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Carta als lectors i les lectores

 	 Estimats lectors	

Sempre que llegeixo un llibre i m'agrada, estableixo un diàleg paral·lel amb l'autor. A mesura que 

avança la narració, em vénen ganes de preguntar-li el perquè d'això o d'allò. Però per damunt de tot la 

qüestió que em neguiteja més és aquesta: quin lligam hi ha entre l'escriptor i allò que explica?	

A alguns de vosaltres, quan hàgiu llegit Per què no m'ho deies?, potser també us passarà el 

mateix. Aquest llibre el vaig acabar d'escriure ara fa un any i mig: aleshores jo vivia a Catalunya i el món 

remot era Austràlia. Ara, però, tot s'ha capgirat i us estic escrivint aquesta carta des de Melbourne. Per 

això, doncs, em fa molta il·lusió pensar que vosaltres guaitareu per la finestra del meu llibre i veureu un 

bocí d'aquesta terra on sóc. I estic segur que, portats per la història que us proposo, comparareu els dos 

mons, i la curiositat us empenyerà a fer-vos preguntes. Aleshores espero ser entre vosaltres, i potser entre 

tots trobarem algunes respostes.
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EL LLIBRE
Títol:
Per què no m'ho deies?

Autor:
David Nel.lo.

L'AUTOR
David Nel·lo va néixer a Barcelona el 1959. Fill 

d'escriptors, és músic de professió i toca la flauta. 

Els estudis l'han portat a viure a París, Londres, 

Budapest i Tarragona i, gràcies a aquesta 

circumstància, parla i llegeix cinc idiomes. 

Actualment viu a Austràlia, que és la terra de la 

seva dona.

Sempre ha tingut una gran passió per la literatura. 

L'any 1994 va guanyar el premi El Vaixell de Vapor 

amb l'obra L'Albert i els menjabrossa. A la col·lecció 

Gran Angular, també hi té publicat El Duomo.

Editorial Cruïlla.

Col·lecció:
Gran Angular, núm. 82.

Pàgines:
144.
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Activitats per abans d'iniciar la lectura

1	 Per què no m'ho deies?, el títol del llibre, és una pregunta o un retret que es fa a una 
altra persona per motius diferents.	

Descriu en quines situacions faries o has fet servir aquesta expressió.

2	 Observa la fotografia de la coberta.		

a)  A quin país o quins països situaries un paisatge com aquest? 		

b)  Quina informació proporciona aquest senyal de trànsit?	

c)  Inventa i dissenya dues possibles icones que et puguis trobar en una carretera com aquesta i 	
     que no siguin senyals de trànsit habituals.
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3	 Imagina que et trobes enmig d'una carretera com aquesta.	

Contesta aquestes preguntes:	

a)  Com has arribat fins aquí?	

b)  Cap a on et dirigeixes?	

c)  Com és que t'has aturat en un paratge com aquest per fer una fotografia?

4	 Descriu la relació que hi pot haver entre el títol del llibre i la fotografia de la coberta.

5	 Imagina que aquesta fotografia correspon a la coberta d'un disc compacte.	

Contesta aquestes preguntes:	

a)  A quin tipus de música correspondria?	

b)  Quin o quins serien els músics o cantants?
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6	 Busca en una enciclopèdia informació sobre Melbourne i descriu els�trets principals 
d'aquesta ciutat.

7	 Els protagonistes de la novel·la són en Daniel O'Toole, que viu a Melbourne, i la Maria 
Sureda, que viu a Barcelona.	

Inventa el lligam que hi pot haver entre ells dos.
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8    	 Explica què faries si un dia rebessis una carta escrita en una llengua totalment 
desconeguda, com ara un dialecte aborigen australià, per conèixer-ne el contingut.

9	 Busca la biografia de l'autor de la novel·la i completa la fitxa següent:	

Nom:	

Lloc i any de naixement:	

Professió:	

Altres obres escrites:	

Premis literaris:	

Aficions:

10	 L'autor d'aquest llibre és músic de professió, i no escriptor. Però cal ser de l'ofici o n'hi 
ha prou amb creativitat, imaginació i domini de la llengua per escriure un llibre?	

