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Presentació
Presentació
La lladre de llibres, de Markus Zusak, publicada en anglès l’any 2005, es tradueix al català per
primera vegada l’any 2007. Des d’aleshores, en la versió catalana, ja se n’han fet més de sis
edicions, i el nombre de vendes supera, a hores d’ara, els 30.000 exemplars. Poc més podem
dir, doncs, del seu èxit. Tot i tractar un tema, la Segona Guerra Mundial, que podem llegir a
bastament en moltes novel·les, a nivell literari conté un seguit d’elements que fan que
excel·leixi i destaqui entre altres obres. En primer lloc, un dels atractius de la novel·la és la seva
excel·lent i sorprenent narradora, la Mort, que en més d’una ocasió se’ns manifesta present i
atenta als fets que succeeixen en la novel·la com un personatge més, però movent els fils de la
història. D’altra banda és una novel·la que destaca per la perspectiva des d’on s’expliquen els
fets, la dels ciutadans alemanys, que, immersos en un conflicte bèl·lic sense sentit, intentaven
sobreviure i seguir amb les seves vides. Finalment, no podem obviar el plaer de llegir i l’amor
que sent la seva protagonista per la força de les paraules i com aquestes permeten establir uns
forts lligams de solidaritat entre les persones.
La lladre de llibres és d’aquelles novel·les que tenen la virtut d’atreure’t i mantenir-te enganxat
a la lectura des del primer moment; en aquest cas, quan coneixes la seva protagonista, Liesel
Meminger, camí de Munic. A més, tan bon punt descobrim els conflictes personals que
l’assetgen i la conseqüent lluita interior que viu, així com la punyent veu narrativa de la Mort i
el cant a la vida que ens ofereix, ens costa de no passar una pàgina més per continuar sabent
més d’aquesta inusual lladre de llibres. En definitiva, es tracta d’una gran història que ens
permet aprendre de la vida, de les persones i dels nostres actes envers els altres. Tant dels
bons actes, com dels actes dolents i perversos. Una novel·la magistral que transcorre entre
l’al·legoria i la metàfora sobre la força de les paraules. Ara bé, quan llegim la novel·la, com a
docents, és possible que ens demanem si es tracta d’una lectura juvenil o d’adults.
Segurament, sense ser un llibre que trenqui les barreres generacionals i entri de ple en la
literatura crossover, esdevé una lectura força assequible per a lectors de diferents edats. Tal
com ja hem dit abans, és una història que ens permet conèixer, dins de la ficció, com van viure
el conflicte bèl·lic aquells que no hi van participar de forma directa. A més, hem de tenir en
compte que ens presenta una jove protagonista amb qui aprenem què suposa la bondat
envers els altres i com són d’importants les paraules i la lectura. Aquests aspectes fan que sigui
una lectura recomanable per llegir a l’ensenyament secundari. Per tant, l’extensió de la
novel·la no ha de suposar cap entrebanc per llegir-la a l’aula. Si acompanyem els alumnes
durant la lectura, sobretot en els primes capítols, fins que puguin anar encaixant les peces del
trencaclosques que ens narra la Mort, els facilitarem una posterior lectura més autònoma i
eficaç.
Aquesta guia de lectura pretén oferir-vos una sèrie d’activitats per acompanyar la lectura i
orientar l’alumne en aquells continguts clau per copsar el sentit de la novel·la. D’altra banda,
però, les activitats de lectura proposades pretenen potenciar l’enfocament dialògic de la
lectura, ensenyant als joves lectors a establir un diàleg entre ells i el text, de tal manera que
això permeti potenciar la interacció amb la lectura.
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Orientacions de treball
Orientacions de treball
Les activitats que formen part d’aquest dossier estan pensades per fer amb alumnes de tercer i
quart d’ESO. Aquestes activitats s’organitzen segons el procés lector:






Per començar, l’apartat “Abans de conèixer la lladre de llibres” inclou activitats prèvies
a la lectura. Aquest apartat té com a objectiu familiaritzar el lector amb el llibre que té
a les mans, cercar interessos de lectura, establir connexions amb els coneixements
previs de què disposa i presentar alguns detalls del que trobarem dins de les pàgines
de la novel·la.
El segon apartat, “Mentre acompanyem la lladre de llibres”, presenta un conjunt
d’activitats per fer durant la lectura. La proposta d’aquest apartat pretén apropar
l’alumne al significat de la novel·la per facilitar-ne la interpretació per treballar els
aspectes clau de la novel·la.
Finalment, l’apartat “Un cop que hem deixat la lladre de llibres” treballa idees
posteriors a la lectura que en el fons són de caràcter més global i animen a la reflexió,
l’exploració, la investigació i a potenciar la creativitat a partir de la lectura que s’ha
compartit amb la resta de companys de classe.

És tasca del docent fer la tria del conjunt d’activitats que més s’adapti als interessos que es
vulguin treballar de la lectura, ja sigui tenint en compte les necessitats dels alumnes o el temps
de què es disposa per treballar aquesta lectura. En aquest sentit, l’extensió del llibre fa
recomanable una bona programació de lectura, així com planificar i distribuir les activitats
escollides. A continuació, i de manera orientativa, hi ha una possible proposta de lectura i
treball sobre la novel·la. Aquesta proposta inclou moments de lectura1, el treball d’activitats de
lectura, moments per treballar un diari de lectura, així com moments per compartir amb els
companys el que s’està llegint:
SESSIÓ 1

SESSIÓ 2

SESSIÓ 3

SESSIÓ 4

ACTIVITATS ABANS
Presentar el diari de lectura

PRÒLEG: lectura guiada
ACTIVITATS DURANT
Diari de lectura

PART 1: 5 primers capítols
Diari de lectura

SESSIÓ 5

SESSIÓ 6

SESSIÓ 7

SESSIÓ 8

PART 1: últims 4 capítols
ACTIVITATS DURANT

PART 2: 4 primers capítols
Diari de lectura

PART 2: últims 4 capítols
Diari de lectura

PART 3: 4 primers capítols
Conversa d’aula

SESSIÓ 9

SESSIÓ 10

SESSIÓ 11

SESSIÓ 12

PART 3: últims 5 capítols
Diari de lectura

PART 4: 4 primers capítols
Diari de lectura

PART 4: últims 5 capítols
ACTIVITATS DURANT

PART 5: 5 primers capítols
Diari de lectura

SESSIÓ 13

SESSIÓ 14

SESSIÓ 15

SESSIÓ 16

PART 5: últims 5 capítols
Diari de lectura

PART 6
Conversa d’aula

PART 7: 4 primers capítols
ACTIVITATS DURANT

PART 7: últims 4 capítols
Diari de lectura

SESSIÓ 17

SESSIÓ 18

SESSIÓ 19

SESSIÓ 20

PART 8: 4 primers capítols
Diari de lectura

PART 8: últims 5 capítols
Conversa d’aula

PART 9
ACTIVITATS DURANT

PART 10
Diari de lectura

SESSIÓ 21

SESSIÓ 22

SESSIÓ 23

SESSIÓ 24

EPÍLEG
Diari de lectura

Diari de lectura
ACTIVITATS DESPRÉS

ACTIVITATS DESPRÉS

Conversa d’aula
ACTIVITATS DESPRÉS

Presentar la proposta
treball
ACTIVITATS ABANS

de

.
1

És molt recomanable disposar de moments de lectura a l’aula, a la vegada que es contemplin moments
de lectura autònoma a casa. Deixo a criteri del docent fer-ne la distribució més adient.
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Totes les activitats de la guia s’encapçalen
amb un breu comentari que contextualitza la
feina a fer. Aquest comentari actua com a
introducció a l’activitat, la contextualitza i
permet mostrar la veu del docent com si es
tractés d’un modelatge. Aquestes entrades
permeten introduir algun aspecte literari o
situen l’alumne en algun contingut clau de la
novel·la sobre el qual cal aturar-se, pensar i
reflexionar. La finalitat, doncs, és donar sentit
a les activitats i així inserir-les en el treball de
comprensió de la lectura per ajudar a treure’n
l’entrellat, trobar el significat i garantir una
comprensió profunda de la història.

