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1. ABANS DE COMENÇAR A LLEGIR

Activitat 1. Els primers descobriments

Els títols dels llibres són molt importants. De vegades escollim una novel·la 
perquè ens atreu algun aspecte del títol.  

�  T’ha generat interès? 

�  T’atreviries a fer una primera hipòtesi dels fets que s’hi narraran a 
partir del títol?

�  A quin gènere et sembla que pertany?

�  T’has fixat en l’al·literació que conté el títol?

�  Escriu un possible títol d’una novel·la amb una altra al·literació.
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LA CONTRACOBERTA

Com ja hauràs llegit a la contra-
coberta, El secret de les terres roges 
de Lurdes Malgrat presenta un 
món futur, regit per unes regles 
inqüestionables. La Jana, el Raül 
i el Tom són tres amics que habi-
ten en indrets molt distants del 
planeta i es relacionen a través 
de la Pantalla del Joc. La societat 
ha superat els problemes del se-
gle xxi i ha arribat a solucions que 
la transformen en un cosmos just 
i perfecte. La vida passada, present i futura dels tres joves està sotmesa a les 
directrius de les Lleis Universals. Alguna inquietud, però, deixa empremta 
ens els seus caràcters, de vegades nostàlgics, de vegades rebels.

Quan la Jana els introdueix en el Joc d’El secret de les terres roges, alguna 
cosa comença a canviar. Es transformen en personatges que es mouen 
en llibertat en un món nou i màgic. A mesura que avancen en el Joc, les 
preguntes, les incerteses, les pors i les temences es fan cada vegada més 
evidents. Només l’amistat que els uneix pot conduir-los a la millor solució.

Activitat 2. Faig hipòtesis

�  Què et sembla què passarà a la novel·la? Fes quatre hipòtesis.

1.

2.

3.

4.
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L’ESCRIPTORA

Activitat 3. Cerco informació

No sabem si coneixes l’escriptora, per això et proposo que t’endinsis en la 
bibliografia. Una bona proposta és la consulta d’Escriptores de Tarragona: 
noves veus (1990-2010) de Montserrat Corretger, editat per Arola Editors.

�  Què em diu la bibliografia?

Activitat 4. Llegeixo en veu alta. Altres llibres

Abans d’enfrontar-se amb la novel·la juvenil, Lur-
des Malgrat ha donat una producció poètica d’una 
personalitat indiscutible. Et proposem que cerquis 
un poema de Terra fonda (Cossetània, 2008) o de 
Senyals a la costa (2016) i el llegeixis en veu alta. 
Observa com l’escriptora presenta una veu que 
conceptualitza l’enfrontament entre l’ésser humà i 
la realitat exterior. A continuació, t’oferim dos poe-
mes dels darrers llibres de l’autora, per tal que pu-
guis copsar la temàtica humanista que recorre la 
seva obra.

Atenció! Prepara’t la lectura en veu alta tenint en compte la dicció, la in-
terpretació i el ritme. Escolta les lectures dels companys i fixa’t en aquests 
aspectes.

Dicció
(vocalització, pronúncia)

Interpretació
(expressivitat, entonació, 

postura)

Ritme
(puntuació, velocitat,  

fluïdesa)
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�  Exemple de Terra fonda
A Terra fonda força els límits de la comunicació: de la parla i de l’escriptura. 

1

Els silencis allarguen aquesta tarda d’ombres morades,
d’una memòria lenta i secreta. La saó dels records 
cau com un vol de fulles escapçades pels dies
sobre l’argila de la terra seca, malmesa.
La mà d’un tacte vell s’esllavissa imperfecta
en la gangrena del rellotge d’arena de la posta morta.

De la terra fonda empeny un bram que exhala
de la roca esberlada, de l’aire opac.
Uns ulls, els teus, o el lament dels segles
que hem trobat en el silenci de la consciència
ens transporta i ens expandeix
més enllà de la matèria d’aquest abisme
de les tardes morades d’un altre temps.

Descriu-me l’ànima pertorbadora de les coses.

