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Tot el que existeix es va originar en un espai molt petit: més petit que un gra de sorra o que 
la punta del llapis més esmolat del món. Sembla impossible, però és veritat.

A través d’una fascinant travessia entre partícules, estrelles i dinosaures, Impossible explica 
la història de l’univers vist de prop –i a diversos anys llum–, des del Big bang fins a l’aparició 
de l’ésser humà.
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Aquesta guia de lectura per a Impossible, de Catarina Sobral, es presenta com una eina de 
conversa per a complementar l’àlbum, sense renunciar, però, a l’acte plaent de llegir una 
història. Així, hi trobareu un guió de conversa literària per abans i després de la lectura i 
també algunes activitats complementàries i optatives per a desenvolupar posteriorment a 
l’aula. L’objectiu d’aquesta guia és, sobretot, fomentar el gust per la lectura, la interpretació 
visual i l’esperit crític. 

*Aquesta guia de lectura està especialment pensada per a nens i nenes entre 3 i 7 anys, tot 
i que caldrà adaptar-la a les particularitats i la maduresa de cada edat.

1.  PRESENTACIÓ I OBJECTIU  
 DE LA GUIA DE LECTURA
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Presentem l’autora i la tasca de traducció

Catarina Sobral és una jove escriptora i il·lustradora portuguesa que viu a Lisboa, Portuga-
Fins ara, ha il·lustrat tretze llibres i n’ha escrit deu, entre altres projectes interessants.

Observem la coberta i la contracoberta

Abans d’endinsar-nos en el text, identifiquem els paratextos i ens hi fixem en els diferents 
elements que formen part de l’àlbum il·lustrat els quals, sense que ens n’adonem, ens intro-
dueixen en la narració molt abans de començar la història. 

Llegim el títol, observem la coberta amb atenció i, a continuació, despleguem la contraco-
berta per descobrir l’escena completa i conversem a partir de preguntes com ara:

2.  ABANS DE LA LECTURA

• On és Portugal? Està molt lluny?
• Com podem arribar-hi?
• Hi ha algú que hi hagi estat?
• En quina llengua ha escrit el text?
• Per què podem llegir-lo en català?
• Podríem llegir-lo si no hagués estat traduït?

• Què significarà aquest títol?
• Què ens pot explicar aquest àlbum?
• Què fan els personatges que apareixen a la coberta?
• Què estaran observant amb tanta atenció?
• Per què faran servir les lupes?
• Quants personatges hi ha?
• Són tots iguals? En què es diferencien
• Són tots els personatges reals?
• Obrim la contracoberta i desvetlem la presència del dinosaure gegant. Preguntem: us 

ha sorprès? Què fa un dinosaure entre la resta de personatges?
• Obrim l’àlbum i mostrem el dinosaure de la portada interior. Preguntem: és el mateix 

dinosaure que a la coberta? Què fa? Per què està sol? Serà el protagonista d’aquesta 
història?
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Llegim el text en veu alta* i mostrem pàgina rere pàgina les il·lustracions, perquè s’entenga 
la història mitjançant tots dos llenguatges. 

*Un recurs divertit per a acompanyar aquesta lectura oral és acompanyar-la de la presència 
d’un globus ple de trossos de paper cel·lofana de colors. Podem ensenyar-lo, moure’l tot 
imitant el moviment de les partícules i explotar-lo en el moment del Big Bang, tot creant un 
efecte sorpresa divertit i explicatiu alhora.

Conversem, reflexionem en comú i interpretem el text i les il·lustracions1. 

Iniciem la conversa amb tot un seguit de preguntes bàsiques, com ara:

A continuació, seguim amb algunes preguntes generals, com ara:

3.  LECTURA I INTERPRETACIÓ

4.  CONVERSA LITERÀRIA

• Us ha agradat Impossible? I les il·lustracions?
• Us agradaria tornar-lo a llegir? Per què?
• Què us ha cridat més l’atenció?
• Hi ha alguna cosa que no us hagi agradat? Per què?
• Hi ha alguna cosa que us hagi semblat estranya?
• Hi ha alguna cosa que no heu entès?

• Si Catarina Sobral us preguntés que podria millorar d’aquesta història, què li diríeu?
• Són importants les il·lustracions per a entendre aquesta història? Per què?
• Què els diríeu als vostres amics i amigues d’aquest àlbum?
• Recomanaríeu aquest àlbum? Per què?
• És una història per llegir o per aprendre? Per què?

2 Relació de preguntes basades en la 
proposta d’Aidan Chambers a Dime: 
Los niños, la lectura y la conversa-
ción (Fondo de Cultura, 2015).



IMPOSSIBLE
GUIA DE LECTURA

Catarina Sobral
4

Finalment, ens centrem en el text i llancem preguntes més específiques. Els infants, de 
vegades, juguen a imaginar més que a respondre, per això, cal estar-hi alerta i demanar 
subtilment: Com ho saps? Què t’ho fa pensar? 

