d’infantesa que
imperava fins aleshores.
La Pippi és potser el fenomen més representatiu
d’aquesta ruptura amb el model moralitzant i

autoritari anterior, però els Mumin també van
contribuir i molt a situar l’infant al centre de les
polítiques socials, econòmiques, urbanístiques i
pedagògiques d’una societat nova en procés de
construcció després de la Segona Guerra Mundial.
Però, quins són aquests elements de ruptura? I els
efectes de situar l’infant al centre?
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D’entrada, calia deixar de pensar que la literatura
infantil servia per educar o alliçonar i que es
plantegés com una experiència lúdica, amb el
joc com a base; calia que l’autor s’apropés a la
visió que l’infant té del món, és a dir, que narrés
amb ulls de nen. Per fer-ho, s’havia d’adaptar
el llenguatge i les il·lustracions i, en aquest
aspecte, els Mumin van ser un revulsiu. Adaptar el
llenguatge no volia dir, però, simplificar-lo, i aquí
rau la genialitat de Tove Jansson. Les històries
dels Mumin estan farcides de termes difícils, de
noms de plantes i d’animals d’allò més específics
(el món de la filatèlia, els estris d’un botànic,
una rata mesquera...). El lèxic és riquíssim, i si hi
afegim els mots que l’autora inventa a partir de
paraules existents (com els noms propis d’alguns
personatges, per exemple) és una mina de
paraules noves. Per si no n’hi hagués prou, els jocs
verbals són constants (per exemple, un “tumlare”,

el mot triat per explicar com en Mumin es
capbussa al mar, és una classe de dofí, però també
és el tambor de l’assecadora –torktumblare–,
o un bol rodó). I, a més, Tove Jansson sempre
aprofita la sonoritat de les paraules, sobretot
amb els noms propis, i això fa que al lector li arribi
un significat immediat a través de l’onomatopeia
(com l’Skrutt, el Nyicris a Que ve el Cometa!).
Tot plegat fa que la llengua dels Mumin sigui
gairebé un joc que serveix per aprendre i sobretot
per disparar la imaginació i la creativitat del petit
lector. És així com la literatura, com deia Tove
Jansson, esdevé una eina perquè els infants, tots
sols, imaginin, inventin, pensin, es preguntin. No
cal dir que com a traductora és un repte majúscul,
però divertidíssim, perquè he tingut l’oportunitat
d’inventar i de jugar amb la llengua catalana. Un
plaer infinit...
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CTURA
DURANT LA LE

Introducció
— La neu comença a caure a la Vall dels Mumin i
la família es prepara per a la hibernació. Podem
aprofitar per parlar de com són els Mumin, què
en sabem d’aquestes criatures i si sabien que
els calia hibernar. També podem fer una llista
d’animals que coneixem que necessitin hibernar.
paratge és aterridor, però preciós al mateix
temps? Us imagineu la sensació de caminar pel
fons de l’oceà? Què faríeu?

“De tant en tant, s’aturaven a mirar la construcció
d’una casa o sentien una baralla (en efecte, les
baralles es produeixen sovint els primers dies de
primavera perquè pot ser que et despertis de molt
mal humor quan tot just surts de la hibernació)”
(p. 18)

— I vosaltres, de quin humor esteu quan us lleveu?
—

En què penseu que s’hauria convertit el pare
Mumin si hagués portat el barret posat durant
més estona?

— Creieu que significa alguna cosa que en Mumin

Capítol 1
“Temps enrere havien viscut moltes experiències
extraordinàries navegant per aquest riu. A cada
viatge havien fet nous amics i se’ls havien endut a
casa, a la Vall dels Mumin” (p. 17)

— Si el grup o algun membre del grup ha llegit Que

i la Senyoreta Snork hagin tingut el mateix
somni?

— Sabeu què vol dir “malenconia”? Per què se sent
així, l’Hemul? Què li diríeu?

— Us heu sentit alguna vegada com l’Hemul?

ve el cometa!, pot ser una bona oportunitat per
recordar l’argument de la història.

Capítol segon
— Quin pla original us agradaria fer a vosaltres
després d’hibernar uns quants mesos?

— Com us imagineu la criatura en la qual es
converteix en Mumin quan s’amaga dins el
barret? Us atreviu a dibuixar-la?