A fora, tot calla. El món és immòbil.
I el rugit somnàmbul del temps
escrostona lentament la roca i l’aigua,
l’arrel creix i fondeja encara més
en el nocturn dolor insomne
de la consciència errant.
Noto el vers en artèries noves
i cruix la paraula amb l’olor salada
de la terra reclosa.
La superfície calla, calma,
la posta s’apaga en la lentitud de la immortalitat.
I res no passa, res, en aparença,
en aquest paisatge ras, deshabitat i nu.

Digues les paraules amb la incisió dels ulls.

�  Exemple de Senyals a la costa 
De Senyals a la costa observem un univers que convida al viatge a tra-
vés del temps i de l’espai, de la reflexió interna i l’externa, de l’evocació 
profunda i sentida del jo poètic que completa la metàfora. Una mirada 
polièdrica sobre l’experiència més essencialment humana.1

1 Fragment de la contracoberta de Senyals a la costa. Cossetània, 2016.
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Feta la petita immersió en l’escriptura de Malgrat, podem dir que 
El secret de les terres roges és la primera novel·la juvenil de l’autora que 
amb molta il·lusió ha entrat al món de la narrativa juvenil. Per a Lurdes 
Malgrat, és un plaer explicar històries i crear fantasia i ficció. L’autora ens 
proposa una narrativa especulativa, ens posa en els límits de la realitat.

LA COBERTA

Activitat 5. Participo en una conversa

�  Observa la coberta. Té una fotografia de Rosa Escoda. Què hi veus?
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Activitat 6. Escric la meva descripció de la coberta

�  Tot i que sembla un paratge fantasmagòric de pel·lícula de ficció, 
aquest escenari és molt proper a l’escriptora. Ens podries fer una petita 
descripció de la teva interpretació?

Per fer la descripció has de tenir en compte:

Per fer una bona descripció cal 

que utilitzis els següents elements 

lingüístics:

• Substantius i complements

• Adjectius i complements

• Verbs d’estat (ser, estar, tenir, 

portar…)

• Figures literàries: comparacions i 

metàfores

• Connectors

Per fer una bona descripció cal 

seguir uns passos:2

• Observar amb atenció allò que es 

vol descriure.

• Seleccionar les coses observades 

que considerem més interessants.

• Estructurar i ordenar la informació.

• Redactar la descripció.

La meva descripció:

2. DURANT LA LECTURA

Comencem a llegir. Preparat?

EL MAPA

Has de tenir en compte que l’escriptora parteix de dos mons diferents, el de 
ciència-ficció i el món fantàstic.

2 http://www.xtec.cat/~tgarcia3/pla_marcell/anys_anteriors/llengua-catalana/tipologia-textual/
text-descriptiu/text-descriptiu.htm
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Una bona guia és el mapa que ens ha preparat a les pàgines 10 i 11, just 
abans de l’inici. El mapa representa el món de fantasia amb la natura flan-
quejada per la mar interna i la mar de gel, en què els colors dels camps 
verds, de blat, de roure, les cases blanques contrasten amb les terres roges. 
Uns colors presents a la novel·la.

Activitat 7. Assenyalo l’itinerari

Agafa un llapis vermell i ressegueix damunt del mapa l’itinerari dels prota-
gonistes del món fantàstic mentre vas llegint. Observa quins són els parat-
ges més obscurs, capciosos i secrets.

Activitat 8. Visualitzo i imagino el futur

Del món de ciència-ficció et podem avançar que es divideix en dos he-
misferis: el del nord i el del sud. L’hemisferi nord presenta una atmosfera 
freda, plena de vies de tren abandonades, ferros, elements metàl·lics, d’or-
dinadors, un món de solitud, de silenci i tristesa permanent. L’hemisferi sud 
mostra una ciutat lluminosa, de temperatura elevada, amb gotes de suor 
que regalimen esquena avall, amb enamorament o papallones a l’estómac. 
Un triangle inicial engegarà la història: en Tom, la Jana i el Raül.

Dibuixa un o més elements, objectes, estris o eines que suposes que apa-
reixeran en aquest món futurible a la novel·la.
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Imagino el futur

Activitat 9. Localitzo els fets principals i analitzo els personatges

�  Tenim al davant 162 pàgines dividides en 15 capítols. Una bona ma-
nera d’entrar en aquest món és anar anotant els fets principals i com-
pletant la taula amb l’anàlisi dels personatges.