A continuació, cada activitat té un breu
enunciat que ofereix a l’alumne les
instruccions i les indicacions necessàries
sobre el que ha de fer. Cada exercici disposa
de l’espai suficient per escriure la resposta en
el mateix full, a excepció de “Diari de lectura”
(activitat número 8). En aquest cas, s’ofereix
una plantilla que caldrà fotocopiar segons les
necessitats de l’alumne a l’hora de fer aquest
diari.
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Abans de conèixer la lladre de llibres
Abans de conèixer la lladre de llibres

Activitat 1
Observem les cobertes
Sovint, quan anem pel carrer o en transport públic i ens creuem amb molta gent, ens
fixem en algú en concret i, sense ànim d’ofendre’l, l’observem i fem conjectures sobre
aquesta persona. No és que vulguem ser tafaners, però fem suposicions i ens imaginem de
què treballa o què estudia, com és la seva vida, d’on ve, a on va, quin tipus de persona
és... I tot això ho fem observant els detalls que tenim davant nostre: la seva fesomia, la
roba que porta, els complements que duu, el que fa en aquell moment, el que llegeix...
Amb els llibres ens passa si fa no fa el mateix. De vegades allò que ens incita a llegir un
llibre comença quan veiem el que tenim davant nostre. Sempre hi ha alguna cosa que ens
crida l’atenció: el títol, el disseny de la coberta, la imatge gràfica...
Cert és que sovint llegim un llibre perquè
ens l’han recomanat, perquè n’hem vist la
pel·lícula, perquè n’hem llegit una ressenya
i ens ha copsat, o bé perquè forma part
d’una tasca escolar. Ara, però, farem
l’intent d’agafar La lladre de llibres i mirarnos només la coberta, sense deixar-nos
influir pel que hi ha a la contracoberta ni
per d’altres informacions que tinguem al
nostre abast.
En la pàgina següent trobaràs les cobertes
de diferents edicions d’arreu del món de
La lladre de llibres. Observa-les amb
atenció copsant aquells detalls de disseny
que són comuns i aquells que són
diferents.
Si vols veure les diferents cobertes en un
format ampliat pots consultar aquest
enllaç.
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Català

Francès

Portuguès

Castellà

Anglès

Italià

Alemany

Neerlandès

Noruec

Romanès

Grec

Turc

Lituà

Eslovè

Georgià

Macedoni

Xinès

Japonès

Vietnamita

Tailandès

Austràlia

Regne Unit

Estats Units

Búlgar

Polonès

Rus

Hebreu
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Observa detingudament les portades de publicació de La lladre de llibres en diferents
idiomes.
Omple el següent gràfic detallant quins elements repetits detectes i quins no repetits
en el disseny gràfic de tot el conjunt de cobertes.

ELEMENTS
REPETITS

ELEMENTS
NO REPETITS
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Activitat 2
I què ens diu la coberta?
Les cobertes ens faciliten la informació essencial d’un llibre: el títol, l’autor, de vegades
el nom del traductor si es tracta d’una traducció... A més, el disseny també és important,
tal com hem vist en l’exercici anterior. Centrar l’atenció en les cobertes ens permet fer
descobriments sobre la novel·la.
Moltes vegades, quan remenem llibres a la biblioteca o en una llibreria, fem servir
l’impacte visual que exerceix la portada o la informació que apareix a la contracoberta
per decidir-nos a escollir una o altra lectura. En el nostre cas, però, ja tenim clar que
llegirem La lladre de llibres. Per tant, l’objectiu que hem de perseguir amb l’observació
de les cobertes és el de fer descobriments que ens poden ser útils per a la lectura.
Ara observa amb detall els elements que formen part de la coberta de l’edició en
català. Només es tracta d’observar i identificar la informació que hi ha.

10

Un cop que hagis observat detalladament el disseny gràfic i el contingut de la coberta
de l’edició en català de La lladre de llibres, omple la següent taula amb la informació
que se’t demana i digues què et permet saber, deduir o intuir del llibre que llegiràs.

APAREIX EN
LA COBERTA
SÍ

NO

EM PERMET ...
SABER...

DEDUIR...

INTUIR...

Títol
Autoria
Traductor/a
Gènere literari
Editorial
Informació
complementària

De tota la informació que apareix en la coberta, sabries dir quina és de contingut i
quina és comercial? Per què creus que s’han inclòs en la coberta dades simplement
informatives?
La informació comercial apareix en la coberta
per...

INFORMACIÓ
DE CONTINGUT

INFORMACIÓ
COMERCIAL

Ara observa amb deteniment la imatge que il·lustra la coberta. Contesta les preguntes
següents per intentar interpretar el significat d’aquesta imatge.

Són nens o nenes?

Què estan fent?

Què et suggereix?

Quina és la seva
actitud?
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Activitat 3
Fem una última mirada a les cobertes...
Ja et deus haver fixat que en els activitats anteriors hem fet una aproximació a la lectura
fent prediccions i inferències. Mentre llegim, la predicció consisteix a fer una suposició que
no sabem si és certa o no, i caldrà avançar en la lectura per esclarir si es compleix el nostre
pronòstic o no. En canvi, una inferència és una deducció que fem a partir de la informació
que obtenim de la lectura. Posem un exemple que ens ajudarà a entendre-ho millor:
Imagina que aquest cap de setmana tens partit de futbol i dius a un
company teu: “Dissabte guanyarem 2-0.” Veritablement és una hipòtesi, i
no sabrem si s’acompleix o no fins que no arribi dissabte i s’hagi acabat de
jugar el partit. Això és una predicció perquè necessitem que el temps
avanci i es jugui el partit per poder comprovar si la nostra suposició era
certa o no.
Imagina que demà, quan et llevis pel matí, obres la finestra de la teva
habitació i veus qui hi ha tolls d’aigua a terra i el cel està una mica
ennuvolat. Això et fa pensar: “Em sembla que ha plogut. Com que el cel
encara està emboirat, més val que agafi el paraigües.” En aquest cas has fet
una inferència perquè t’has fixat en dos detalls importants: el terra moll i
l’estat del cel. Això t’ha fet prendre una decisió i prevenir una possible
situació adversa.

En la següent activitat treballarem les hipòtesis i les inferències. Aprofitem ara per fer
hipòtesis i inferències sobre el possible contingut de la novel·la. Per fer-ho, aprofitarem
les imatges de les cobertes que ja hem treballat anteriorment.

Observa, ara, en detall els elements que formen part de la portada de l’edició en
català.
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Omple les següents bombolles amb el que et suggereixen les cobertes que has
treballat en l’activitat 1. Especifica en cada cas si has fet una predicció o una
inferència.
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Activitat 4

Mirem la Història en majúscula!
Les accions que transcorren en una
novel·la s’insereixen en un àmbit
cronològic, en un temps o època
determinada que l’autor literaturitza.
Les vides dels personatges transcorren
segons aquest context històric.

En el cas de La lladre de llibres, la novel·la
s’esdevé en el context de la pujada al poder
del nazisme, l’expansió social d’aquesta
ideologia i el conflicte bèl·lic de la 2a Guerra
Mundial. Les vides dels seus personatges
pateixen les conseqüències d’un conflicte
bèl·lic i la duresa de la vida diària, mentre tots
plegats intenten sobreviure a les dificultats que
se’ls van presentant.
En aquesta activitat intentarem fer un cop d’ull als fets històrics més importants
de la 2a Guerra Mundial. Ens fixarem en aquells aspectes que considerem
susceptibles d’aparèixer en la novel·la. Per fer-ho, primer consultarem amb
deteniment la línia del temps de la següent pàgina.
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NAZISME I PERSECUCIÓ JUEVA: LA 2a GUERRA MUNDIAL

1939
1940
1941

Obertura dels camps de concentració de Flossenbüerg
i de Mauthausen (Àustria).
Les dones jueves han d’incorporar el nom de Sara en
els documents oficials. Els homes han de fer el mateix
amb el nom d’Israel.
Inici de l’arificació dels béns jueus.
Nit dels Vidres Trencats: agressió brutal contra els
jueus (cases, negocis i sinagogues).
Expulsió dels nens jueus de les escoles públiques.

Alemanya envaeix Iugoslàvia, Grècia i Rússia.
Els jueus són obligats a identificar-se amb una estrella
de David groga.
Primeres víctimes a les cambres de gas d’Auschwitz.
El Japó ataca i bombardeja Pearl Harbor. Els Estats
Units entren en guerra en el bàndol aliat.

1942

1937

Obertura del camp de concentració de Buchenwald.
Impressió d’una J vermella en tots els passaports
jueus.

Alemanya envaeix Dinamarca i Noruega, Països
Baixos, Bèlgica, Luxemburg i França.
Itàlia declara la guerra al Regne Unit i França.
Alemanya, Itàlia i Japó signen un acord de defensa
mútua.

La flota japonesa és derrotada al Pacífic.
Trasllat a Auschwitz de tots els jueus internats en
camps de concentració alemanys.
L’exèrcit alemany es retira del nord d’Àfrica.

1943

1936

Celebració dels Jocs Olímpics a Berlín. Durant els jocs
es retiren els cartells antisemites. Es fan servir els jocs
per fer propaganda del Partit Nazi. Jesse Owens,
d’origen afroamericà, és l’atleta més guardonat, fet
que no és vist de bon grat pels dirigents nazis.

Camps de concentració a Vernet i Gurs (França).
Desposseïment de pertinences d’or i plata.
Reubicació de jueus, sense dret a llogar vivenda.
Invasió de Polònia. Anglaterra i França declaren la
guerra a Alemanya.

Capitulació alemanya a Stalingrad.
Aixecament del gueto de Varsòvia.
Liquidació de tots els jueus dels guetos de la Polònia
ocupada.
Rendició d’Itàlia.
Els nazis declaren Berlín ciutat lliure de jueus.
Inici dels bombardejos nocturns a Berlin.

1944

1935

Prohibicions als testimonis de Jehovà i homosexuals.
Exclusió dels jueus del servei militar.
Exclusió dels jueus de la societat alemanya.

1938

Els jueus són desposseïts de l’assegurança mèdica
nacional.
Nit dels Ganivets Llargs. Els assassinats comesos són
considerats legals.

DURANT EL COFLICTE BÈL·LIC
(fets cronològics)

Dia D (6.06): Tropes aliades desembarquen a
Normandia per iniciar l’alliberament dels estats
europeus ocupats pels alemanys.
Bombardejos al Japó per part de tropes aliades.
Intent fracassat d’atemptat contra Hitler.
Les tropes aliades entren a París.
Tancament i destrucció de les cambres de gas
d’Auschwitz.

