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Carta als lectors i les lectores  	

 HOLA, 	

SÓC LA FADA CLEMENTINA. SI HEU LLEGIT ELS SOMNIS DE L’AURÈLIA, JA SABEU 

QUI SÓC. SI NO, JA PODEU CÓRRER A BUSCAR-LO. L’EDUARD MÁRQUEZ M’HA DEMANAT 

QUE US EXPLIQUI LA MEVA EXPERIÈNCIA COM A PERSONATGE DE LA SEVA HISTÒRIA. 

DIU QUE, COM QUE L’HE VISCUDA DES DE DINS, US EN PUC PARLAR MILLOR QUE ELL.	

 LA VERITAT ÉS QUE NO SÉ SI EL LLIBRE ÉS BO O DOLENT. LLARG O CURT. 

ENTRETINGUT O AVORRIT. NI IDEA. JO M’HO HE PASSAT MOLT BÉ. FEIA TEMPS QUE 

NO VIVIA RES DE TAN EMOCIONANT. ENCARA EM TREMOLEN LES CAMES QUAN PENSO 

EN EL MOMENT QUE L’ONOFLEDIS BAUMOL VA ENTRAR A CASA ACOMPANYAT D’UN 

PARELL DE TROLLS DIENT: «ON AMAGUES ELS BALDÀNDERS, BRUIXA DE PA SUCAT 

AMB OLI?», O EM PIQUEN ELS SENYALS DELS CANELLS I DELS TURMELLS QUAN 

RECORDO LES HORES PASSADES A LA MASMORRA, LLIGADA A LA PARET AMB DUES 

CADENES, SENSE DORMIR NI MENJAR. O SE M’ACCELERA EL COR EN IMAGINAR-ME LA 

SALIVERA DEL GRIU EN TROBAR-NOS, A L’AURÈLIA I A MI, A LA SEVA COVA. 	

 PERÒ LES PERIPÈCIES DE LA HISTÒRIA NO SÓN EL MILLOR. EL MÉS IMPORTANT 

ÉS QUE HE SORTIT DE CASA I HE CONEGUT UN GRAPAT DE GENT FANTÀSTICA. I AIXÒ 

ÉS EL QUE FA QUE ELS LLIBRES SIGUIN MERAVELLOSOS: PODER CÓRRER MÓN I 

COMPARTIR AVENTURES AMB PERSONATGES QUE NO HAS VIST MAI ABANS. QUÈ MÉS 

ES POT DESITJAR? JO, RES MÉS. BÉ, SÍ, QUE VOSALTRES US DIVERTIU TAN COM JO. 

FADA CLEMENTINA
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EL LLIBRE
Editorial Cruïlla.

Col·lecció:
El Vaixell de Vapor. Sèrie Blava, 
núm. 94.

Pàgines:
96.
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Títol:
Els somnis de l’Aurèlia.

Autor:
Eduard Márquez.

Il·lustradora:
Cristina Losantos.

L'AUTOR

Eduard Márquez va néixer a Barcelona l’any 1960. No sap d’on li 

ve la dèria dels llibres, però li agrada pensar que els tebeos que    

li penjaven del bressol perquè s’entretingués amb les coloraines hi 

tenen alguna cosa a veure. Si més no, prou per estudiar literatura a 

la universitat, guanyar-se la vida escrivint i fent traduccions i, sobretot, 

llegir, llegir, llegir...           

infants ha escrit les dues primeres novel·les de la sèrie d’aventures de l’Eloi i la Maria, Hoax i La maledicció del 

cavaller Nomormai, publicades per Cruïlla a la Sèrie Taronja de la col·lecció El Vaixell de Vapor.