Justifica la teva opinió sobre el fet que un autor literari hagi de tenir o no una relació directa amb la 
llengua i la literatura.



11	 Llegeix la carta als lectors i les lectores i explica quin lligam creus que hi ha entre 
l'escriptor i allò que explica.

12	 Llegeix la dedicatòria del llibre i imagina la història de la Gabrielle.
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Activitats per fer al llarg de la lectura

1	 Llegeix fins a la pàgina 17 i coneixeràs què estudien en Daniel i el seu amic Jiang.	
Contesta aquestes preguntes:		

a)  Quina de les dues carreres et sembla que té més futur? Per què?	

b)  Quina carrera o professió t'agradaria fer?	

c)  A l'hora de triar-la, quins criteris tindràs o has tingut en compte? 

2	 Imagina que el Nadal a casa nostra s'escaiés a l'estiu, com al país d'en Daniel.	

a)  Recorda i explica breument per què es produeix aquesta diferència estacional als dos pols 	
     de la Terra.	

b)  Descriu els canvis que es produirien amb relació a les festes actuals i dissenya un possible menú 	
     estiuenc per al dinar de Nadal, el sopar de la Nit de Nadal, el dinar de Sant Esteve...
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3	 Al final del capítol primer, el protagonista es troba en un embolic sense saber com 
relacionar els esdeveniments.	

a)  Ajuda en Daniel i escriu una hipòtesi sobre el tipus de lligam que hi pot haver entre la carta que rep 	
     de la Maria Sureda i el programa de cuina, que la mare reconeix sense veure'n cap imatge.	

b)  Creus que tot plegat consisteix en un parany de l'autor per entretenir el lector? Per què?

4	 Arriba fins al final del capítol tres i coneixeràs la Maria Sureda i la incògnita que té 	
a les mans.	

Partint de la base que el correu adreçat a una altra persona és privat, raona i explica què hauries fet 		
en el lloc de la Maria quan descobreix una carta enviada des d'Austràlia, molt ben amagada i que conté 	
una fotografia. 

5	 Posa't en el lloc de la Maria i imagina qui poden ser les persones que surten en la 		
fotografia, i per què el senyor Sureda la té tan amagada i no li n'ha explicat mai res 	
a la seva filla.
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6	 Aquí hi ha algun secret.	

a)  Explica els motius pels quals força nois i noies de la teva edat no tenen una comunicació prou oberta 
     i fluida amb els pares o tutors.	

b)  Raona la part de responsabilitat que podeu tenir vosaltres en aquesta manca de comunicació.
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7	 Llegeix fins a la pàgina 42 i coneixeràs com en Daniel descobreix que, a milers de 	
quilòmetres de casa seva, hi ha un país on es parla una llengua minoritària que es diu 	
català.	

a)  Explica què vol dir el terme minoritària amb relació a una llengua i posa un altre exemple de llengua 
     minoritària que coneguis.	

b)  Raona si el fet de ser minoritària constitueix una raó per tenir més cura d'una llengua o, per contra, 
     és un argument per abandonar-la fins que desaparegui.	

c)  Descriu la situació en què creus que es troba la llengua catalana en aquest sentit.

8	 Resumeix en dues línies el contingut de la carta que la Maria fa arribar a en Daniel.

9	 La Maria descobreix que té un «germà» als antípodes.	

Explica si trobes encertada l'actuació de la Maria i què faries tu en el seu lloc.
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10	 En Daniel comença a descobrir l'existència d'una nova llengua, però li cal ajuda per 		
saber el significat d'algunes paraules de la carta que rep.	

Defineix, amb paraules pròpies i no del diccionari, els mots següents:		

Asserenar-se:	

Esgarrifança:	

Esmaperdut, -uda:	

Caòtic:	

Malentès:	

Brossa:

11	 Llegeix fins a la pàgina 59 i coneixeràs els nous descobriments d'en Daniel amb relació 	
a si mateix i a les altres cultures.	

Explica què vol dir en Jiang a en Daniel a la pàgina 52 quan li comenta Tot això que estàs descobrint, 		
per complicat i dolorós que et pugui semblar ara, t'ha de servir per comprendre't una mica millor a tu 		
mateix.