1945

1925

Hitler és nomenat canceller d’Alemanya.
Incendi del parlament alemany. Els nazis en culpen els
comunistes.
Inici de l’assetjament i les amenaces al poble jueu:
prohibició d’accés a parcs infantils, instal·lacions
esportives, feines públiques, accés a piscines, l’edició
de premsa, possessió de terres...
Obertura del camp de concentració de Dachau.
Creació de la Gestapo (policia secreta).
Crema de llibres escrits per jueus i opositors polítics.
Aprovació de diferents lleis: privació de nacionalitat
alemanya als jueus i gitanos. Esterilització de
disminuïts, gitanos, inadaptats socials, negres
residents a Alemanya o persones considerades
biològicament inferiors. Prohibició dels partits polítics
a Alemanya (a excepció del Partit Nazi).

1934

Adolf Hitler publica Mein Kampf, de caràcter
autobiogràfic, on fa una exposició de la ideologia
nacionalsocialista. En el llibre planteja la tesi de la
conspiració jueva per guanyar el lideratge mundial.

1933

ABANS DEL CONFLICTE BÈL·LIC
(fets que van precedir la guerra)

Alliberament de Varsòvia.
Bombardejos massius a Dresden.
Els soviètics entren a Berlín.
Execució de Benito Mussolini per part dels partisans.
Suïcidi de Hitler (30.04).
Rendició d’Alemanya (7.05).
Bomba atòmica contra Hiroshima i Nagasaki.
Rendició del Japó.
Creació de l’ONU.
Inici dels judicis de Nuremberg contra càrrecs nazis.
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Després d’haver consultat la cronologia de la pàgina sobre el nazisme i la persecució
jueva, contesta les següents preguntes.

Abans de consultar la cronologia, què sabies de la persecució dels jueus durant el règim
nazi?

Quins llibres o pel·lícules que es desenvolupin durant la 2a Guerra Mundial has vist o llegit?

D’aquesta cronologia, quins fets o esdeveniments t’han sorprès? Què és el que
t’ha sorprès?

Busca a Google tres imatges relacionades amb la 2a Guerra Mundial.
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Llegeix la contracoberta i para atenció al fragment enquadrat, que sintetitza la línia
argumental de la novel·la. En acabat, contesta aquestes preguntes .

La novel·la transcorre a la ciutat de
Molching, a prop de Munic. Existeix
aquesta ciutat? Per què creus que l’autor
ha pres aquesta decisió?

Quins esdeveniments de la cronologia
apareixen
mencionats
en
aquest
fragment? Quin altre fet o esdeveniment
de la cronologia t’esperes trobar en la
novel·la?

A partir del que has llegit en aquesta
síntesi argumental, quins conflictes creus
que trobaràs en la novel·la?
Què creus que hi ha en aquesta novel·la
que la faci diferent d’altres llibres que
giren al voltant de la 2a Guerra Mundial?
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Activitat 5
Emocions, sentiments i conflictes bèl·lics
Al llarg de la història han estat molts els conflictes bèl·lics que s’han produït a tot el món.
L’origen d’aquests conflictes acostuma a trobar-se en qüestions polítiques que amaguen
motius ideològics, econòmics, religiosos o ètnics. Independentment del temps que durin
aquests conflictes, el més devastador són les conseqüències que poden tenir per a la
població civil, ja sigui per les mancances i dificultats de la vida diària, per les
conseqüències a una oposició envers la situació política del país per part de la població, o
pel gran nombre de morts i ferits que provoquen.
Actualment nosaltres no vivim en un context de guerra, tot i que els mitjans de
comunicació ens permeten veure fàcilment que no és així en altres parts del món.
Segurament que aquestes imatges ens copsen, ens fereixen i ens pertorben, però no és el
mateix veure en pantalla un conflicte bèl·lic que viure’l en persona.
Si vols saber més coses sobre la 2a Guerra Mundial, pots consultar aquest enllaç, o bé
aquest altre. Una altra manera, però, d’aproximar-nos als sentiments i emocions que
generen les guerres en les persones és trobar fonts orals o escrites que ens permetin
conèixer com van viure aquests fets i què els va suposar.
Conèixer les experiències d’altres, en
relació a un conflicte bèl·lic, és una manera
de generar empatia i així apropar-nos als
sentiments i emocions, de la gent que,
malgrat viure en situació de guerra, ha de
tirar endavant i viure la vida al millor
possible. Les següents activitats ens
permetran aproximar-nos a experiències
d’altres. Això, durant la lectura, ens haurà
de servir per entendre millor les vivències i
situacions amb què es troben els
personatges de la novel·la.
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Llegeix aquest poema de Friedrich Niemöller i fes les activitats proposades.

Elabora un núvol de paraules
amb els versos d’aquest
poema.
Fixa’t en les paraules més
repetides i digues si això et pot
ajudar a entendre el poema.

“Quan els nazis vingueren...”
Quan els nazis vingueren pels comunistes,
no vaig aixecar la veu.
Jo no era pas comunista.
Quan empresonaren els socialdemòcrates,
no vaig aixecar la veu.
Jo no n’era, de socialdemòcrata.

Quan vingueren pels sindicalistes,
no vaig aixecar la veu.
Jo no era pas sindicalista.
Quan vingueren rere els jueus,
no vaig protestar,
jo no n’era, de jueu.
Ara vénen per mi.
I no hi ha ningú que aixequi la veu.

En cas que tinguis un familiar que hagi viscut un conflicte bèl·lic o les seves
conseqüències, demana-li la seva opinió sobre els fets que va viure i anota-la.

Com va viure aquests fets? Què va
suposar per a la seva vida
personal i familiar?

Què va sentir? Quins eren els seus
sentiments davant dels fets que li va
tocar viure?
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Activitat 6
Entrant en acció!
Una manera de crear expectatives, per activar coneixements previs, sobre una lectura que
hem de llegir i d’obrir portes a la imaginació és fent ús d’una guia d’anticipació.
Una guia d’anticipació és una estratègia que consisteix en un seguit d’afirmacions que
presenten idees clau de la lectura per tal que el lector es posicioni entre l’acord i el
desacord respecte a les afirmacions que es fan. Aquesta reflexió permet activar idees que
el lector ja sap, o sobre les quals ja té una opinió, i així generar curiositat per la lectura i,
segurament, un propòsit de lectura.
Contesta la següent guia d’anticipació posicionant-te per a cadascuna de les
afirmacions que s’hi fan. Guarda les teves consideracions perquè en acabar la lectura,
reprendrem aquesta activitat.
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De les següents afirmacions, digues si estàs en total desacord o molt d’acord.
Quan hagis acabat de llegir la novel·la ens tornarem a mirar aquesta guia i valorarem si
les teves percepcions inicials es mantenen o han canviat.

ABANS de llegir el llibre penso que...

En total
desacord

Poc
d’acord

Força
d’acord

La família és tant o més important que tenir una bona
amistat.
Les diferències culturals, de religió, de procedència...
dificulten o impedeixen les relacions d’amistat.
La bondat i la consideració ha de guiar els nostres
actes envers els altres.
No hi ha res que pugui excusar un robatori o una
apropiació indeguda.
Es pot estimar de moltes maneres i, per tant, no calen
petons o abraçades per demostrar-ho.
La mort ens acompanya des del primer dia de la
nostra vida, així que el nostre destí final no es pot
canviar.
Les paraules són com una arma de doble fil: poden
crear allò més bell, però també fer-se servir amb
finalitats perverses.
Escriure sobre nosaltres permet deixar rastre del camí
que fem i entendre les accions i decisions que hem
pres.
La lectura pot unir les persones, ens connecta i ens
permet formar part d’un grup, d’una comunitat de
lectors.
Cada individu té conviccions ideològiques que poden
no coincidir amb el sistema d’idees polítiques del seu
país.
Oposar-te a la ideologia i decisions polítiques del teu
país és motiu d’empresonament i abús de la integritat
de l’individu.
En un conflicte bèl·lic cal vetllar per les necessitats
dels altres encara que això suposi posar-nos en perill.
Les persones som, per pròpia naturalesa, bones i
dolentes a la vegada. El mal i el bé conviuen dins
nostre.
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Molt
d’acord

Activitat 7
Què n’han dit?

Escoltar altres veus, llegir altres opinions, també és una manera d’apropar-nos als llibres. És
bo saber el que han dit els altres, perquè pot ser una manera de decidir-nos a llegir un
llibre, d’endinsar-nos en una lectura, d’obrir les portes a la imaginació i de generar
expectatives o bones vibracions envers una lectura. Hem de tenir present que les opinions
dels altres són com les recomanacions de lectura que ens fem entre nosaltres.
En aquesta activitat llegirem el que ha aparegut en diferents mitjans de comunicació i
intentarem entreveure el que ens pot fer interessar envers la lectura de La lladre de
llibres.
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Què en penses sobre l’opinió d’Isabel Martí en relació als llibres que han triomfat?
Segons la teva opinió, què fa que un llibre triomfi?

“Sempre que
un llibre triomfa
és que a dins hi té alguna
cosa que el fa diferent als
altres.”
Isabel Martí, Catalunya Ràdio,
(10.08.15)

Llegeix les següents opinions i en acabat planteja’t les reflexions que trobaràs a la
pàgina 25.