— Per què creieu que la mare d’en Mumin és l’única
capaç de reconèixer-lo?
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— Per què utilitzen la Formiga Lleó per al seu
experiment? Penseu que està bé, el que volen
fer?

— Quines troballes fa a la platja cada un dels
personatges? Què en podem saber d’ells gràcies
a les seves reaccions? Quina de les troballes us
hauríeu quedat?

— Juguem a inventar-nos animals! A Tove Jansson
li encantava jugar amb el llenguatge, inventarse paraules noves i, fins i tot, criatures noves!
A partir de l’exemple de la Formiga Lleó, cada
membre del grup haurà d’inventar-se un animal
fruit de dos animals existents. Si hi voleu
treballar més, a banda de fer-ne un dibuix,
podeu fer una fitxa d’aquesta nova troballa
d’animal (de què s’alimenta, on viu, a quines
regions del món podem trobar-lo…)

— Penseu que fan bé, desfent-se del barret?

Capítol tercer
— Per què a la Rata Mesquera preferiria morir-se a

Capitol cinquè
— Què us emportaríeu si haguéssiu d’acompanyar
en Mumin i tota la colla a la cova? Feu una llista
per a una acampada sensacional!

— Us atreviu a explicar, com l’Snusmumrik, una
història horripilant? Prepareu-vos la vostra
millor història, la que faci tremolar tots els
companys. Fins i tot la podeu llegir en veu alta!
“De tant en tant està bé que passin coses
extraordinàries, històries horripilants, mullar-te
de cap a peus, sortir d’un tràngol tot sol i tot això,
però a la llarga no és gens agradable”. (p. 116)

haver fet el ridícul davant el pare Mumin?

— Esteu d’acord amb aquesta afirmació? Què
— Per què la Rata Mesquera vol marxar a viure a la
cova? I vosaltres, aprecieu més la companyia o
us agrada estar sols?

penseu que compensa més a cada un dels
personatges, l’aventura o tornar a casa?

— Què es troben quan tornen a casa? Per què ha
— Tal com us anima a fer la nota al peu de la
pàgina 63, heu preguntat a les vostres mares?
Què penseu que va espantar tant la Rata
Mesquera?

passat?

— Ja heu esbrinat com es fan les dents amb pela
de taronja? (p. 122)

— Sabríeu buscar al mapa l’illa on es dirigeix la
família Mumin? Recordeu o sabeu qui són els
Homes Llençol? En teniu més informació al punt
de Qui és qui!

Capitol sisè
— Segons vosaltres, quina serà la reacció de la

— Quines conseqüències penseu que tindrà el fet
que l’Hemul hagi robat el baròmetre als Homes
Llençol?

família Mumin davant l’arribada d’en Tofla i en
Vifla? Per què?

— Per què creieu que l’Hemul i nosaltres som els
— Quina visió té l’Snusmumrik a l’illa? Què penseu
que significa?

Capítol quart

únics capaços d’entendre l’idioma d’en Tofla i en
Vifla? Quina mena de traducció fa l’Hemul?
“No era especialment gran i tampoc no feia pinta
de perillosa. Només feia la impressió de ser molt
dolenta i de poder esperar tot el temps del món. I
això era esgarrifós”. (p. 134)

— Una de les coses més interessants d’aquest
capítol és el canvi de ritme constant que
aconsegueix crear Tove Jansson. Passem de la
por o el suspens quan una mà toca la senyoreta
Snork mentre dorm, a l’acció quan intenten
obtenir el baròmetre, després a la pau rere la
tempesta, seguit per l’actitud contemplativa de
la família davant la sortida del sol, l’alegria de
viure mentre juguen amb les onades… Seria bo
llegir el capítol en veu alta i després conversar
amb ells perquè puguin apreciar la riquesa
narrativa del llibre.

— Com és la Grunys? Per què tots li tenen
tanta por si no l’han vista mai i té una pinta
inofensiva?

— Sabeu com funciona un judici? Creieu que el
paper que desenvolupa cada personatge dins el
judici els escau?

— Penseu que el veredicte és just? Per què?
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Últim capítol

— Per què marxa, l’Snusmumrik? Per què en
Mumin no fa res perquè es quedi?