Localitzo els fets principals i analitzo els personatges

Capítol
Fets 

principals

Personatges

i oficis

Trets físics i 

psicològics

Impressions 

que t’han 

causat

Capítol 1

Capítol 2



[10] • proposta didàctica • el secret de les terres roges

Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

Capítol 10

Capítol 11

Capítol 12

Capítol 13

Capítol 14

Capítol 15

Activitat 10. Localitzo tècniques narratives

Com ja has observat l’escriptora té una facilitat extraordinària per plante-
jar-nos veus diverses, maneres diferents de narrar. Ens ofereix una narrativa 
molt treballada dins el món fantàstic i gaudim d’unes frases més breus, di-
rectes, sense complexitats al món de ficció. 



proposta didàctica • el secret de les terres roges • [11]

�  Et proposem que facis una cerca i localitzis aquesta diversitat. Per 
començar, te’n posem alguns exemples:

Retrospecció: El salt enrere (en anglès flashback, «escena retrospec-
tiva»). És una tècnica utilitzada tant en el cinema com en la literatura, 
que altera la seqüència cronològica de la història, connecta moments 
diferents i trasllada l’acció al passat.

«Tot i que des de la seva talaia el Raül no la pot veure, sap que cap 
a l’est hi ha l’estació de trens, ara museïtzada amb la pantalla del Joc 
del ferrocarril. Un dia hi van anar amb la Nora.» (pàg. 17)

Estil indirecte: és el narrador qui explica el que diuen o pensen els 
personatges. Per això s’utilitza el verb dir, que es col·loca darrere de les 
conjuncions que o si.

 «El Raül li va dir que l’havia trobat estrany, una mica excèntric i la 
Nora havia somrigut.» (pàg. 85)

La prosa poètica és l’escrit que conté elements propis de la lírica dins 
un text narratiu o descriptiu.

«A poc a poc retorna els ulls profunds cap al mar encalmat que llepa 
la sorra.» (pàg. 77)

L’anticipació és el recurs de la narració que s’utilitza per anticipar una 
declaració o per realitzar una pausa en el present narratiu i narrar un 
esdeveniment que té lloc en el futur.

«Si sabés que ell entre molts és un privilegiat i que ho té tot tan a 
prop.» (pàg. 30)

Flaixos: són imatges que apareixen de sobte en el pensament dels 
personatges.

«Li revénen flaixos d’aquella visió del nen mirant per la finestra d’un 
tren en marxa.» (pàg. 70)

Insinuacions: són expressions que indiquen, apunten lleugerament 
alguna cosa. Signifiquen alguna cosa només suggerint-la.
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«Un barret vola pels aires i es torna a recollir amb destresa.» (pàg. 55)

Aquesta frase ens indica la presència del Tom sense anomenar-lo di-
rectament.

Incisos en forma de monòleg intern narrat

«La Jana espera, li dóna temps, acabarà acceptant, sempre ho fa.» 
(pàg. 33)

Localitzo tècniques narratives

Capítol 1 Tècnica

Exemple

Capítol 2 Tècnica

Exemple

Capítol 3 Tècnica

Exemple

Capítol 4 Tècnica

Exemple

Capítol 5 Tècnica

Exemple
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Capítol 6 Tècnica

Exemple

Capítol 7 Tècnica

Exemple

Capítol 8 Tècnica

Exemple

Capítol 9 Tècnica

Exemple

Capítol 10 Tècnica

Exemple

Capítol 11 Tècnica

Exemple

Capítol 12 Tècnica

Exemple

Capítol 13 Tècnica

Exemple
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Capítol 14 Tècnica

Exemple

Capítol 15 Tècnica

Exemple

Activitat 11. Investigo el medi ambient

Dels neguits que bateguen al llibre, el medi ambient n’és un. Recuperació 
de la capa d’ozó (pàg. 22). 

�  Quines solucions apareixen a la novel·la?

�  Fes una petita investigació i enumera set possibles aplicacions per 
recuperar la capa d’ozó. 
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Activitat 12. Empatitzo amb els personatges. Amb qui m’iden-
tifico?

�  Una de les funcions de la novel·la és generar l’empatia entre el lector 
i els personatges. A El secret de les terres roges cadascun dels personat-
ges té un caràcter diferent. Amb quin t’identifiques més? O amb quins 
trets t’identifiques de cada personatge? 