“Un d’aquests llibres que et
canvien la vida, perquè
ofereix poderosos motius
d’esperança.”
New York Times

“És admirable com aquesta
novel·la pot descobrir la
bondat que s’amaga en un
món cruel.”
Booklist

“Un cant a l’amor per la
lectura, als lligams familiars,
a la solidaritat humana.”
Le Monde desL

“Emotiva i suggerent, és una novel·la que conté
pàgines memorables. Enlluerna pels seus
extraordinaris personatges, la seva capacitat
d’emocionar sense clixés i, abans que res, per la
seva omnipresent reflexió sobre el valor de les
paraules. Descobreixin-les, descobreixin-lo.
Morts al marge, hi ha vida en elles. Paraula.”
Ricard Ruiz Garzon, El Periódico (12.09.07)
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“Una de les novel·les
revelació de la temporada.”
Montse
(01.10.08)

“Un cant a la vida. Novel·la
brillant, sarcàstica però
sentimental, amb la mort
com
a
narradora
excepcional que desprèn
una gran força vital. Una
meravella.”
Jordi Capdevila,
Avui (17.10.08)

Serra,

Vilaweb

“¿Se puede ser todavía original con una novela
sobre la Segunda Guerra Mundial? El
australiano Markus Zusak ha demostrado que
sí. Una pequeña joya que va camino de
convertirse en best-seller y que logra transmitir
un caudal de emociones sin caer nunca (que ya
es difícil) en la cursilería.”
José Vicente Rodríguez, Bellver (17.01.08)

“Zusak ha volgut commoure’ns amb una
al·legoria (...). L’autor no pot ocultar-hi el seu
passat de creador de contes infantils i això es
nota, per exemple, en l’estil: una prosa poètica,
treballada en un caire elemental però a la vegada
original, atenta a les giragonses metafòriques
necessàries per mantenir l’atenció.”
Joan Garí, El Temps (25.05.08)
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Quines qualitats es destaquen de La lladre de llibres en aquestes opinions?

Quins descobriments sobre el contingut de la lectura has fet llegint aquestes opinions?

De totes les idees que has llegit, quina és la que més t’ha convençut per llegir el llibre?

Alguna d’aquestes opinions t’ha filtrat informació de l’argument, com si es tractés d’un
espòiler, i t’ha presentat algun element clau de la novel·la que hauries preferit no saber
abans de llegir-la?
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Mentre acompanyem la lladre de llibres
Mentre acompanyem la lladre de llibres

Activitat 8
Diari de lectura
Quan llegim i treballem una lectura a classe, el que li dóna més sentit és gaudir d’una
conversa a l’aula. Cal saber, doncs, trobar l’espai on poder compartir les impressions que
hem tingut mentre llegíem, el que hem sentit o après, les dificultats amb què ens hem
enfrontat, així com el que hem entès o el que ens ha permès recordar.
Preparar-se per participar en una conversa de lectura no és
tasca fàcil. Demana un paper actiu durant la lectura:
implicar-se i esforçar-se per ser capaç de recollir en la
nostra memòria tot el que considerem útil per a la
conversa. Per ajudar-nos en aquesta feina, podem fer servir
els diaris de lectura.
Un diari de lectura ens pot acompanyar mentre llegim. Consta de tots els escrits que
recollim (ja sigui en un quadern, en una llibreta, a l’ordinador) mentre avancem en la
lectura. Aquest diari pot contenir frases que ens han agradat de la lectura, les impressions
de lectura o tots aquelles idees que no volem oblidar i aquells dubtes per als quals
necessitem trobar resposta. Totes les anotacions que incloguem en el nostre diari de
lectura ens permetran, sense adonar-nos-en, preparar-nos per a la posterior conversa de
lectura a l’aula. Com et deus imaginar, és una manera de tenir ordenats els
descobriments i comentaris que has fet mentre llegies. Durant la conversa podràs fer
servir aquest diari. Serà el moment de compartir amb els teus companys les teves
interpretacions de la lectura, el que has entès, el que has après i els interrogants que
encara no has resolt. D’aquesta manera, en col·laboració amb la resta de companys es pot
aconseguir una comprensió més completa de la lectura.
L’ús d’un diari de lectura ens permet, com a lectors, establir un diàleg amb el text per
traslladar a l’escriptura les reflexions que ens suggereix. També podem aprofitar per
reflexionar sobre les dificultats que ens han sorgit durant la lectura i com les hem
solucionat.
En la següent pàgina trobaràs un punt de llibre que pots retallar, enganxar i fer-lo
servir per acompanyar-te durant la lectura. Aquest punt de llibre té unes
recomanacions i pautes que et poden ser de gran ajuda per treballar el teu “Diari de
lectura”.
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En les pàgines següents trobaràs la pauta del “Diari de lectura”. Aquest diari t’ha de
servir per recollir les evidències i comentaris de lectura. També inclou una pauta de
reflexió sobre les dificultats de lectura. Fes-ne les còpies que et facin falta per
completar tota la novel·la. En el punt de llibre d’aquí sota trobaràs més informació.

Mentre llegeixes, tria
fragments que destaquin o
siguin rellevants segons la
teva opinió.

En una taula de dues
columnes, escriu els
fragments escollits en la
columna de l’esquerra
(anota la pàgina del llibre
d’on l’extreus).

--------

En la columna de la dreta
escriu la teva explicació,
comentari o justificació
sobre el fragment triat.

Les teves explicacions
poden ser idees que
t’ajuden a entendre el
comportament dels
personatges, reflexions
sobre els fets de la història,
dubtes o preguntes que et
fas, respostes als teus
dubtes, opinions personals,
prediccions que fas...

(CI) CITES
Frases del llibre que t’han
agradat i voldries no oblidar.

(QU) QÜESTIONS
Preguntes sobre algun
aspecte que no acabes
d’entendre.

(PR) PREDICCIONS
Anticipacions del que
succeirà a continuació.

(CO) CONNEXIONS
Relacions que estableixes
entre el que has llegit i el
que ja saps, la teva vida o
el món.
(RE) REFLEXIONS
Valoracions, opinions, judicis
sobre la lectura (els
personatges, els fets, el que
vol transmetre l’autor...).
(AC) ACLARIMENTS
Resposta a preguntes
anteriors (dubtes o
prediccions).
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--------

En aquest punt de llibre tens, d’una banda, les
orientacions per fer el teu “Diari de lectura”, i de
l’altra banda, suggeriments per fer anotacions i
comentaris en el diari. Retalla’l, enganxa totes dues
parts i fes-lo servir durant la lectura.

PART:

Data de lectura:

FRAGMENTS DE LA LECTURA

ANOTACIONS I COMENTARIS
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REFLEXIONA...
- Ha estat una lectura difícil per a tu? Què és el que t’ho ha fet difícil?

- Què has fet quan tenies problemes de comprensió (rellegir més d’una vegada algun
fragment...)?

- Quan t’has trobat amb alguna paraula desconeguda, què has fet?

- Has fet servir alguna estratègia especial per llegir (com per exemple visualitzar el que
llegies, llegir primer només la primera línia de cada paràgraf i intentar endevinar què
passa...)?

- Què t’ha commogut de la lectura que has fet? Què hi has trobat que t’hagi semblat una
observació intel·ligent, una frase excepcional, una acció memorable...?
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Activitat 9
Entre part i part: les portadelles

La lladre de llibres s’estructura en 10 parts més un pròleg, que precedeix la novel·la, i un
epíleg, que la tanca. Cada part del llibre s’obre amb una portadella. En les portadelles,
normalment, trobem aquelles indicacions que ens permeten organitzar tot el llibre: número
de part, títol —en cas que n’hi hagi— i, de vegades, un breu comentari relacionat amb el
contingut del llibre.

En el cas de La lladre de llibres, les portadelles són prou interessants perquè hi
dediquem una activitat concreta. En la pàgina següent trobaràs les portadelles de
cadascuna de les parts del llibre. Llegeix-les amb atenció i, en acabat, reflexiona sobre el
contingut d’aquestes portadelles.
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Llegeix les portadelles de cadascuna de les parts de la novel·la. En acabat contesta
aquestes preguntes.
Quina informació singular hi ha en l’apartat “Inclou”?

Per què creus que l’autor incorpora aquesta informació a l’inici de cada part de la novel·la?

Podríem dir que la informació d’aquests “Inclou” és com piulades? Per què?
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Tot just has començat a llegir la novel·la. Aturem-nos un moment, però, i fem
prediccions. Després de llegir les portadelles. Quina imatge et permetria visualitzar
cada part de la novel·la?
PRÒLEG

PART 1

PART 2

PART 3

PART 4

PART 5

PART 6

PART 7

PART 8

PART 9

PART 10

EPÍLEG
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Activitat 10
La trama argumental
En una novel·la els fets que se’ns expliquen formen una seqüència d’esdeveniments que
van conformant l’argument. Al principi ens trobem l’exposició de la situació, on se’ns
presenten els personatges principals i les primeres informacions per entendre l’acció de
l’obra. La trama va creixent en complexitat a mesura que avança l’argument, les
relacions entre els personatges i els fets que viuen, fins arribar a un punt decisiu de la
història. Aquest punt, el clímax, és el moment de màxima tensió, que precipita els fets
cap al desenllaç de la història. En aquests moments l’acció dramàtica decreix i ens aboca
al final de la novel·la, a la resolució del conflicte.
Clímax

Acció creixent

Acció decreixent

Resolució
Exposició

Mentre llegim, si som capaços d’identificar les diferents parts d’una trama argumental
(exposició, acció dramàtica creixent, clímax, acció dramàtica decreixent i resolució),
podrem reconèixer l’estructura interna de la novel·la i així disposar de més eines per
analitzar i interpretar els personatges i els fets de la història, així com per valorar més
críticament l’obra i allò que ens ha volgut transmetre l’autor.
Recull en la següent piràmide els esdeveniments més importants de la història, de
manera que a un sol cop d’ull tinguis una radiografia de la novel·la que et permeti
analitzar els fets, entendre les accions i els personatges i valorar quin és el significat
d’aquesta lectura.
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PERSONATGES

FETS

On i quan?
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CONFLICTE

ESDEVENIMENT 1

ESDEVENIMENT 2

ESDEVENIMENT 3

ESDEVENIMENT 4

ESDEVENIMENT 5

ESDEVENIMENT 6

ESDEVENIMENT 7

CLÍMAX

Quin és?

tanca la novel·la?

RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE

ESDEVENIMENT 10

ESDEVENIMENT 9

ESDEVENIMENT 8

Com es

Mentre llegeixes la novel·la completa els esdeveniments més importants, situant-los
segons formin part de l’exposició, el conflicte, el clímax o la resolució dels fets.

Activitat 11
Llegim plegats?

D’entrada, llegir La lladre de llibres pot semblar més complex del que és en veritat. Al
principi, ens pot confondre una mica i pot semblar que no acabem d’entendre de què va la
història. Per evitar aquesta situació, la lectura guiada ens pot ajudar a comprendre el que
estem llegint.
En situacions d’aula, entenem per lectura guiada l’activitat en què es contribueix a la
lectura i la comprensió del text que s’està llegint. Combinant la lectura silenciosa i la
lectura expressiva, es treballen aspectes de fluïdesa lectora i de comprensió lectora de tal
manera que es formulen preguntes, s’estableixen relacions, s’aproxima els lectors al
significat del que llegeixen, es proposen recapitulacions, es comenten aspectes concrets
de la lectura, es reflexiona sobre la lectura... Tot plegat es fa en col·laboració, entre el
docent i l’alumne, i amb la participació i interacció de tots els lectors que comparteixen
una mateixa lectura.
Les següents activitats t’han de servir per començar a llegir la novel·la i no perdre el
fil. Aquest acompanyament només el farem amb el pròleg del llibre. Després, hauràs
de ser tu, lector, qui de manera individual i autònoma vagis llegint el llibre. En la resta
d’activitats treballarem aspectes més globals de la lectura.
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La portadella del pròleg ens presenta els continguts d’aquesta part. Digues, però, en
quin capítol es narren aquests continguts.
CAPÍTOL 1
LA MORT I LA
XOCOLATA

CAPÍTOL 2:
AL COSTAT DE
LA VIA DEL
TREN

CAPÍTOL 3:
L’ECLIPSI

CAPÍTOL 4:
LA BANDERA

Cada capítol inclou petits monòlegs amb el lector. Contesta aquestes preguntes i, en
acabat, aventura’t a pronosticar qui deu ser “la narradora”.

Quin to creus que té aquesta
sentència?

En relació a la història, quina finalitat
creus que tenen les informacions que
hi ha en aquestes consideracions
adreçades al lector?

Quina bandera amaguen aquests
colors?
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Qui creus que és, en realitat, la narradora d’aquesta història? Què t’ho ha permès deduir?

Qui diu aquesta sentència?

Molt bé! Ara ja sabem que la Mort és la narradora de la història. És, però, una mort
molt especial. Intentem fer un retrat de la Mort. Aprofita aquest gràfic per incorporar,
de manera creativa, aspectes que singularitzen i descriuen La Mort. Pots recollir la
informació, tant del pròleg com de la resta de la novel·la, quan continuïs la lectura.

Amb quin fet es relaciona cadascun dels colors que apareixen al pròleg?

?

?

?
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La Mort ens narra la història, com si ho sabés tot dels personatges i dels fets de la
novel·la. Ho fa amb una veu omniscient, però a la vegada molt present en la història.
Reflexiona sobre aquest comportament i respon aquestes preguntes.

Què creus que sap i què calla la narradora?

Quin to fa servir quan parla? (dramàtic, íntim, ampul·lós, desenfadat, cínic...)

Des d’on es mira els fets? Des de fora? Com a protagonista? Des d’un angle superior?...

Quina persona gramatical fa servir? (En la
resta de la novel·la, comprova si això es
manté.)

Comprova si la Mort del principi del llibre és
la mateixa que la del final. Què n’opines?
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Activitat 12
Fitxes de personatges
Els personatges d’una novel·la «tenen vida». A part de les
dades personals bàsiques (edat, lloc de residència...) i la
descripció general que ens n’ofereix l’autor, tenen unes
característiques que anem descobrint mentre llegim: trets
especials de personalitat, objectius en la vida, costums
usuals o interessants, dificultats o mancances...
És important que durant la lectura ens anem fixant en els detalls que anem descobrint
sobre els personatges, perquè, això ens pot servir per ser més reflexius i per arribar a
copsar el que s’amaga entre línies, la “veritat” de l’interior dels personatges i que dóna
sentit als fets de la història.
Per recollir la informació dels personatges de la novel·la podem fer servir l’estratègia
“Fitxa dels personatges”. Aquesta estratègia consisteix a recollir informació que la lectura
ens proporciona o que podem inferir fàcilment sobre els personatges, a partir d’unes
categories establertes prèviament.
Tota la informació que anem descobrint i recollint en la fitxa corresponent, la podem
compartir amb els companys de classe que també han llegit la novel·la. Entre tots podrem
acabar de completar-les i obtenir una completa radiografia dels principals personatges de
la novel·la.
En la pàgina següent trobaràs unes fitxes per recollir informació sobre els personatges
de la novel·la. Fixa’t en les categories que formen part de la fitxa. Es poden incorporar
altres categories per recollir informació: canvis de pensament o manera d’actuar, pors
que caracteritzen el personatge, mancances o febleses, fortaleses...
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Completa la fitxa dels principals personatges de la història. Cada vegada que facis un
nou descobriment, revisa la fitxa i no t’oblidis d’incorporar-lo.
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Activitat 13
Teixint relacions
Quan llegim una novel·la hem de ser capaços d’anar
construint el significat del text, aprofundir en la trama i
en les experiències que viuen els personatges de la
història. Una possible estratègia que podem aplicar per
entendre millor el text és fer servir un sociograma
literari.
El sociograma literari ens serveix per establir les relacions existents entre els personatges
d’una obra literària. Consisteix a establir una xarxa de relacions partint del personatge o
personatges principals i creant connexions amb la resta de personatges. Les connexions
que es marquen entre els personatges s’han d’acompanyar amb una breu explicació que
indiqui la relació existent entre aquests personatges.
Podem elaborar els sociogrames literaris mentre llegim, o bé un cop hàgim acabat la
novel·la. Si ho fem mentre llegim ens serveix per estimular la creació del teixit narratiu
de la història. Ara bé, cal anar en compte perquè és possible que les relacions entre els
personatges vagin canviant a mida que avança la lectura. Si fem el sociograma un cop que
hem acabat de llegir la novel·la, el podem fer servir per valorar el nostre nivell de
comprensió de la lectura. Abans, però, ens caldrà tenir una llista de tots els personatges
per no oblidar-nos-en cap.
Els sociogrames literaris no només són eines que faciliten construir la comprensió d’una
lectura. També ens poden servir per discutir en grup i comparar sociogrames per acabar
construint una proposta global de sociograma.
En aquesta activitat ens enfrontarem a elaborar el sociograma literari de La lladre de
llibres. Ho farem mentre llegim i per tal que no sigui molt difícil partirem d’una versió
incompleta.
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Amb la informació que has anat recollint dels personatges en l’activitat 9 i el que vas
avançant en la lectura, acaba de completar aquest sociograma literari.

HANS Jr

TRUDY

(Soldat. Afí al règim nazi)

(Treballa en el servei domèstic)

ROSA HUBERMANN

(pintor i acordionista)

(_____________________)

(Jueu. ________)

VÍKTOR CHEMMEL
(______________)



treballa per

filla adoptiva de

______________________

____________________

enemistades

___________________
_

____________________

roben aliments junts

fills



(dona de _______________)



LIESEL



MEMINGER

roben aliments
junts

__________________
(Vídua i mare de dos fills a la guerra)

_________________
(Lladregot. Bona persona)

fills

WERNER
ALEX STEINER
(__________)

MEMINGER

_______________

( Mort ________)

( Mort __________)

fill

___________________
(Veí. Atlètic i prototip ari)
_______________

FRAU DILLER

_________________

(_________________)

( Mort en la guerra)



FRANZ
DEUTSCHER
(____________________)

____________________
té problemes



amb

(Veí. Nen malaltís)

___________________
(Veí)

companys d’escola i
de partits de futbol

___________________

(Recull les ànimes dels humans que la persegueixen i la turmenten)
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Activitat 14
La mort com a narradora, tot un personatge!

La lladre de llibres té una narradora excepcional, això ningú ho discutirà! Certament, al
principi costa una mica d’agafar-li el fil a la trama, però amb una mica d’esforç, alguna
inferència i unes quantes pressuposicions descobrim aquesta narradora del tot peculiar i
sorprenent.
En la novel·la, la mort ho sap tot dels fets i ens ho explica tot dels
personatges: sabem com se senten per dins i arribem a entendre la
manera com actuen pel que estan vivint i com ho estan vivint.
Potser diríem que, com que es tracta de la mort, és lògic que ho
sàpiga tot dels personatges; a més, ja ens diu al principi de la
novel·la que l’acompanyem per conèixer la història d’una nena que
coneix molt bé. En el fons, la mort és, també, una bona lladre de
llibres...

