
Aquest mes llegim...
Calla, Càndida, calla!

Edat: a partir de 14 anys
ISBN: 978-84-661-4015-7
Dificultat de la lectura: Fàcil
Pàgines: 200

  Maneres de llegir:
Lectura individual
Lectura en veu alta a classe

  Podeu treballar-ho des de:
Llengua catalana i literatura
Coneixement del medi natural
Coneixement del medi social
Educació en valors

  Competències:
Comunicativa lingüística i audiovisual
Artística i cultural
Coneixement i interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

La Càndida és un personatge fresc, divertit i amb 
molta força, a qui veiem créixer al llarg de les pàgines.
La seva conducta, els seus sentiments i els canvis 
bruscos d’estat d’ànim (passant de l’angoixa vital a 
l’optimisme en qüestió de minuts) posen el lector 
en la pell d’una adolescent en un relat que conjuga 
humor, amor i aventura. Els lectors descobriran amb 
la Càndida que sovint les coses no són el que semblen 
i que es pot ser feliç en llocs i moments inesperats.

Intel·ligències múltiples:
Lingüístico-verbal
Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

de Maite Carranza

Maig
2016

Per què te’l
recomanem?

#somelquellegim
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En un relat àgil i des d’un 
punt de vista adolescent, 
la narració ofereix als lectors 
aprenentatges literaris al voltant de la figura 
del narrador, de la protagonista i de les 
relacions que va establint amb els altres 
personatges de la història.

Un element destacable del llibre és la tensió 
narrativa, la qual es construeix en un in 
crescendo que porta a l’elaboració i posterior 
ruptura de les expectatives dels lectors; així 
com la presència de nombroses referències 
intertextuals, que permeten establir noves 
xarxes de lectura.

Pel que fa al contingut, la novel·la promou 
una reflexió molt actual sobre la construcció 
de la identitat i la seva relació amb les 
xarxes socials, i confronta als lectors amb la 
“naturalització” d’un viure per mostrar, que 
porta de vegades a una il·lusió de perfecció 
o de felicitat total que està lluny de la realitat 
diària de la majoria.

En definitiva, el llibre constitueix una 
proposta d’aventura que convida els joves a 
créixer com a lectors i a mirar des d’un altre 
punt de vista les seves activitats quotidianes.

Calla, Càndida, calla! és un llibre fresc 
i humorístic que, en la línia de Frena, 
Càndida, frena! explora el territori, sempre 
relliscós, de  l’educació sentimental d’una 
adolescent. Amors i desarmors, amigues i 
família, per aquest ordre o com es vulgui, 
són els eixos dels conflictes eterns de 
la Càndida. Aquesta vegada, peripècies 
quotidianes al Penedès esquitxades de sol, 
aigua, festes, castellers i motos. Perquè és 
estiu i a l’estiu tot és màgic... qui no té un 
estiu per recordar?

Sinopsi:

Martina Fittipaldi
Docent i investigadora 

del grup de recerca GRETEL

Maite Carranza
Autora de

Calla, Càndida, calla!

La Càndida ha tornat per explicar-nos les seves aventures d’estiu després de passar una 
revetlla de Sant Joan excepcional. La nostra protagonista imagina uns dies feliços de sol 
i platja, però les seves il·lusions es veuen truncades quan la mare li diu que ella i els seus 
germans aniran a passar unes setmanes a casa de l’àvia. Encara que al principi li costi acos-
tumar-se al poble petit i xafarder del Penedès on viu l’àvia, després no voldrà anar-se’n i 
reconeixerà que el seu estiu ha estat inoblidable.
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El que
diuen...
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Activitats:

Establir una conversa amb els alumnes sobre les al·lusions que han 
trobat a la novel·la pot ser una activitat interessant a desenvolupar 
a l’aula. Podeu començar fent tots plegats una llista amb històries i 
frases a les quals es fa referència al llibre. Per exemple:

pàg. 19: la història de Jacob i Esaú, qui ven la seva 
primogenitura per un plat de llenties.

pàg. 37: “aquella paia llesta”,  de Sherezade a Les mil i 
una nits.

pàg. 126: la fada malvada de La bella dorment.

pàg. 128: La meva família i altres animals escrit per Gerald 
Durrell.

pàg. 154: Ale jacta est (“La sort ha sigut llançada”), 
atribuïda a Juli Cèsar.

pàg. 177: Carpe Diem (“Aprofita el dia”), tòpic utilitzat 
per primer cop per Horaci.

Un cop elaborada aquesta llista, pots dividir la classe en equips. 
Cada equip s’encarregarà d’investigar un d’aquests referents per 
fer després una posada en comú. Podeu donar a escollir a cada 
equip una de les al·lusions o frases, o bé fer-ho per sorteig.

A partir de la investigació realitzada pots proposar una reflexió 
compartida sobre la finalitat dels intertextos a la novel·la a partir 
de preguntes com:

Què aporta cada intertext en relació amb la història? 
Quina relació estableixen amb la protagonista?

Per què creieu que l’escriptora ha escollit aquests textos?

Pots tancar la sessió subratllant la importància del diàleg entre 
els textos i proposant la construcció de noves xarxes de lectura.

CALLA, CÀNDIDA, CALLA! de Maite Carranza
Maig
2016

Ecos
d’altres
textos

Tipus de lectura: Lectura 
compartida i en equips

Durada orientativa: 60 minuts

Objectiu: Reconèixer com els 
textos literaris entren en diàleg 
i pensar en la finalitat que pot 
tenir l’ús dels intertextos.
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En aquesta sessió, i després de la lectura del llibre sencer, us 
proposem treballar al voltant de la figura del narrador. Escolliu 
diferents fragments de la novel·la en què aparegui la figura del 
narrador i feu una lectura en veu alta.

