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L'AUTOR
Octavi Egea va néixer a Barcelona el 1946. Li agrada escriure 
aquelles històries que imagina per compartir-les amb els altres, 
escoltar música i viatjar. La seva ciutat predilecta és Nova York, 
on somnia arribar a estrenar una obra. A més d'escriure, treballa 
en una empresa hidroelèctrica i comparteix experiències amb 
un grup d'alumnes a l'Aula de Lletres de Barcelona. Afirma que 
li agrada plorar i riure amb els personatges que escriu perquè, 
si l'emocionen, vol dir que són vius i que arribaran al públic.
En deu anys ha guanyat onze premis, els més recents dels quals 
són Recull, de narració (1997), Ignasi Iglésias, de textos teatrals 
(1997) i Gran Angular (1997), amb aquesta novel.la.
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Activitats de motivació col.lectiva a la lectura

1   Qui és qui?	
Cadascú ha de buscar informació per construir, com a mínim, l'arbre genealògic complet fins a la segona 

o tercera generació. Després cal posar-los en comú i comentar anècdotes d'algunes cultures, com ara la 

basca, on és habitual saber-se els vuit cognoms d'una tirada.

2   Inquisició o Sant Ofici	
Per grups, cal que busquin informació sobre aquesta institució per posar-la en comú (orígens, motivació, 

evolució, diferències entre territoris…) i determinar-ne les semblances i les diferències amb relació a 

institucions actuals.

3   Bruixes i bruixots de moda	
A partir de l'auge actual de l'esoterisme, les forces ocultes, els ovnis i altres fenòmens paranormals, es pot 

fer un debat més enllà de la conversa banal sobre la bruixeria i altres creences en les cultures primitives i 

els mitjans de comunicació actuals.

4   Religions i sectes	
Es pot estendre el debat anterior a la funció, les litúrgies, les pràctiques i els objectius de les religions i les 

sectes que, respectant les susceptibilitats, aclareixi la diferència entre fe i absorció.

5   Llocs de bruixeria	
Es poden situar en un mapa localitats o zones de Catalunya i del món coneguts per les pràctiques mítiques 

o de bruixeria, històriques o actuals.



Altres suggeriments
1	 Per grups, poden elaborar un guió dramàtic d'aquesta novel.la per representar-la.    

2	 Des de l'àrea d'Educació visual i plàstica, entre tots poden preparar uns bons decorats i vestuaris 
per arribar a fer la representació teatral com a cloenda de l'activitat.

3	 Es pot proposar veure la pel.lícula El nom de la rosa i analitzar les possibles connexions que té 
amb aquests temes esotèrics.

4	 Entre tot el grup classe poden fer un recull dels coneixements populars que tenen tots els alumnes 
sobre remeis, herbes i pomades per curar ferides o malestars, sense fer ús de la medicina 
convencional.
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