En aquesta activitat ens ocuparem de la mort com a narradora. Intentarem reflexionar
sobre com ens explica els fets i ho compararem amb el que ja sabem sobre els narradors
i sobre el nostre coneixement del món.
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A mesura que avança la novel·la ja vas coneixent millor la narradora i els personatges.
És moment, doncs, de començar a reflexionar i ser capaç d’expressar la teva opinió.

És possible que per classes d’Història, o pel que hagis llegit, tinguis coneixements sobre la
Segona Guerra Mundial, l’horror nazi i la xoà. De ben segur, però, que hauràs copsat que
la narradora d’aquesta història explica els fets de l’holocaust des d’una perspectiva
diferent a la que coneixes. De quina manera diferent explica la Història la narradora?

Cada capítol comença amb un breu monòleg per part de la narradora. Com els podem
identificar, aquests incisos? Per què creus que la Mort té necessitat de fer-nos aquestes
explicacions? A qui els adreça?

El caràcter de la Mort canvia a mesura que avança el llibre. Quins són els canvis que
percebem en la narradora?

Consideres que la Mort, com a narradora, és una de les qualitats que destaquen
d’aquesta novel·la?

47

Activitat 15
Canvi, evolució, transformació o creixement

En les novel·les els diferents personatges viuen uns fets, es relacionen entre ells i es
troben immersos en tot tipus de situacions. A més a més, tenen un paper important en la
història: són els encarregats de seduir el lector i fer que aquest es mantingui atret per la
lectura. És en aquest moment, en què el lector connecta amb els personatges, quan
realment s’identifica amb ells i descobreix els progressos i els canvis que es van produint
en el relat.
En el desenvolupament d’una novel·la, alguns personatges canvien, creixen, maduren i
modifiquen el seu comportament de tal manera que sorprenen el lector. En canvi, en
altres ocasions hi ha personatges que es mantenen sempre igual en tota la història,
conserven les seves qualitats. Que els personatges siguin dels que evolucionen o dels que
no canvien no té res a veure amb el fet que siguin millors o pitjors. L’important és tenir
clar els valors morals, les qualitats i la seva manera de ser. Que canviïn, o no, pot ser
circumstancial o en benefici de la història.
En aquesta activitat ens fixarem en els personatges principals i valorarem si són dels
personatges que canvien, maduren i ens sorprenen, o sempre es mantenen en el
mateix posat durant tota la història.
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Recull idees de la lectura que et permetin identificar com són aquests personatges i
quines qualitats els identifiquen. En acabat, valora si al final de la novel·la són
personatges que han crescut, han madurat o canviat, o més aviat es mantenen igual.
LIESEL

HANS

ROSA

RUDY

MAX

ILSA

Al principi es
caracteritza
per...

Al principi es
caracteritza
per...

Al principi es
caracteritza
per...

Al principi es
caracteritza
per...

Al principi es
caracteritza
per...

Al principi es
caracteritza
per...

Cap a la meitat
de la novel·la...

Cap a la meitat
de la novel·la...

Cap a la meitat
de la novel·la...

Cap a la meitat
de la novel·la...

Cap a la meitat
de la novel·la...

Cap a la meitat
de la novel·la...

Al final de la
novel·la...

Al final de la
novel·la...

Al final de la
novel·la...

Al final de la
novel·la...

Al final de la
novel·la...

Al final de la
novel·la...

D’aquests personatges....

Els que canvien, creixen o maduren són...

Els que no modifiquen les seves qualitats són...
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Activitat 16
Endavant i endarrere
La seqüència d’esdeveniments d’una història s’esdevé en un ordre temporal que estructura
tot el relat. Així, podríem dir que del present anem avançant en el temps cap al futur. En el
cas de La Lladre de llibres, però, l’autor en nombroses ocasions trenca aquest principi i,
com si tingués a les mans un comandament a distància, fa salts en el temps i, en ocasions,
també en l’espai.

L’autor de la novel·la juga amb el lector, avança fets de la història fent una mirada cap
endavant i anticipant esdeveniments futurs que encara han de succeir. D’això en anglès se’n
diu flash forward i es correspon amb el recurs estilístic de la prolepsi. En ocasions
comptades, l’autor fa servir el recurs contrari, el flash back o retrocés en el temps a fets
anteriors al que s’està narrant en aquest moment, que justament està condicionat per
aquells. És el que en retòrica diem analepsi.
En aquesta activitat cercarem exemples de la lectura d’anticipacions i de retrocessos. A
més ens qüestionarem per què l’autor fa ús d’aquests dos recursos.
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Identifica un parell d’exemples d’anticipació i un parell d’exemples de fets
retrospectius. A continuació, planteja’t quina funció tenen en cada cas i quin efecte
aconsegueixen en la narració.
ANTICIPACIONS
EXEMPLE 1

Quina funció tenen?

Quin efecte aconsegueixen en
la narració?

EXEMPLE 2

FETS RETROSPECTIUS
EXEMPLE 1

Quina funció tenen?

Quin efecte aconsegueixen en
la narració?

EXEMPLE 2
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Activitat 17
I això de què va?
A aquestes alçades de la lectura ja deus ser conscient que la
novel·la tracta de la situació que li toca viure a la Liesel
durant el conflicte bèl·lic de la 2a Guerra Mundial, quan
arriba a una família d’acollida. En una nova ciutat, amb uns
nous pares i nous amics, la seva nova família es troba davant
d’un gran repte, del qual la Liesel també entra a formar
part: enmig de la implacable persecució de la població jueva
per part del partit nazi, la família Hubermann haurà de
protegir-ne un i amagar-lo per evitar que sigui una víctima
més de l’Holocaust.
Aquest seria el tema o assumpte principal. Ara bé, si gratem una mica en la història, llegim
entre línies i ens fixem en les actituds i comportaments dels personatges davant dels fets
que els ha tocat viure, descobrirem que són diverses les línies temàtiques que hi ha a La
lladre de llibres.
Quan llegim un llibre, per entendre’l i saber què ens ha volgut transmetre l’autor és
important que ens preguntem de què tracta la novel·la, quines són les línies temàtiques que
es desenvolupen i quin sentit tenen tots aquests assumptes per al significat global de la
història.
A continuació treballarem els grans temes que hi ha en la novel·la.
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Recull fragments de la lectura que et permetin identificar aquests temes de la novel·la.

La dualitat de l’ésser humà:
la bondat i la crueltat

El poder de les paraules:
poden conduir al bé i al mal

Tots tenim una doble cara:
no ens mostrem tal com som per dins

Inestabilitat emocional:
entre la pèrdua d’un ésser estimat
i la responsabilitat envers els altres
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Activitat 18
Símbols

De ben segur que tots sabem que una
balança representa la justícia, que una
bandera representa de manera figurada la
idea de pàtria, que un peix en l’antiguitat
representava les primeres comunitats
cristianes o que un rellotge de sorra
simbolitza el pas del temps. D’exemples
com aquests en podríem posar més, i el que
tots tindrien en comú és que són símbols.

Un símbol és una imatge que representa un objecte físic, però que la nostra ment associa a
una idea o concepte per una relació d’analogia, semblança o interpretació. En La lladre de
llibres hi ha molts símbols que permeten donar sentit al comportament dels personatges, als
temes que es desenvolupen i al sentit que l’autor ens ha volgut transmetre amb aquesta obra.

En aquesta activitat intentarem trobar el significat i interpretar els principals símbols que
apareixen en la novel·la.
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Observa les imatges que identifiquen els principals símbols que hi ha en el llibre.
Intenta donar un significat a aquests símbols: amb qui o què els podem relacionar, què
representen i quin sentit tenen globalment en relació a la novel·la.
LA RELACIÓ DE LA LIESEL AMB ELS LLIBRES
Amb qui o què es
relaciona?

Què representa aquest
símbol?

Quin sentit té en la
novel·la?

LA BANDERA NAZI I ELS COLORS
Amb qui o què es
relaciona?

Què representa aquest
símbol?

Quin sentit té en la
novel·la?

ELS COLORS DEL DIA I ELS MOMENTS DE FOSCOR
Amb qui o què es
relaciona?

Què representa aquest
símbol?

Quin sentit té en la
novel·la?
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LA MÒRT (PÈRDUA D’ÉSSERS ESTIMATS)
Amb qui o què es
relaciona?

Què representa aquest
símbol?

Quin sentit té en la
novel·la?

ELS ROBATORIS
Amb qui o què es
relaciona?

Què representa aquest
símbol?

Quin sentit té en la
novel·la?

LA LECTURA
Amb qui o què es
relaciona?

Què representa aquest
símbol?

Quin sentit té en la
novel·la?
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L’ACORDIÓ
Amb qui o què es
relaciona?

Què representa aquest
símbol?

Quin sentit té en la
novel·la?

L’ESCRIPTURA
Amb qui o què es
relaciona?

Què representa aquest
símbol?

Quin sentit té en la
novel·la?

EL PA (OFERIR ALIMENT ALS ALTRES)
Amb qui o què es
relaciona?

Què representa aquest
símbol?