LA IL.LUSTRADORA

Cristina Losantos va néixer a Barcelona l’any 1960. Va estudiar belles arts i va fer classes 

de dibuix a nois i noies d’EGB i BUP en una escola del barri de Gràcia de Barcelona 

durant tres anys. De fa catorze anys, es dedica professionalment a la il·lustració i en 

aquest temps ha fet dibuixos tant per a llibres que acaben bé com per a històries que 

no acaben tan bé, com ara Ton i Guida; per a llibres relacionats amb la música, com ara 

el Cançoner de Nadal, i per a revistes, jocs i tot el que calgui.



Activitats per abans d'iniciar la lectura
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	— Avui he somiat que m’agafava un lector a les seves mans, em mirava i 		
m’obria les cobertes per conèixer el tresor que guardo al meu interior. 	

— Ep! No t’emboliquis tant i ajuda’m a trobar la sortida d’aquest parc.	

— Només la podràs trobar si descobreixes el meu tresor!

 1	 Imagina i digues qui manté la conversa que acabes de llegir.

 2	 Observa la coberta i digues per on passeja la nena que hi surt i com s’ho 
pot fer per no perdre’s-hi.
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 3	 Imagina i dibuixa què trobarà a la sortida.
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 4	 Llegeix la carta de la fada Clementina a la pàgina 1 del quadern i comenta 
què tenen de meravellosos els llibres per a tu. 

 5	 Tria en quin d’aquests moments del dia i de la nit has somiat alguna vegada, 
o escriu-ne de nous:	

Somio quan:	

a)	 m’avorreixo.	

b)	 estic tranquil·lament al llit, dormint o no.	

c)	 menjo a taula i no m’agrada el que hi ha.	

d)	 veig una pel·lícula.	

e)	 llegeixo un llibre que m’agrada molt.	

f)	 em relaxo prenent un bany, després d’un dia molt dur. 	

g)	 veig l’anunci d’un producte que m’agrada.	

h)
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 6	 Explica algun somni o desig que tinguessis i que, després, l’hagis vist fet realitat. 

 7	 Digues la diferència que hi ha entre somiar quan dorms durant la nit o bé 
somiar despert.
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 8	 Resol aquestes endevinalles i et sortiran alguns dels animals que hi ha a la 
coberta; seguidament, dibuixa a la il·lustració de sota l’animal que hi falta.	

a) No camina mai per terra			 b) Una cosa que puja paret amunt		

ni tampoc vola per l’aire,	 amb la caldereta al cul.		

tampoc no sap nedar,					

però corre, puja i baixa.																	

c) Endevina, endevinalla:					

quin ocell pon a la palla?		  																							

d) Camina sense tenir cames,		

xiula sense ser xiulet;		

qui no ho endevina		

ja pots dir que és un ximplet.

 9	 Llegeix la rerecoberta i explica què vol dir tenir un malson. Després, descriu 
algun malson que hagis tingut darrerament.



 Somies o estàs despert?

Prepara’t a participar d’un somni, o bé d’una aventura, o bé… L’únic que 

has de fer és deixar-te portar per la imaginació de l’Aurèlia i…!
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10	 Mira la rerecoberta i anomena o descriu quina mena de personatge hi ha 
dibuixat.

11	 Dibuixa un personatge fantàstic que hagi sortit de la teva imaginació.
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Activitats per fer al llarg de la lectura

Llegeix el capítol 1 i diverteix-te somiant!

 1	 Comenta si en aixecar-te al matí recordes normalment què has somiat mentre 
has dormit, o bé si et passa el mateix que a l’Aurèlia.  

 2	 Tria dos d’aquests personatges que podrien ajudar l’Aurèlia a recordar els 
somnis, a més de la fada. Després, digues de quina manera l’ajudarien. 	

a)	 l’oftalmòleg	

b)	 la bibliotecària	

c)	 el psicòleg	

d)	 la peixatera	

e)	 la massatgista	

f)	 el perruquer	

g)	 el mag	

h)	 el príncep



 3	 Imagina i digues com sap la veu del contestador que la nena es diu Aurèlia.

4	 Inventa el missatge enregistrat del contestador telefònic d’un gnom o d’una sirena.	

Aquest és el contestador automàtic de 

 5	 Mira amb atenció la il·lustració de la pàgina 11 i tanca el llibre.	

Assenyala els tres objectes que no surten dibuixats a l’habitació de la fada.	