Jana Raül Tom

Activitat 13. Comparo els personatges

�  Com deus haver llegit als primers capítols, aquest món de ficció 
genera gran expectació. A mesura que el joc avança et demanem que 
facis una comparativa entre el triangle de personatges del món de fic-
ció —Raül, Jana i Tom— i els àlter ego —Ricard, Borrell i Musa.

Món de ciència-ficció Món fantàstic
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Comparo els personatges

Tom Musa

Raül Ricard

Jana Borrell

�  Podem afirmar que es tracta d’una novel·la psicològica? Han evolu-
cionat els personatges?

Activitat 14. Descobreixo el món medieval

�  Llegeix l’inici del capítol 5 i relaciona les característiques del món 
fantàstic del Joc amb les de l’època medieval europea.



proposta didàctica • el secret de les terres roges • [17]



[18] • proposta didàctica • el secret de les terres roges

Activitat 15. Componc la meva troba d’amor

�  Per celebrar el Dia Mundial de la Poesia podries improvisar un poe-
ma com fa el Ricard a la pàg. 57. A partir de la tècnica de la glosa, quatre 
versos heptasíl·labs amb rima al segon i quart vers, escriu un poema de 
temàtica fantàstica o de ficció. Et convé una musa? Posem un exemple 
perquè t’engresquis i t’inspiris.

Temàtica: Comiat

I aquí va la “despedida”

la que donen els remers 

que quan diuen que se’n van 

es queden un ratet més.

 

Ara és l’hora de plegar

i com tot ha anat molt bé 

visca Sant Sebastià 

passiu-ho bé i fins l’any que ve.

Hem vingut de llunyes terres

i hem passat per Viladrau,

i a la gent d’aquesta casa

els diem adéu-siau. 

Aquí va la “despedida” 

amb un toc de castanyetes

i a tots els que m’escolteu

us envio a fer punyetes.

Pots consultar aquest enllaç per veure’n exemples: http://www.corde-
carxofa.cat/p/enllacos.html

Escric la meva glosa:



proposta didàctica • el secret de les terres roges • [19]

Activitat 16. Cerco informació. Històries de bruixes

Hauràs observat que és una novel·la molt completa. Hi ha de tot! Assistim 
a la història de les bruixes. Fes una petita investigació. Intenta esbrinar si al 
teu poble/ciutat han existit mai les bruixes. No les de carn i ossos, les de 
fantasia! Et recomanem la visita virtual o personal a l’Arxiu de Folklore de la 
Universitat Rovira Virgili. Adreça postal: av. Catalunya, 35, Tarragona. Aquest 
és l’enllaç: www.urv.cat/dfilcat/arxiu-folklore.html. Busca, pregunta, investi-
ga, fes de detectiu, Catalunya és plena de relats de bruixes.

Segons la definició del llibre, “no eren bruixes, eren unes dones valentes 
que defensaven la seva vida contra els homes i contra la guerra”. (pàg. 61)

�  Faig les meves investigacions sobre les bruixes
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Activitat 17. Practico la potència del Joc

Parlem del Joc de la novel·la, però podríem estar parlant del Joc del narrador. 
Lurdes Malgrat juga amb les paraules, amb les tècniques, amb la temporalit-
zació de la història, amb l’espai i el temps, i, no cal dir, amb els personatges.

El Joc fa sentir més humà el personatge. Els personatges es van fent grans 
i forts amb els seus àlter ego. Mitjançant el joc prenen decisions, agafen 
protagonisme. El Joc els va canviant, se senten conduïts pel Joc. Desitgen 
la llibertat. El Joc desperta el desig de ser un mateix. “Anul·lar la voluntat de 
ser lliure per fer-la emergir realment.”

�  Proposta d’un Joc: Quadre del joc de les figures literàries.
Al tauler de joc trobaràs la figura retòrica amb la seva 
definició i exemplificada amb frases de la novel·la. Has 
d’aconseguir omplir tots els quadres amb 10 minuts, 
per cada quadre encertat guanyaràs 1 punt.

Personificació: 

Acció de personificar; l’efecte.

Figura retòrica que consisteix en 

l’atribució de qualitats humanes a 

animals, coses o conceptes.