Quin sentit té en la
novel·la?
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Activitat 19
To i ambient: Dues cares d’una mateixa moneda
Les històries que hi ha en una novel·la, les accions que hi transcorren, així com els fets que
viuen els personatges, estan plens d’emocions i sentiments. El narrador és l’encarregat de
transmetre’ns aquestes emocions. L’actitud que pren el narrador davant dels fets es diu to,
i aquest to es materialitza en l’ambient narratiu en què es mouen els personatges i tenen
lloc els successos i les accions de la novel·la.
Per copsar la manera com el narrador ens explica la història hem de fixar-nos en el que sent
aquest narrador quan ens explica els fets i les descripcions que fa per reflectir les seves
emocions envers els personatges i els fets de la història.
El to que ens transmet el narrador pot adoptar
múltiples variants. Pot ser seriós, realista,
formal, fantàstic, sarcàstic, humorístic... Aquesta
diversitat d’entonacions genera un efecte
d’empatia en el lector, perquè, segons sigui el to
que fa servir, expressarà diferents sentiments,
que al seu torn tindran un impacte en el lector i
els seus sentiments.
En la pàgina següent trobaràs dues activitats per treballar el to i l’ambient de La lladre
de llibres. En la primera intentarem detectar quin és el to que traspua en la novel·la. En
la segona intentarem veure com l’ambient de la novel·la es va fent més tens a mesura
que avança la història.
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Dels següents possibles tipus de to, digues quins són els predominants en la novel·la.
Demostra-ho amb exemples de la novel·la.
Exemples de la novel·la

íntim
...

paròdic

TO

seriós

irònic

realista

moralista
trist

Descriu breument l’ambient de la novel·la a mesura que avança el relat. Fixa’t en els
canvis de l’ambientació i intenta justificar-ho segons els fets de la novel·la.

PART 1

PART 2

PART 3

PART 4

PART 5

PART 6

PART 7

PART 8

PART 9

PART 10

Els canvis d’ambient que hi ha en la novel·la responen a...
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Activitat 20
Llibres dins el llibre
Normalment, quan llegim un llibre ens esperem trobar
una història, però de vegades ens trobem davant de
novel·les on hi ha llibres dins el propi llibre, on no
només llegeix el lector, sinó que el protagonista també
esdevé a la vegada lector d’una història dins de la
història. Pensem, per exemple, en
La història
interminable, de Michael Ende. En Bastian, el
protagonista, ens fa entrar al regne de Fantasia gràcies
a la lectura que fa d’un llibre. Per a en Bastian la
història que llegeix cada cop es fa més real: el guerrer
Atreiu és l’encarregat de cercar una cura per a la
malaltia de l’Emperadriu infantil.
En el cas de La lladre de llibres passa un fet semblant, i segurament aquesta característica
és una de les qualitats de l’obra. En la novel·la que estem llegint, no només tenim els
llibres robats per la lladre, sinó que també tenim els llibres que escriu en Max Vandenburg.
D’altra banda, no podem oblidar el llibre que escriu la Liesel i que la Mort ens explica.
Dedicarem una activitat a treballar aquestes lectures. Veurem que són llibres
importants, que donen sentit a la novel·la i als sentiments que mouen les accions dels
personatges protagonistes.
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Elabora una llista dels llibres robats per la Liesel Meminger. A continuació reflexiona
sobre aquests llibres, els motius dels robatoris i la relació que tenen amb el contingut
de la novel·la.

Hi ha alguna relació entre les històries dels llibres que llegeix la Liesel i els seus sentiments, el seu estat
d’ànim quan fa aquests robatoris? Demostra-ho!
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El guardià és el primer llibre que escriu en Max Vandenburg per a la Liesel. Aquest és
un llibre simbòlic. Contesta aquestes preguntes per arribar a copsar el que Max ens vol
transmetre.

Demostra amb exemples de la lectura
que el tema d’aquest conte és l’amistat.
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L’agitadora de paraules és la segona història que escriu en Max. Aquest conte és una
al·legoria sobre la força de les paraules. Contesta aquestes preguntes per acabar
d’entendre la història i relacionar-la amb la novel·la que estàs llegint.

Al principi d’aquesta història hi ha una sàtira cruel i
dura. De què es tracta? A quin personatge fa
referència?

Qui és en realitat l’agitadora de paraules?

Qui és l’home exhaust i cansat que acompanya
l’agitadora de paraules?

Què representa la llavor que planta l’agitadora de
paraules?

Finalment, els soldats fan caure l’arbre. Però, què
s’aconsegueix amb això?

Què ens ensenya aquesta història sobre la força de
les paraules?

Quin significat creus que té L’agitadora de paraules, d’en Max en
relació a tota la novel·la?
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Activitat 21
La gran pregunta
Tot el que comença acaba. Arribem al tancament de la
història. En ocasions, les lectures ens tenen tan atrapats que
frisem per saber què ens depara l’autor per al final. Això no
és estrany, perquè si ens hem mantingut immersos en la
lectura esperem saber com es tanca. Volem saber si tots els
esdeveniments que hem llegit arriben a un desenllaç de
qualitat que ens deixi satisfets i amb un bon regust de boca.
La lladre de llibres té un tancament magistral que, òbviament, està en mans de la Mort. No
podem, doncs, deixar escapar aquesta última oportunitat de retrobar-nos-hi i d’intentar
entendre tot el viatge que ha fet amb la lladre de llibres, tot el que ha viscut amb ella i els
personatges que l’envoltaven.
En aquesta activitat focalitzarem la nostra atenció en les últimes frases de la novel·la,
intentarem reflexionar sobre les paraules de la Mort i relacionarem aquesta darrera
intervenció de la magistral narradora d’aquesta història amb el sentit global de la
novel·la.
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Aquí tens el fragment de l’últim capítol que tanca La lladre de llibres. Porta per títol “El
lliurament”. Rellegeix-lo i reflexiona sobre la força de les paraules i el que ens està
transmetent la Mort. Comenta, en gran grup, el significat d’aquestes paraules.

«Quan em vaig desplaçar a Sidney per endurme la Liesel, finalment vaig ser capaç de fer
una cosa que havia estat esperant durant
molt de temps. La vaig deixar a terra, vam
caminar plegades per l’avinguda Anzac, prop
del camp de futbol, i em vaig treure un llibre
negre i empolsegat de la butxaca.
L’anciana es va quedar parada. El va agafar i
va dir:
-És el que jo em penso?
Vaig assentir amb el cap.
Va obrir La lladre de llibres i va anar passant
les pàgines amb inquietud.
-No m’ho puc creure...
Encara que el text s’havia descolorit, va ser
capaç de llegir les seves pròpies paraules. Els
dits de la seva ànima van anar resseguint la
història que havia escrit feia tant de temps al
soterrani del carrer Himmel.
Es va asseure a la vorera i jo em vaig asseure
al seu costat. L’has llegit? –em va preguntar,
però no em va mirar. Tenia els ulls fits en les
paraules.
Vaig assentir.
-Moltes vegades.
-I l’has entès?
En aquell punt, es va produir una llarga pausa.
Van passar uns quants cotxes en tots dos
sentits. Els conduïen Hitlers i Hubermanns, i
algun Max, i assassins, i Dillers, i Steiners...
Volia explicar un munt de coses a la lladre de
llibres sobre la bellesa i la brutalitat. Però, què li
podia explicar que ella no sabés ja? Li volia
explicar que sempre sobrevaloro i infravaloro
la raça humana. El que rarament faig és
limitar-me a valorar-la. Li volia preguntar com
era que una mateixa cosa podia ser tan
horrible i tan meravellosa alhora. I les seves
paraules, tan punyents i al mateix temps tan
lluminoses.
De tota manera, res de tot allò va sortir de la
meva boca.
Tot el que vaig ser capaç de fer va ser
girar-me cap a la Liesel Meminger i dir-li l’única
veritat que jo sabia del cert. La vaig dir a la
lladre de llibres i ara te la dic a tu. »

Què hauria d’haver entès la Mort del llibre escrit per la
Liesel? Quin significat té la pausa sense paraules?

Què representa aquesta imatge? Quin significat té?

Com és que la Mort no s’atreveix a fer-li aquest
comentari?

Què és el que obsessiona la Mort? Hi ha algun fragment
anterior que et pugui ajudar a donar resposta a aquest
turment de la Mort?
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Un cop que hem deixat la lladre de llibres
Un cop que hem deixat la lladre de llibres

Activitat 22
Més enllà de La lladre de llibres
Després de llegir La lladre de llibres, o qualsevol altre llibre, és bo dedicar un temps a
pensar i reflexionar sobre el que hem llegit, fer connexions amb els coneixements del món
que tenim, recordar-nos d’altres lectures semblants o pel·lícules que hem vist i contrastar
el nostre coneixement amb el que hem llegit en la novel·la.
Mentre hem llegit la novel·la hem estimat els personatges, hem patit per ells i hem odiat
fets o situacions que aquests han viscut. Ara és moment d’investigar, contrastar i
reflexionar sobre tot això. D’aquesta manera demostrarem que ens hem fet nostra la
novel·la, que hem descobert i après aspectes de la condició humana que, segurament, ens
haurien de permetre entrendre-la millor. Si això ens pot servir per no cometre els
mateixos errors del passat i intentar aprendre de les barbàries de la història, benvinguda
sigui la lectura i el temps que li hem dedicat.

A continuació trobaràs un seguit d’activitats que t’ajudaran reflexionar, pensar i
completar la lectura que hem compartit i tot el que has pogut robar de les seves
pàgines.
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Jo pregunto, tu respons, nosaltres conversem! Comparteix amb els teus companys els
dubtes o preguntes que hagis recollit en el teu diari de lectura. Fes preguntes que et
serveixin per copsar la globalitat de l’obra.