Ens hi fixem ara en les il·lustracions i preguntem:

• Quan comença aquesta història segons el text?
• On explica la història que estava contingut l’univers fa més de catorze mil milions 

d’anys?
• Segons el text, què sembla impossible?
• Per què estava format l’univers fa més de catorze mil milions d’anys segons aquesta 

història?
• Què va passar segons la història quan les partícules es van allunyar tan ràpidament 

i totes alhora?
• Quant de temps va passar des que van començar a allunyar-se i dues partícules van 

xocar segons la història? Molt o poc de temps? És el mateix temps que triguem a dir 
cocodril o qualsevol altra paraula de llargària semblant? Quina altra paraula podríem 
nomenar com a exemple?

• Per què explica la història que l’inici de la propagació de l’univers es coneix com el 
Big Bang?

• A partir del Big Bang, què va passar amb l’univers? És molt petit o molt gran? Com 
és de gran? I amb les partícules, què va passar? Seguiren movent-se o es quedaren 
quietes?

• Com s’anomenen els grups grans de partícules? Què ocorre amb el rastre que deixen 
al seu voltant?

• Qui va nàixer abans dels humans?
• Nosaltres també estem formats per aquestes partícules inicials? I els animals? I les 

flors? Però, les podem veure?
• Es tracta d’una història real o fantàstica?
• Et sembla realment tan impossible aquesta història?

• Què us  sembla l’estil de la il·lustradora? Us agrada?
• Què és el que no us agrada?
• Fa servir colors vius o apagats? Hi ha algun color que destaqui sobre la resta?
• Què us semblen els personatges? S’assemblen a nosaltres? I els animals?
• I la representació de les partícules de l’univers, us les imaginàveu així? Penseu que 

és una bona representació? És un dibuix inventat o s’haurà documentat prèviament?
• Quina tècnica penseu que ha fet servir? Per què?
• Què representa la imatge de les guardes del final? Per què no és la mateixa que la  

de les guardes del principi? Què ens vol mostrar la il·lustradora amb aquesta imatge?
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• Llegim el glossari i l’ampliem. Al final de l’àlbum trobem un glossari amb l’explicació 
de tot un seguit de conceptes que poden ser desconeguts pels nens i nenes. Ara bé, de 
ben segur que hi ha altres paraules al text que bé no les havien fet servir mai, bé resul-
ten confuses. Una relectura del text fixant l’atenció en allò que no s’entén pot ajudar a 
ampliar i fer més gran aquest glossari. 

• Sembla impossible, però... Juguem a vertader o fals amb la història que ens explica 
Impossible. Rellegim el text i escrivim oracions que ens parlen de l’origen de l’univers 
i del Big Bang. Per exemple: Sembla impossible, però l’univers té el seu origen en 
un punt molt petit. Juguem amb altres nens i nenes amb aquestes oracions i tractem 
d’endevinar si són vertaderes o falses (ja que algunes d’aquestes oracions que escriu-
rem no seran certes).

• Línia cronològica. Catarina Sobral dibuixa al llarg de les pàgines una cronologia de 
l’univers per a situar-nos en el temps i fer un seguiment gràfic dels esdeveniments que 
explica. Ara és el torn dels nens i les nenes de redibuixar aquesta línia amb les accions 
més destacades fins als nostres dies. Podem ajudar-los exposant quins són els fets 
principals que cal ordenar cronològicament. 

• Un univers de tots els colors. Pintem una cartolina blanca amb franges de colors 
verticals i de colors diferents. Seguidament, ho cobrim tot amb el color negre i amb 
l’ajuda d’un escuradents dibuixem els planetes i les estrelles que van apareixent sobre 
la superfície fosca amb colors ben diferents. 

5.  ACTIVITATS CREATIVES  
 I COMPLEMENTARIES A LA LECTURA
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• A la recerca dels avantpassats! Demanem als infants fer un exercici de memòria 
preguntant els pares i prenent nota dels noms i cognoms d’avis, oncles, cosins i altres 
familiars. A continuació, fixant-nos en l’arbre genealògic que ha il·lustrat Catarina Sobral 
a les primeres pàgines de l’àlbum, cada nen i nena dibuixa el seu amb la informació que 
ha recopilat. Una bona opció consistiria a plantejar-ho com un collage, a partir de còpies 
de retrats familiars barrejat amb altres imatges de revistes o periòdics. 

• Lupa de colors per buscar partícules
MATERIALS:

 » Un paper cel·lofana 

 » Una cartolina del color

 » Un palet de gelat o dels que fan servir a la consulta mèdica

 » Cola, tisores i un compàs

PASSOS:

 » Doblegar la cartolina per la meitat perquè ens queden dues parts iguals. En un dels 
costats, amb l’ajuda del compàs, fer dos cercles concèntrics.

 » Retallar els dos cercles de cartolina, un trosset de paper cel·lofana i col·locar els 
elements a manera de sandvitx tot seguint aquest ordre: cercle, paper cel·lofana, 
palet i cercle.
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Catarina Sobral va escriure i fer la direcció artística d’una obra teatral anomenada Impossi-
ble, inspirada en aquest àlbum, per a nens i nenes a partir de 3 anys. Fins ara s’ha represen-
tat només a alguns teatres de Portugal, però podem gaudir d’un petit tast en aquest resum: 

https://vimeo.com/274833241

I si ens animem i preparem nosaltres una representació semblant?

6.  MÉS ENLLÀ DE L’ÀLBUM
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