Exemples:

“El sol es passeja entre la palla” 

(pàg. 116) 

La meva personificació: 

Comparació: 

Acció de comparar o presentar 

com a igual un objecte a un altre 

a partir d’una semblança real o 

imaginària. 

Figura retòrica per la qual un 

objecte és comparat a un altre 

que hom suposa més conegut, 

per fer més sensible aquell o una 

propietat d’aquell.

Exemples:

“…com si fóssim titelles en mans 

d’un déu que mou els fils” (pàg. 41)

“…estossegant com un vell agònic” 

(pàg. 47)

1
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La meva comparació: 

Antítesi: 

Contrast que neix de l’acostament 

de dues idees, expressions, etc., 

que s’oposen l’una a l’altra.

Exemples:

Alè gèlid com fúria d’una brasa” 

(pàg. 39)

La meva antítesi: 

Metàfora: 

Figura retòrica que consisteix 

a emprar un mot que expressa 

literalment una cosa per a 

expressar-ne una altra que té una 

certa semblança amb aquella.

Exemples:

“Les cortines amb ulls” (pàg. 19)

La meva metàfora: 

Paraules inventades: 

Paraules que s’inventa l’escriptor 

per anomenar alguna cosa del seu 

món narratiu.

Exemples:

“La millor fruita per caminar, 

l’aloeta!” (pàg. 116)

Explicació que es dóna al text: “El 

Ricard veu la safata que conté una 

fruita rosada octogonal”. (pàg. 117)

La meva paraula inventada: 

2

3

4

5
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Onomatopeia: 

És la formació d’un mot a partir 

de la imitació de sons naturals. Per 

exemple, l’acció d’esternudar és 

atxim o atxem; l’acció de cantar és 

taral·larà.

Exemples:

cloc-cloc (pàg. 118-119)

ziga-zagues (pàg. 121)

La meva onomatopeia: 

Activitat 18. Personatges especials

�  Imagino, visualitzo i dibuixo. La Musa de la novel·la fa tombarelles 
o figueretes i canvia de color. Com te la imagines? Fes-ne un dibuix i 
contrasta’l amb el dels teus companys.

�  Si t’agrada imaginar com són els vestits dels personatges, elabora 
uns retallables que representin la moda de les diferents èpoques: des 
d’una granota texana a la túnica medieval, o la túnica dels bibliotecaris 
de les Cases Blanques.

6
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Activitat 19. Reflexiono

�  En la lectura observem molts conceptes vàlids, que regeixen les lleis 
de la societat d’avui. Uns valors clars, com l’amistat, que ens fan pensar 
en l’evolució dels joves d’avui dia. Et plantegem un debat a classe amb 
els companys a partir de les cinc frases que surten al llibre i que hem 
triat per a l’ocasió:

Temes per al debat

“La família és una entitat caduca.” (pàg. 69)

“El Joc els manipulava.” (pàg. 71)

“Els governs esborren dels joves l’afany, el desig de saber, buscar, somiar.” 

(pàg. 74)

“Tots volem fugir d’una vida pautada per tal de cercar la llibertat, un món 

millor.” (pàg. 80)

“Conèixer el passat per vèncer el present.” (pàg. 104)

Activitat 20. Visualitzo i escric una descripció

�  Com t’imagines la pantalla de saltar? Segons llegim a la pàgina 142 
de la novel·la, es descriu de la següent manera: “El marc daurat amb els 
petits ulls de vidre per sincronitzar els viatges queda al descobert”.

Descric la pantalla

4. DESPRÉS DE LA LECTURA

Activitat 21. Visualitzo i construeixo una imatge

�  Reprodueix el manuscrit que treu el Borrell a la Biblioteca de les Ca-
ses Blanques. Dibuixa les lletres, làmines, mapes que t’imagines. 
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Activitat 22. Reflexiono. Qüestiono les lleis

El món de ciència-ficció es regeix per unes lleis universals com, per exem-
ple, la Llei Universal de la Formació, que separa els fills dels pares als sis anys, 
els aïlla i els ensinistra per realitzar un servei a la comunitat humana.

�  Quines altres lleis has trobat?
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�  Expressa la teva opinió sobre aquestes lleis.

�  I el món de fantasia, també té unes lleis? O en el cas que no n’hagis 
trobat cap de manera explícita, creus que hi ha unes normes o con-
vencions socials que el regeixen?