Quina és la idea més valuosa
que has trobat en la lectura?

El que no he entès és... Em
sabries ajudar a trobar una
explicació?

Relaciona aquestes paraules de la protagonista del conte “En el tren”, de Mercè
Rodoreda, amb el llibre que acabes de llegir. Hi estàs d’acord? Expressa la teva opinió.

“Doncs el que volia dir-li és que el món és
com una funció, però el mal és que ningú
no pot veure com acaba perquè tots ens
morim abans, i els que es queden van fent
com si no hagués passat res.”

Jo penso que...
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I què en sabem, de l’autor? Investiguem i aprenem qui és en Markus Zusak, autor de
La lladre de llibres.

Informació sobre l’autor
Viquipèdia
Wikipedia (castellà)
Wikipedia (anglès)
Web de l’autor

Un fenomen titulat “La lladre de llibres”

© Page Thirteen

Compara la informació sobre l’autor que trobaràs a la solapa interior amb la que podem trobar en els
enllaços facilitats (Informació sobre l’autor). Tot i fer referència al mateix autor, hi ha algunes diferències
remarcables. Quines són aquestes diferències? De què depèn aquesta diferència?

Mira el vídeo “Un fenomen titulat La lladre de llibres”. Quin descobriment has fet sobre La lladre de llibres
i la biografia familiar de l’autor? A què es refereix l’autor quan diu: “Per nosaltres aquestes històries
estaven plenes de vida”? Tenint en compte que realitat biogràfica i ficció literària coincideixen, en
aquesta novel·la, a quines conclusions pots arribar?

68

Tot i ser quasi al final del camí, cal trobar un moment per acabar de parlar de la Mort.

© Finn Campbell-Notman
Quins són els sentiments i emocions que
acompanyen la Mort en el seu viatge pel món?

Què és el que dóna sentit a la feina de la Mort?

Què en penses de les següents afirmacions? Justifica la teva resposta.


En La lladre de llibres la veu de la Mort és un cant a la vida i ens ensenya a estimar-la.



La Mort ens demostra que en una guerra no tot és horror i destrucció.



La Mort s’estima la vida i els éssers humans, tot i ser conscient que mai serà com ells.
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Recordes la guia d’anticipació que vas fer al principi de tot? Ara és moment de
reprendre-la i tornar-la a contestar. Comprova si la teva percepció de les afirmacions
ha canviat o s’ha mantingut després de llegir el llibre. Fes un comentari final.

Ara, que he tornat a contestar la guia d’anticipació, puc valorar que...

Recordes l’opinió d’Isabel Martí sobre què tenen els llibres que triomfen? Bé, doncs
ara que ja has llegit La lladre de llibres, en opinió teva, quines qualitats té la novel·la
que explicarien el seu èxit?
Les qualitats de La lladre de llibres que explicarien el seu èxit, segons el
meu parer, són...
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De La lladres de llibres se n’ha fet una adaptació cinematogràfica. És moment de
mirar-nos la pel·lícula i comprovar quins són els punts en comú i quins són els aspectes
que divergeixen entre la versió escrita i la versió per a la gran pantalla.
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Llegeix les raons que dóna Ricard Ruiz Garzón per llegir La lladre de llibres. Series
capaç d’afegir-hi una altra raó, o més? Intenta-ho!

Més raons per llegir...
La lladre de llibres

Després de llegir la novel·la, és moment d’escriure una ressenya per a la revista del
centre. Fixa’t en l’exemple i fes-lo servir de model.

_________________________________
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Aquí hi ha un ventall de pel·lícules i una sèrie de TV. Amb els companys de classe,
informeu-vos sobre aquestes pel·lícules, escolliu-ne una, mireu-la. Després feu un
cinefòrum que us permeti contrastar la pel·lícula que heu vist amb el llibre que heu llegit.

PART 1 – 2 – 3 – 4

La vida es bella

El último tren a Auschwitz

Tots aquests llibres expliquen històries en el context de la Segona Guerra Mundial.
Amb els companys de classe, informeu-vos sobre aquests llibres, escolliu-ne un, llegiulo. Després tingueu una conversa relacionant la lectura amb La lladre de llibres.
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T’animes a penjar un vídeo per fer una recomanació de lectura sobre La lladre de
llibres? Fixa’t en aquest exemple i col·labora i participa en la xarxa de bibliotubers
catalans.

https://www.youtube.com/watch?v=UD3_j7MxtaY

Elabora un plafó virtual que reculli, de manera estructurada, una infografia sobre
Corrie ten Boom. Llegeix la informació complementària que apareix aquí sota per
saber qui va ser aquesta gran persona. Pots fer aquesta activitat en grups
col·laboratius.

https://www.youtube.com/watch?v=nycc5kQdXF8

En la ficció de La lladre de llibres has pogut
conèixer una família que va gosar contradir
l’autoritat nazi i amagar un jueu a casa seva. El
cert, però, és que en realitat sí que van existir
famílies com els Hubermann. Per exemple,
Corrie ten Boom, una holandesa que va
convertir casa seva en un refugi per a jueus. A
més de llibres, fins i tot s’ha fet una pel·lícula de
la seva vida. No te la deixis perdre!
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Si et trobessis en una situació com la d’en Max Vandenburg, com et prepararies per a
la vida en clandestinitat?

https://www.youtube.com/watch?v=UD3_j7MxtaY

Com creus que va ser la vida de la Liesel un cop se’n va anar a Austràlia? Amb qui es va
casar? A què es va dedicar professionalment? Qui eren els seus tres fills?...
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Imagina el camí recorregut per la Mort després dels fets succeïts al carrer Himmel:
Què ha fet tots aquests anys fins a tornar a retrobar-se amb la Liesel?

En el teu diari de lectura, deus haver recollit frases importants de la novel·la, cites que
t’agradaria compartir amb els altres. Què et sembla si piulem cites de La lladre de
llibres? Som-hi, doncs!
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Ara que ja has llegit La lladre de llibres, tornem a les portades de la pàgina 8. Torna-teles a mirar i expressa la teva opinió:

Trobes sentit, ara, a totes les portades? O encara
hi ha alguna que et costi d’entendre?

Quina és, per a tu, la millor portada de totes?

Demostra les teves capacitats artístiques i crea una nova portada per al llibre. Sigues
original i cerca aquells aspectes de la novel·la que millor la identifiquin. En acabat
comparteix la teva proposta en una exposició de grup i escolliu-ne la millor.
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Escull un moment de la novel·la i explica els fets des del punt de vista d’un altre
personatge que no sigui la Liesel, com per exemple en Rudy, en Hans, la Rosa, en Max,
Frau Diller, l’Ilsa Hermann, Frau Holtzapfel...
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Ja fa més de 70 anys del final del conflicte bèl·lic i la barbàrie nazi, però encara
continua sent un tema present a les nostres vides. Llegeix aquest article del diari Ara
del 5 de març de 2016 i reflexiona a partir de les següents preguntes.

http://www.ara.cat/suplements/llegim/Avancant-cap-al-fons-linfern_0_1534646551.html

Per què creus que avui en dia encara tenim la
necessitat de conèixer i descobrir els fets
esdevinguts durant l’època nazi?

Creus que avui en dia hem après la lliçó per no repetir els mateixos
errors del passat, o penses com la Mort, que viu turmentada pels
humans? Per què?
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Històries a l’atzar. Aquí tens un joc que et permetrà crear històries alternatives al que
has llegit a La lladre de llibres. Segueix les instruccions i aventura’t a escriure un
microrelat.

Històries a l’atzar – Instruccions del joc
Elabora una història a partir de tres
llançaments de daus:
Per al primer llançament fes servir els
dos dau QUI? per obtenir el nom de
dos personatges.
Per al segon llançament fes servir el
dau OBJECTE.
Per al tercer llançament, fes servir el
dau QUÈ PASSA?
Finalment, per al quart llançament, fes
servir el dau ON?
Amb els resultats obtinguts escriu un
microrelat que inclogui tots els resultats dels
llançaments.
No t’oblidis de posar un títol a la teva
història a l’atzar.
Variants del joc: pots decidir el nombre de
llançaments per complicar la trama:
- 1 QUI, 1 OBJECTE, 2 QUÈ PASSA, 1 ON;
- 2 QUI, 2 OBJECTE, 2 QUÈ PASSA, 2 ON;
- 1 QUI, 2 OBJECTE, 1 QUÈ PASSA, 1 ON;
- ...
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CUB 1a: QUI?

TOMMY
MÜLLER

FRAU
HOLTZAPFEL

81

CUB 1b: QUI?

VIKTOR
CHEMMEL

ALEX
STEINER
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CUB 2: OBJECTE

LLIBRE
ROBAT

MEIN
KAMPF
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CUB 3: QUÈ PASSA?

LLEGIR EN
VEU ALTA

MORIRSE
GUARDAR
UN SECRET
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CUB 4: ON?

AL
SOTERRANI

AL
CARRER
HIMMEL
A LA
A LA CASA
PLAÇA ON DE LIESEL
A LA
CREMEN (AUSTRÀLIA) BIBLIOTECA
LLIBRES
A LES PORTES
D’UN CAMP
DE CONCENTRACIÓ
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MICRORELAT
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http://lacampanaeditorial.com/llibre-294/
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