“El bosc era ple de focs follet i el mar estava
inquiet. L’expectació i la tristesa flotaven en l’aire,
la lluna era grossa i de colors ardents. De tot
l’estiu, a en Mumin sempre li havien agradat més
les últimes setmanes d’agost, però no sabia ben
bé per què. El to del vent i del mar era diferent, tot
feia olor de canvi, els arbres estaven a l’espera”. (p.
143-144)

— Compartiu el gust d’en Mumin? Quin és el vostre

— Què fan en Tofla i en Vifla per animar en
Mumin?

— Per a què devia fer servir, la mare Mumin, els
objectes per a urgències que portava a la bossa?

— Quin desig concedeix el mag a cada un dels
personatges? Què ens permet saber-ne, de cada
un d’ells?

moment preferit de l’any? Per què?
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LECTURA
DESPRÉS DE LA
— Podem començar amb les preguntes bàsiques
de Chambers per trencar el gel i despertar la
conversa després de llegir el llibre:

· 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?

se’ns acudin per poder analitzar l’obra i assolir
competència en aquest àmbit.

— Parleu sobre les notes a peu de pàgina. Quina
funció tenen normalment? Quin ús els dona Tove
Jansson? Us ha agradat?

— Com parlen en Tofla i en Vifla? De quina manera
es reprodueix la seva manera de parlar? Us
atreviu a crear un missatge en l’idioma d’en
Tofla i en Vifla?

· Us ha sorprès?
· Hi ha alguna cosa que no hàgiu entès?
· Us ha recordat alguna altra història que hàgiu

(afegint la l entre les lletres)

llegit abans? En què s’hi assembla? En què es
diferencia?

Espai i temps

— Com ens situa, Tove Jansson, en l’espai de la
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?

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?

— 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?

— 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
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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.

Pare Mumin
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.

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.

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.

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.
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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.

Hemuls
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.
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.

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.

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.

Tofla i Vifla
Aquest parell són inseparables
i els veureu sovint agafats de la
mà. Parlen en un idioma estrany
que només l’Hemul és capaç
d’entendre. Aquest duet tan curiós sempre busca
raconets on amagar-se, com els calaixos o sota les
catifes. Són molt afectuosos l’un amb l’altre, però
quan es tracta de relacionar-se amb altres éssers
són bastant reservats i desconfiats. Tot i que
semblen bessons idèntics, reconeixereu en Tofla pel
seu barret vermell.

Grunys
És una criatura incompresa i
solitària que té atemorida tota
la Vall dels Mumin, especialment
en Tofla i en Vifla. El terra es
congela al seu pas, i, davant la seva presència, un
no pot sinó pensar en coses tristes. Vaga cercant
escalfor i llum, però sovint no se’n surt i segueix
deambulant, solitària.

Mag
El propietari del barret viu al
cim d’una muntanya altíssima
als confins del món, en una casa
sense portes ni finestres, plena
de pedres precioses. Cavalca la seva pantera negra,
volant pertot arreu cercant robins vermells. El mag
té poders màgics i pot concedir desitjos i adoptar
la forma que vulgui. La majoria del temps, no
obstant això, el reconeixereu pels seus ulls vermells,
guants blancs, la seva capa i el seu barret màgic.
Viu obsessionat pel Robí Rei - el robí més gran del
món - que acaba trobant un dia a… Ja sabeu a on.

Guia de lectura
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08
ACTIVITATS
OPTATIVES
Presentar una criatura

Grans personatges

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.

Pot ser interessant fer una exposició amb llibres
en què el plat fort siguin els personatges que
presenten. Quins personatges formen part de la
seva educació literària? 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…).

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

— 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.

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.

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.

Cartelleria
Us animem a posar-vos creatius! A la Vall dels
Mumin necessiten un cartellista que els ajudi a
anunciar-se. Podeu escollir entre dues opcions:

— Fer un cartell informatiu sobre la pèrdua de la
bossa de la Mare Mumin. A la pàgina 152 teniu
tota la informació! (A banda de crear tots els
elements visuals, podeu ampliar la informació:
descripció de la bossa i del contingut, lloc on va
ser vista per última vegada, lloc d’entrega… Tota
la informació que se us dona a la novel·la i la
que vulgueu inventar-vos!)

— Fer un cartell per anunciar la gran festa. Podeu
incloure-hi la programació, el lloc, un mapa… El
que vulgueu perquè la festa sigui un èxit i no se
la perdi ningú!

Guia de lectura
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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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