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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 de motivació col.lectiva a la lectura
1	 Imaginació restauradora!	

Cal imaginar l'ambient, la clientela, la decoració, l'entorn, el menjar... dels tres locals següents: un bar italià 

a Melbourne anomenat Angelo, un cafè francès al barri llatí de París i una masia catalana dels voltants de 

Barcelona convertida en cuina tradicional.	

Es pot fer individualment o en tres grups, per escrit o no, i anar desvetllant la versió de l'autor a mesura 

que s'avança la lectura del llibre.

2	 Carta dels disbarats d'Austràlia	

Per grups, es redacta una carta inventada com si vingués d'Austràlia amb l'única premissa que tingui tants 

paràgrafs com grups hi hagi. L'objectiu és construir una carta dels disbarats llegint un paràgraf de cada 

grup de manera correlativa. També es poden llegir senceres i votar la més original.

3	 De viatge!	
Cal anar de vacances a l'estiu a Melbourne i a París a buscar l'autor. S'ha de confegir la llista de coses 

que ficaríem a la maleta, sense esmentar que una ciutat està situada al pol sud, i l'altra, al pol nord i, per 

tant, es troben en estacions diferents.

4	 De Barcelona a Melbourne	

Cal buscar informació a les agències de viatges, companyies aèries i marítimes sobre serveis, horaris, 

escales, trajectes, transports de passatgers i de mercaderies... per assenyalar tota la informació en un 

mapa i fer-ne un petit dossier. També es pot fer un estudi des de l'àmbit de Socials amb relació al nombre 

d'habitants, la situació, el clima, l'ambient, els costums, etc.

5	 Som a París	

Cal trobar un mapa de París per localitzar indrets diversos que surten en l'obra i senyalar-los-hi: Notre-

Dame, Pont de Saint Louis, metro Pont Marie, Opera, Llevallois, Place des Vosgues, Place de Stalingrad, 

Boulevard Richard Lenoir. Després també es pot preparar un recorregut turístic hipotètic per la ciutat segons 

un nombre de dies de visita fixat.

6	 Eslògan publicitari	
Cal imaginar en què consisteix el producte shaap, una beguda refrescant, una marca de roba interior 

masculina, un cotxe japonès..., i dissenyar-ne un eslògan publicitari. Durant la lectura del llibre es desvetllarà 

la realitat.

7	 Amanida de cartes	

Cal agafar el text de dues o tres cartes de l'obra, per exemple les de les pàgines 27, 38 i 84, i barrejar els 

encapçalaments de l'una amb el mig i el final de les altres. Aquesta nova carta en forma d'amanida es dóna 

per grups als alumnes i les alumnes perquè en destriïn els fragments i completin les tres cartes senceres 

segons com n'imaginin el contingut.



Altres suggeriments
1	 Es pot completar el treball d'aproximació a Austràlia amb una exposició de prospectes, guies 

turístiques, mapes... recollits en agències de viatges i de turisme, que també pot servir de punt 
de partida per fer un treball a fons sobre aquest país.

2	 La lectura del llibre suggereix que els personatges masculins són més covards que els femenins 
davant d'una situació crítica. Això pot donar peu a obrir un debat sobre la creença social que les 
dones són més covardes que els homes.

3	 Per grups, es poden buscar pel·lícules i músiques australianes i, després, comparar-les amb les 
d'aquí.

4	 El guió de la novel·la és susceptible de capgirar i reescriure la història a partir del moment en què 
la Maria anés a buscar el seu «germà» a Austràlia.

5	 És molt suggeridor obrir un debat sobre les formes de comunicació i de confiança dels alumnes 
i les alumnes amb els pares o tutors respectius.

6	 Com a lectures complementàries, es poden recomanar de la col·lecció Gran Angular els llibres 
següents: El cowboy negre (núm. 83), amb relació a la descoberta de cultures diferents a la nostra, 
i D'on véns, Jan? (núm. 65), amb relació als vincles familiars desconeguts.
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