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A Martí li agrada menjar maduixes, però pel nas; vestir camises, però amb tots els botons 
ben cordats; atrapar insectes al pati, per guardar-se’ls a les butxaques; menjar croquetes, 
però de nou en nou; estudiar de memòria el menú del menjador, però el de hui, el de demà 
i el de tot el mes, i altres tantes estranyeses, o potser no tant, que el fan vertaderament 
extraordinari.
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Aquesta guia de lectura per a Martí, d’Alaine Agirre i Maite Gurrutxaga, 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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Aprendre a mirar i a observar, és una habilitat fonamental que es desenvolupa mitjançant 
la pràctica i la capacitat d’establir un diàleg visual. Abans d’endinsar-nos en el text, per 
tant, 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 introdueixen en la narració molt 
abans de començar el text.

Observem la coberta amb atenció, despleguem la contracoberta per descobrir l’escena 
completa i conversem a partir de preguntes com ara:

 

Observem les guardes del principi i seguim conversant:

 

2.  ABANS DE LA LECTURA

• Podem descobrir qui és Martí? Per què?
• És més gran que la resta de nens i nenes per què és el protagonista? Per quin altre 

motiu podria ser més gran?
• Què fa Martí assegut rere la taula?
• Està sol o amb la resta de nens i nenes?
• Es diverteix?
• Què celebren tots aquests personatges?
• Si és l’aniversari de Martí, per què ningú no li fa companyia?
• Quants anys fa Martí? Com ho sabem?
• Qui porta un regal per a Martí? Què li regalarà? Qui serà aquest personatge?
• La resta de nens i nenes també li regalaran alguna cosa? Qui són?

• Quin dibuix es repeteix?
• Per què aquest animal?
• Tindrà alguna relació amb la història o serà un element decoratiu?
• Per què es presentaran amb aquests colors? 
• Són colors vius o apagats?
• És una papallona realista, amb tots els detalls, o és un dibuix ràpid amb un traçat ràpid 

i senzill?
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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. 

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 la història? I les il·lustracions?
• Us agradaria tornar-la 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 Alaine Agirre us preguntès que podria millorar d’aquesta història, què li recomana-
ríeu? I a Maite Gurrutxaga, la il·lustradora?

• Hi ha alguna cosa del que s’explica a la història que us hagi passat a vosaltres?
• Hi ha algun personatge que us recordi a algú que conegueu o algun personatge d’una 

altra història?

• Penseu que Maite Gurrutxaga capta l’essència dels personatges als seus dibuixos? 
S’acoblen bé a la descripció del text? 

• Són importants les il·lustracions per a entendre aquesta història? Per què?
• Qui explica la història de Martí? Com ho sabem?
• Què els diríeu als vostres amics i amigues d’aquest àlbum?
• Recomanaríeu aquest àlbum? 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).
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Finalment, ens centrem en la història 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? 

Al llarg de la conversa, ja s’han comentat algunes coses sobre la il·lustració, però ara ens hi 
fixem molt més en altres detalls de composició, com ara:

• Quines són les coses que li agrada fer a Martí?
• I quines són les que no li agrada fer?
• Com li agrada pintar les papallones? L’heu descoberta a les guardes del final?
• Per què pinta papallones i no qualsevol altre animal? Són les papallones uns insec-

tes fràgils? Quines característiques tenen? Quin és el seu cicle de vida? Podríem 
relacionar-lo d’alguna manera amb la vida de Martí? Per què?

• La resta de la gent pensa que Martí és diferent, per què?
• Es riuen de Martí? Qui? Per què ho fan?
• Podem descriure físicament Martí a partir d’alguna informació que ens dóna la història?
• Per què la seva millor amiga li diu que s’assembla a un elefant? Heu trobat l’elefant a 

la il·lustració? 
• Martí parla una llengua diferent? Qui és qui l’entén millor? A la il·lustració, què passa 

a la bafarada quan parla Martí? S’entén bé al dibuix que Martí parla d’una manera 
diferent a la resta de la gent? Com ho representa la il·lustradora?

• Per què creu la seva millor amiga que li cau la bava?
• És Martí bon estudiant?
• Per què pensa la seva millor amiga que no sap multiplicar ni dividir?
• Què passa quan Martí surt a la pissarra?
• Què li passa a Martí quan es troba amb Ane? Com ho representa la il·lustradora?
• Per què Martí no torna a l’escola de la seva millor amiga? Quina papallona desapareix 

en aquest moment en la il·lustració?
• És feliç Martí a la nova escola? Pot continuar veient la seva millor amiga?
• Per què finalment la seva millor amiga pensa que Martí no és com la resta? Ho és?