12	 L'Ignasi Sorolla, el professor de català, diu a en Daniel a la pàgina 54 El Mediterrani és 	
fantàstic. Un lloc amb una cultura sàvia...	

Esmenta les principals cultures mediterrànies que han tingut un pes específic al llarg de la història de 		
la humanitat.
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13	 Llegeix fins a la pàgina 81: continua el carteig Catalunya-Austràlia!	

Dibuixa la silueta de Catalunya, escriu tres o quatre tòpics del nostre país i inventa un eslògan publicitari 	
que convidi a visitar-lo, a l'estil de la informació que veu la Maria en una agència de viatges sobre 		
Austràlia.

14	 Quan la Maria rep carta d'en Daniel, se'n va a llegir-la en una granja, en un lloc on no 		
la destorbi ningú, i en Daniel,quan en rep una de la Maria,ho fa a la vora d'un riu.	

Explica en quins indrets et sents o et sentiries còmode  en una situació com  aquesta.

15	 Per viure en un indret determinat demanem que tingui unes condicions determinades.		

a)  Explica quins aspectes de la vida de Catalunya no devien agradar  a la mare d'en Daniel.	

b)  Explica com i per què el lloc geogràfic on habites condiciona la manera de viure.
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16	 L'Ignasi Sorolla i en Daniel arriben a un acord: l'un li traduirà i escriurà les cartes en 		
canvi que l'altre es matriculi i assisteixi a les classes de català.	

Contesta aquestes preguntes:	

a)  Tu acceptaries un pacte com aquest? Per què?	

b)  Quins elements configuren un pacte d'aquest tipus?	

c)  Quines motivacions i quins elements has tingut en compte, a l'hora de començar a estudiar una 		
     nova llengua, per triar-ne una i no una altra?

17	 Llegeix fins a la pàgina 92 i observaràs com progressa en Daniel en l'aprenentatge del 
català.	

Imagina que has de fer pràctiques orals de català com en Daniel i sents les paraules següents 
reproduïdes, entre cometes i de manera aproximada, de la parla estàndard del carrer. Després, escriu-
les tal com els correspon. 		

«curanta»			 «èlics»:	

«trasòr»:			 «par xò»:	

«àbra»:				 «ampèndra»:	

«trònja»:				 «cumprènan»:	

«cumpranén»:			 «sirera»:	

«bràna»:				 «vritàt»:

18	 Explica quins programes de televisió gravaries perquè en Daniel sentís registres i tipus 
de llenguatge diferents i explica per què.
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19	 Posa't en el lloc de la Maria i elabora una llista de llocs, indrets, edificis...  de la teva 
població o comarca on portaries de visita en Daniel.

20	 Fins a la pàgina 112 en Daniel se'ns mostra tal com és.	

Posa't a la seva pell i escriu una carta a en Jiang des de París.
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21	 Fes una descripció física i de caràcter de la Helen d'acord amb les informacions que 		
has trobat fins ara.

22	 Llegeix fins a la pàgina 128: en Daniel arriba a Catalunya.		

Imagina si en Daniel dirà la veritat al seu pare i explica què faries tu en el seu lloc. Explica per què.
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23	 En Daniel i la Maria van de Barcelona a Girona amb tren i ell es fixa en els poblets que 	
van passant.	

Ordena aquestes lletres de topònims catalans i assenyala els dos que no corresponen a localitats del 		
trajecte de tren entre Barcelona i Girona.	

ALDCSE					 LLECFAAL	

CRSTAIHOL				 ÇANATME	

LLGARONRES				 LERVEDNL

24	 Explica com sap en Jaume que la taca en forma d'Itàlia d'en Daniel li ha quedat partida 	
en dos a causa de la ferida, i el simbolisme del fet que li succeeixi quan viatja a Europa.

25	 Llegeix fins al final i descobriràs com es torna a embolicar la troca quan sembla que 		
tot ha d'acabar bé.	

Justifica si trobes que l'elecció que va prendre en Jaume en el seu moment va ser covarda a més 		
d'injusta, o si la decisió de la Julie de tornar al seu país, tot i estimar-se en Jaume, ho va ser més.
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26	 Calcula sobre un atles la distància física aproximada que hi ha entre Barcelona i 		
Melbourne. Després, explica quina és l'altra distància que separa en Daniel i la Maria.