A continuació, els alumnes han de respondre per parelles les 
preguntes següents:

Qui narra la història? Què us ho ha fet pensar?

Com fa aquesta narració?

Per respondre a l’última pregunta s’han de tenir en compte 
diferents aspectes a observar, com ara:

Els recursos tipogràfics que utilitza el narrador (per 
exemple l’ús de les majúscules).

Les paraules i expressions que fa servir (com poden ser 
«fantabulàsticament» a la pàg. 141 o «mefistofèlicament»  
a la pàg. 175).

Les formes de construir la tensió narrativa (els seus pics 
i caigudes).

En qualsevol cas, pots proposar altres aspectes que consideris 
que poden ajudar als alumnes a respondre aquesta qüestió.

Un cop fet, la següent pregunta a respondre, també per parelles, 
hauria de ser: 

Creus que la Càndida explica la història? Què t’ho  fa 
pensar?

D’aquesta manera es compartiran les diferentes mirades al voltant 
del narrador i es pot anar aprofundint en el coneixement sobre 
aquesta figura.

Com a tancament, pot ser interessant realitzar una posada en 
comú sobre el joc que s’estableix en el relat entre la tercera 
persona que narra (un narrador de tipus omniscient) i la seva 
manera de fer-ho.

Narrador i 
protagonista

Tipus de lectura: Lectura 
compartida i treball en equip

Durada orientativa: 40 minuts

Objectiu: Reconèixer com es 
construeix el narrador i el punt 
de vista des del qual s’explica la 
història.



   Consulta la fitxa del llibre a
També podeu demanar una mostra al vostre comercial.

www.e-cruilla.cat/callaCandida
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La presència de les noves tecnologies al llarg de la trama del llibre, 
pot donar peu a fer una serie d’activitats que ajudin a reflexionar 
els joves sobre aquest tema, que els és molt proper. Per fer 
aquesta activitat que et proposem, és necessari que els alumnes 
hagin llegit previament el llibre sencer. Un cop fet, pots proposar-
los fer una reflexió i discussió literària sobre la construcció de la 
identitat a la xarxa i a Internet. Per a això, cal rellegir les pàgines 
33 a 37 i, a continuació, plantejar durant la discussió algunes de 
les següents preguntes:

Com es construeix la Càndida a ella mateixa als missatges 
que envia a les seves amigues i a les publicacions que fa a 
les xarxes socials? Quin és el seu objectiu?

Per què considereu que decideix mentir sobre la seva 
situació a casa de l’àvia?

Heu fet això alguna vegada? Quins van ser els motius?

Creieu que cal publicar a les xarxes tot el que ens passa?

Us creieu tot el que la gent publica i puja a la  xarxa? Per 
que creieu que pot no ser veritat?

Què penseu del «photoshop de les persones i dels fets» 
a la xarxa?

Esteu d’acord amb l’afirmació del narrador quan diu: La 
vida, encara que fos inventada, podia tenir gràcia i emoció 
(pàg. 37)? Per què?

Aquesta discussió ha de contribuir a que els alumnes reflexionin 
sobre les conductes i motivacions de la protagonista per 
comprendre millor el personatge. Però al mateix temps, els 
ajudarà a observar de manera crítica un tema molt proper i que, 
per quotidià, els pot passar desapercebut. 

Amb aquesta activitat es pot ajudar a fer comprendre els joves que 
els textos literaris poden oferir-nos l’oportunitat de reflexionar, 
no únicament sobre el que succeeix al mateix relat, sinó també 
sobre les nostres pròpies experiències.

Identitat
i relacions
a la xarxa

Tipus de lectura: Lectura 
compartida i discussió literaria

Durada orientativa: 20 minuts

Objectiu: Reflexionar sobre com 
la literatura ens pot ajudar a 
mirar més críticament el nostre 
entorn.



Què n’has pensat, del llibre, mirant la coberta?

Què és el que t’ha agradat més?

Què has après?

Quina valoració posaries a aquest llibre:

A qui recomanaries aquest llibre?

CALLA, CÀNDIDA, CALLA! de Maite Carranza FULL PER ALS
ALUMNES

Maig
2016

La teva opinió:
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Més llibres que et poden interessar...

Frena, Càndida, frena!
Autora: Maite Carranza 
ISBN: 978-84-661-3986-1
Nivell de dificultat: 

La Càndida té catorze anys, tres germans, una pila 
d’amigues i tot un curs al davant. És una noia molt 
marxosa, enèrgica «com un tifó», amb força inquie-
tuds, però sobretot amb dues motivacions: els nois 
i les picabaralles amb la Cuca Rossell.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.com/frenaCandida

Estiu a Menorca
Autor: Rafael Vallbona
ISBN: 978-84-828-6373-3
Nivell de dificultat: 

Una colla de joves preparen les primeres vacances 
sols, a Menorca. Unes destrosses en un dels monu-
ments de l’illa els situen en una posició difícil: entre 
tensions i detencions, nits arran de mar, amors que 
es dibuixen a l’horitzó, els dies passen volant.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.com/Menorca

Quin sidral de campament!
Autor: Pasqual Alapont 
ISBN: 978-84-828-6083-1
Nivell de dificultat: 

Lídia sospita que Raquel no toca de peus a terra. I 
Silvestre no en té cap dubte: està com una cabra. 
Víctor, que es deleix per fer-li un petó a Lídia, creu 
que el món estaria millor sense Silvestre, el qual tam-
bé s’ha enamorat de Lídia... Tot plegat quin sidral de 
campament!
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.com/campament 

Els recursos que conté aquest dossier han estat elaborats per Martina Fittipaldi, membre del 
grup de recerca GRETEL i docent del màster en Llibres i Literatura per a Infants de la UAB.
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