• Quins colors prefereix fer servir la il·lustradora, són colors suaus o forts? Per què 
haurà triat aquests colors?

• Quina característica repeteix a totes les il·lustracions? On situa sempre els personat-
ges i la resta d’elements? Ho fem també nosaltres així quan dibuixem?

• Els seus dibuixos presenten fons plens de detalls o, per contra, són senzills i abunden 
els fons blancs i buits? Per què ho farà així? Com ho fem nosaltres?
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• Cadàvers exquisits. Es tracta d’un joc inventat pels surrealistes que explora les pos-
sibilitats de la creació de textos i imatges en grup, amb aportacions parcials dels parti-
cipants en l’obra final tot cercant la creació lúdica, espontània, intuïtiva i, alhora, acci-
dental i tan automàtica com fos possible. Així, repartim fulls en blanc doblegats en tres 
parts per a dibuixar a Martí. Cada part doblegada es correspon amb el cap, el tronc i 
les cames del personatge. Cada nen o nena dibuixa una d’aquestes parts i lliura el full 
a una altra persona perquè continue amb el dibuix (amb una petita pista que servirà 
d’inspiració i condicionarà el dibuix següent).

• Coberta alternativa. Per què Maite Gurrutxaga ha decidit representar la festa 
d’aniversari a la coberta? Pensem una escena alternativa i dibuixem una coberta nova 
per a aquest àlbum. 

• Diversitat de papallones. Dibuixem una papallona en una cartolina, li afegim algun 
atribut, unes ulleres, una samarreta, el que vulguem, la pintem i la retallem. L’apeguem 
a una pinça de la roba. Pengem totes les papallones d’un fil, l’una al costat de l’altra. 

• Matemàtica il·lustrada. Observem de nou les il·lustracions i seleccionem els quatre 
colors principals que fa servir Maite Gurrutxaga. Estenem un paper blanc continu on no-
més hi ha escrit al marge dret i en negre «32:4=». Dibuixem una resposta similar a la de 
Martí a la pissarra; una constel·lació col·lectiva de planetes i estreles diferents només 
de quatre colors en la qual tota la classe participa fins a omplir el paper en blanc. Ara, ja 
no sols és l’obra artística de Martí, també és la de tot el grup. 

5.  ACTIVITATS CREATIVES  
 I COMPLEMENTARIES A LA LECTURA
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Reflexionem sobre el respecte a la diversitat i l’assetjament escolar a partir de l’àlbum de 
Martí a partir de tot un seguit de preguntes, com ara: 

Collage d’identitat. Cada nen i nena ha de portar a l’aula una fotografia seva en paper, un 
retrat, preferentment de primer pla i en blan i negre. Una vegada tinguem tots els retrats, 
a l’aula, i amb materials diferents com ara retalls de revista, llana, gomets, tela, etc., es 
personalitzen aquests retrats fins a fer-ne pràcticament un de nou. Finalment, reflexionem:

Fem un regal. Repartim a cada nen i nena una capsa petita on guardaran un dibuix doble-
gat on s’han representat fent allò que més els agrada. Cal signar el dibuix. A continuació, es 
deixen totes les capses juntes i cada nen i nena n’agafa una. En obrir-la, descobreix que li 
regala l’altre nen o nena i quines coses poden compartir o fer en companyia.  

Juguem a la pilota. Fem un cercle amb tots els nens i nenes. Cada persona recorda una 
cosa que li agradava fer a Martí i una cosa que li agradi fer i passa la pilota a qualsevol altre 
que ha de repetir la mateixa acció.

6.  MÉS ENLLÀ DE L’ÀLBUM

• Quants nens i nenes som a la l’aula?
• Som tots iguals o ens diferenciem en alguna cosa?
• Tothom tenim els cabells i els ulls del mateix color, la mateixa alçada o som diferents 

els uns dels altres?
• A tothom ens agrada fer el mateix, jugar al mateix, dibuixar el mateix?
• Què passa si algú no li agrada jugar al mateix que a la resta?
• Som tots amics i amigues?
• Què passaria si Martí vingués a la nostra escola?
• Ens faríem amics o amigues d’ell?

• I ara, en què ens assemblem?
• Canvia alguna cosa en nosaltres si ens canviem el color dels cabells?
• És important l’aspecte físic a l’hora de relacionar-nos amb la resta de nens i nenes?
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