telèfon	 televisió	 vareta màgica	 regadora	

rellotge	 gat	 llibres	 guardiola	

olla	 tren	 elefant	 nina
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 6	 Imagina i digues si la gota del beuratge que pren farà efecte a l’Aurèlia i quin 
tipus de somni tindrà, com ara de por, d’amor, divertit…   	

Arriba fins a la pàgina 24 i a veure si la gota del beuratge fa efecte!

 7	 Imagina que ets un company o una companya de l’Aurèlia i escriu què opines 
del somni que ella explica.
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 8	 Ajuda l’Aurèlia i compleix el seu desig.	

Dibuixa la Ifigènia amb tot de mandonguilles amb salsa que li regalimen per la cara i la cola 			
enganxifosa per la roba segons la descripció de la pàgina 17.
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 9	 Posa’t en el lloc de la protagonista i escriu què diries a la teva mare si entrés 
a l’habitació mentre jugues i parles amb el pingüí.

Llegeix fins al final del capítol 5 
i sigues un bon company o companya de la protagonista.

10	 Imagina que l’Aurèlia vol transformar el seu somni en un conte de terror.	
Inventa un títol per a aquest conte nou i dibuixa la il·lustració que tindria la 
coberta.
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11	 Explica per què creus que la Ifigènia talla la narració de la seva companya 
per dir-li que no es creu que sigui un somni.

12	 Explica en quins moments t’agradaria tenir poders per transformar-te en un 
objecte o ésser màgic perquè no et trobessin. Després, dibuixa l’ésser o 
l’objecte en què et transformaries.
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13	 Digues què tenen de comú tots els elements d’aquesta il·lustració.

Arriba fins a la pàgina 50 i fes cara de velocitat!

14	 L’Aurèlia vol insultar en Galb, però no li surt res perquè fa temps que no juga 
amb els nens al pati.	

Fes una llista per a l’Aurèlia amb les expressions no despectives amb què us recrimineu entre 
vosaltres, com ara pallús.
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15	 Dibuixa un troll tal com te l’imagines segons la descripció que se’n fa a la 
pàgina 44.

16	 Suggereix a en Galb i a la nena una altra estratègia per accedir a la casa i 
que no els puguin veure ni l’Onofledis ni cap troll.
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Llegeix fins al final del capítol 9. 
Podran entrar a la casa sense ser vistos o no? 	

17	 Explica per què l’Aurèlia diu que la Ifigènia fa trampes.

18	 Imagina i digues què hauria passat amb en Galb si la nena no hagués cridat 
quan l’Onofledis cremava el mocador.

Arriba fins a la pàgina 75 i recorda 
quants éssers fantàstics has vist alguna vegada.

19	 Comenta l’argument d’alguna història que hagis llegit o vist en pel·lícula en 
què surtin éssers màgics. Després, descriu-los.
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20	 Separa aquestes tires de lletres en paraules i assenyala la descripció que 
correspon al griu.

a)	 ÉSUNLLEOPARDAMBELCAPLESPOTESILESORELLESDÀNEC.

b)	 ÉSUNLLEÓAMBELCAPLESALESILESDUESPOTESDELDAVANTDÀGUILA.

c)	 ÉSUNLLEÓAMBELCAPLESALESILESDUESDENTSDÀGUILA. 

21	 Imagina i digues què passarà amb la Clementina, l’Aurèlia i el griu, un cop 
la fada acabi de dir el reguitzell de paraules incomprensibles.	

Acaba de llegir la història
 i vigila que l’Onofledis no et descobreixi a tu també!

22	 Imagina i dibuixa com deu ser en Galb transformat en virus informàtic.
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23	 Comenta què faries amb l’Onofledis Baumol un cop tancat a la gàbia de vidre.