27	 Explica quin significat atribueixes al gest d'en Daniel de l'últim paràgraf Va posar el 		
botó sobre la cicatriu i amb la mà dreta el va prémer tan fort com va poder.
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Activitats per fer després de la lectura

1	 Posa't en el lloc d'en Daniel en arribar a casa seva procedent de Barcelona i explica 		
què diries a la teva mare. Després, explica com hauria canviat la història si la Julie 		
hagués explicat abans la veritat al seu fill.

2	 Descriu de manera breu l'inici, el nus i el desenllaç d'aquesta novel·la.
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3	 Imagina que cinc anys després en Daniel i la Maria es retroben a Roma, a la selva 
amazònica o en un tercer país diferent dels seus i escriu el guió d'un altre capítol de 
la seva història.
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4	 Descriu els elements de la novel·la que permeten confirmar la característica de novel·la 	
realista que consta a la rerecoberta.

5	 Torna a llegir la biografia de l'autor i el fragment de la carta als lectors i les lectores on 	
explica la seva manera d'entendre la lectura.	

Explica si aquests elements tenen relació o no amb el fet que sigui una novel·la realista.

6	 Tria un llibre per regalar a en Daniel perquè s'endugui un bon record de Catalunya.
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7	 Justifica amb quin dels personatges del llibre et sents més identificat o identificada.

8	 Esmenta una afinitat de cadascuna de les parelles de personatges següents:		

a)  La Maria i la Helen:	

b)  En Jiang i en Daniel:	

c)  En Daniel i l'Angelo:	

d)  En Jaume i en Daniel:	

e)  La Helen i en Jiang:

9	 L'evidència que en Daniel i la Maria són germans sembla que s'hagi de mantenir fins 		
al final de la novel·la, però hi ha un gir radical, com passa amb molts moments de la 		
vida.	

Recorda i explica algun canvi sobtat que hagis sofert tu o alguna persona que coneguis, com ara canvis 	
de projecte, de vida, d'aspecte físic, de residència...
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10	 Imagina que ets un productor o una productora de cinema i que compres els drets 		
d'aquesta novel·la per rodar una pel·lícula.

 		
Escriu com la titularies, quines músiques hi posaries, quins actors i les actrius triaries per als papers 		
principals, quin director o la directora contractaries, quins eslògans de promoció prepararies...

11	 Torna a llegir el final de la carta als lectors i les lectores i formula les preguntes que 		
faries a l'autor.
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12	 Queda tot aclarit?		

Explica, segons el teu parer, qui fa la pregunta del títol, a qui la fa, i si aquesta pregunta fa referència a 	
un retret o no.
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Valoració de la lectura

Expressa la teva opinió després d'haver llegit la novel·la.

La novel·la Per què no m'ho deies? m'ha agradat perquè:	

He trobat que l'argument era original.	

M'ha fet reflexionar sobre moltes coses.	

El canvi radical del final sorprèn positivament.	

La història té un final obert. 	

La novel·la Per què no m'ho deies? no m'ha agradat perquè:	

Se li hagués pogut treure més suc al tema.	

Se m'ha fet llarga i pesada.	

El tema no m'ha interessat.	

Li falta acció i emoció des del començament.
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Editorial Cruïlla - Treball lector

Balmes, 245, 4t

08006 Barcelona

Benvolgut David Nel.lo,

Mireia García

Reus,1d'abril de 1998

Tens ganes d'explicar a l'autor el que t'ha agradat més
o el que no t'ha agradat gaire de la història?

Vols expressar-li les sensacions que t'ha provocat?

Vols proposar-li els canvis que faries en l'obra?

Doncs observa aquest model de carta per enviar a l'autor i escriu lliurement la teva a la pàgina següent. 
Després, retalla el full i adreça la carta a l'editorial Cruïlla.



Sóc												    ,

visc al carrer                                                                       de					    ,

codi postal						 i vaig néixer l'any			    .

Sóc alumne/a de              curs, de l'escola 							    ,

del municipi de											    . 

He llegit el llibre											    .

✄

Benvolgut  David Nel.lo,
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