�  Segueix l’exemple de la novel·la i digues quines lleis establiries per 
mantenir l’ordre i el silenci a classe.

Activitat 23. Faig d’artista. El retrat

Un retrat és la representació de la fisonomia d’una persona. El dibuix, la 
pintura o la fotografia són els mitjans més emprats per a la consecució d’un 
retrat. S’anomena retrat el gènere artístic que engloba el conjunt d’obres 
d’art que descriuen l’aspecte físic d’un personatge. Els subgèneres són l’au-
toretrat i la caricatura. 

�  Fes el teu retrat o si ho prefereixes el de la reina maleïda trobat als 
soterranis de la biblioteca del castell d’Èstel. (Miríada)  
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Activitat 24. Reflexiono

�  La novel·la acaba amb un final obert. Llegim: “Final del primer nivell”. 
El Joc és una irrealitat, una il·lusió. Hi haurà un segon nivell? (pàg.160). 
Digues quantes pantalles perceps en la novel·la. (Joc, ciència-ficció, es-
criptor?)
La meva reflexió:
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Activitat 25. Responc al qüestionari 

Si creus que has fet una bona lectura, t’animem a respondre el qüestionari 
sobre El secret de les terres roges de Lurdes Malgrat (Onada Edicions).

�  1. A què fa referència el títol del llibre?

�  2. Quins espais reflecteix el mapa inicial?

�  3. Descriu breument el món de ciència-ficció.
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�  4. Identifica els àlter ego dels tres personatges principals. Equivalències.

�  5. Sota quines lleis es regeixen els joves?

�  6. A qui corresponen les pantalles de saltar?

�  7. De quina manera influeix el món de fantasia en els personatges?

�  8. Hi ha diferència de manera de narrar entre la ciència-ficció i el 
món de fantasia?

�  9. Creus que hi ha poesia en la història? Desvetlla-la.
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�  10. Identifica la història amb alguna pel·lícula que hagis vist recent-
ment. Explica la relació que hi trobes.

Activitat 26. Creo el meu final

�  Amb uns 200 mots redacta el final de la història. Què passa després 
del final del primer nivell? Explica quin futur els espera als protagonis-
tes.
El meu final:
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Activitat 27. Faig connexions

�  Alguns lectors, després d’haver llegir la novel·la, han vist similitud 
amb pel·lícules de ciència-ficció i fantasia. Identifica la història amb algu-
na pel·lícula que hagis vist recentment. Explica la relació que hi trobes.

Et suggerim algunes propostes dels lectors3

Ghost in the Shell, l’ànima de la màquina. Els personatges no 
tenen records ni saben quina és la realitat.

Els Jocs de la Fam. Les històries es troben en un futur en què el 
govern controla la societat i els protagonistes volen evitar la 
realitat.

Harry Potter. Els protagonistes s’hi assemblen: Raül ‒ Harry; Jana ‒ 
Hermione; Tom ‒ Ron Weasly.

El corredor del laberint. Els joves s’han d’enfrontar a grans perills ells 
sols, han de descobrir el que succeeix al seu voltant sense que 
ningú els ajudi i amb unes regles inqüestionables.

Un monstre em ve a veure. Dons mons versemblants, però només 
un és real.

Código Lyoko. Nens que a la tarda entraven al joc i hi jugaven.

Avatar. Un home que a través d’una càpsula pot viatjar a un altre 
món de fantasia en el qual pot ser lliure. El personatge fa amics 
en el món fantàstic, troba la pau.

Divergent. Tracta el tema d’una societat aïllada on el concepte de 
família no és important.

Nerve. Personatges controlats pel joc. Cal complir reptes que altres 
jugadors proposen.

Sao. Els personatges entren en un joc on la ment i els sentiments hi 
participen.

Viatge al futur. Món de ciència-ficció. Viatgen jugant o saltant 
pantalles.

3 Les referències d’aquest quadre són extretes dels alumnes de 4t d’ESO C del curs 2016/2017 de 
l’institut Martí i Franquès de Tarragona.
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Els meus suggeriments

Activitat 28. Opinió

�  I per acabar… Què t’ha semblat el llibre? Quin o quins personatges 
t’agradaria retrobar en una altra novel·la?
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