24	 Inventa una nova feina per als trolls que treballaven al servei d’aquest malvat.
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25	 Observa aquesta il·lustració i ajuda l’Aurèlia a recordar quins elements 
pertanyen als seus somnis i quins pertanyen a l’aventura que ha viscut.									

Somni											

Aventura

26	 Escriu tres avantatges que té per a l’Aurèlia tenir en Galb com a company de 
classe.
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Activitats per fer després de la lectura

 1	 Dibuixa la cara que devien fer les dues nenes quan van reconèixer en Galb. 

 2	 Imagina i descriu alguna entremaliadura que pot fer en Galb si no fa els 
deures o no se sap la lliçó alguna vegada.
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 3	 Explica a quina conclusió arriba l’Aurèlia al final de la història pel que fa als somnis. 

 4	 Ara faràs de periodista.		

Redacta la notícia sobre l’alliberament dels éssers màgics i l’empresonament del segrestador 	
en una gàbia de vidre. Després, dibuixa un moment important de tota l’aventura.

EL DIARI
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 5	 Comenta amb quina finalitat els personatges més famosos dels contes, com 
ara la Blancaneu o la Ventafocs, fan servir les fades. Després, digues en 
quins moments els nens i les nenes es posen en contacte amb les fades i 
altres éssers màgics.

 6	 Imagina que un baldànder pot ser el teu doble quan tu ho desitgis sense 
que ningú no ho noti.	

Descriu un tret personal físic i un altre de caràcter que et defineixin el millor possible.	

 7	 Encercla el personatge que té alguna afinitat amb en Galb i, després, comenta 
què comparteixen tots dos.	

a) Obèlix	 b) Mortadel·lo	 c) Carpanta	 d) Tintín	 e) Simpson  

 8	 Digues amb quin tros de la història relacionaries la coberta del llibre.



 9	 Busca en aquesta sopa de lletres el nom de set éssers màgics que s’han 
esmentat a la lectura. Els trobaràs en direcció horitzontal i vertical, del dret 
i del revés.				

N	 O	 G	 R	 E	 S	 N					

M	 H	 W	 G	 F	 M	 R					

E	 V	 D	 N	 O	 F	 O					

R	 T	 R	 O	 L	 L	 C					

L	 O	 A	 M	 L	 E	 I					

I	 K	 C	 J	 E	 S	 N				

G	 L	 E	 A	 T	 V	 U

10	 Digues el nom o dibuixa dos personatges màgics que et siguin simpàtics i 
dos més que et produeixin fàstic o rebuig.
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A qui recomanaries aquest llibre?

Si t’ha agradat el llibre Els somnis de l’Aurèlia, escriu el nom d’un amic o una amiga en aquesta 
butlleta, completa-la i fes-la-hi arribar.
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	Jo tampoc recordo el que somio. 	

M’encanten els éssers màgics.	

M’agradaria viure una aventura com la de l’Aurèlia.	

A partir d’ara he descobert un joc nou per a l’hora del pati: explicar històries.	

He après que no és bo riure’s de les persones perquè no saben fer una cosa.	

Quan te l’hagis llegit, ja me’n diràs alguna cosa.

Una abraçada,

Hola,

He llegit un llibre del 	  que es diu Els somnis de l’Aurèlia. M’ha agradat molt 

perquè:
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Editorial Cruïlla - Quaderns de lectura 

c. Balmes, 245 4t

08006 Barcelona

Benvolgut Eduard Márquez,

comunicacio@cruilla.com

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 proposar-li els canvis que faries en l’obra?

Doncs tria un model de correu, escriu lliurement la teva opinió a l’autor sobre la història i adreça-la 
a l’Editorial Cruïlla. I no oblidis incloure-hi les teves dades (tens un model de carta a la pàgina següent)!



Model de carta

Benvolgut Eduard Márquez,

Signatura

Data

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		

.
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