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ABANS DE LA LECTURA

Activar els coneixements previs

A partir de la imatge de la portada
• Què hi veiem a la portada?
• Sabeu què representa aquest dibuix?
• Com ho sabeu?
• Què fan els titelles?
• N’heu fet anar mai cap?
• Per a què serveixen els fils?
• Coneixeu alguna història en la qual el protagonista sigui un titella?
• Com es diu aquest titella?
• Com ho sabeu?
• Us heu fixat en la cara del titella?



• Què us transmet?
• Per què?
• Què li deu passar?
• Us heu fixat en els colors de la portada i de la imatge?
• Què us suggereixen?

A partir del títol
• Coneixeu alguna persona que es digui Dimitri?
• D’on creieu que és originari aquest nom?

A partir del format del llibre
• Quin tipus de llibre és?
• Quines característiques té? (gran, tapes dures, moltes imatges...)
• En coneixeu algun altre? Quin?
• En aquests tipus de llibre què creieu que s’hi explica? (una història, una narració,
no una notícia, contingut científic...).

Prediccions sobre el contingut
(A través d’una ullada general de les imatges del llibre i fent una pluja d’idees pàgina
per pàgina. Seria convenient anotar les diferents idees que sorgeixin a la pissarra per
després comprovar-les.)

Possibles intervencions de l’alumnat:
Imatge 1
- On és Dimitri?
- Com ho sabeu?
- Qui porta el bagul?
- Qui és aquest home?
- Com es diu aquest ofici?
- Com viuen els titellaires?
- Qui els acompanya?
- On van?
- ...
Imatge 2
- Com està Dimitri?
- Què fa?
- On és?
- Com ho sabeu?
- Quin moment del dia és?
- Com ho sabeu?
- Pot ser que Dimitri hagi viatjat en aquest vaixell?
- ...
Imatge 3
- Què fa Dimitri?
- Com creieu que se sent? Per què?
- On us sembla que és?
- ...
Imatge 4
- Quins materials hi ha aquí?



- De qui són el braç i la cama?
- Com ho sabeu?
- Què creieu que li ha passat?
- Com ho sabeu?
- ...
Imatge 5
- Què són?
- Com ho sabeu?
- On són?
- Què fan?
– En quina estació de l’any passa?
- Com ho sabeu?
- ...
Imatge 6
- Qui creieu que viatja en aquest tren?
- On van?
- ...
Imatge 7
- Qui hi ha?
- Què fan?
- Què miren?
- Qui creieu que és el personatge que tothom mira?
- Per què el miren?
- ...
Imatge 8
- On és ara Dimitri?
- Què fa?
- Qui s’ho mira?
- Aquesta escena és abans o després de l’actuació de Dimitri?
- ...
Imatge 9
- Què es veu?
- Què fa Dimitri?
- ...
Imatge 10
- El titella que surt en primer terme és Dimitri? Per què?
- Què creieu que està fent?
- Qui hi ha a la porta?
- ...
Imatge 11
- On és ara Dimitri?
- El trobeu diferent? Per què?
- Què mira?
- Què deu pensar?
-...
Imatge 12
- Què es veu ara?
- Quins tipus de cases hi ha?
- Quina relació pot tenir amb la imatge anterior?



- ...
Hipòtesis sobre el possible contingut de la lectura:
- Quins personatges surten en aquesta història?
- On creieu que succeeix? Per què?
– De què creieu que tracta?

Establir el propòsit de la lectura
- Llegirem per conèixer la història de Dimitri.
- Llegirem per comprovar si les preguntes i prediccions que hem fet són
encertades.
- ...

DURANT LA LECTURA

Lectura pàgina per pàgina

Text de la imatge 1
Compartir el significat de:
- foscor aspra
- sotracs
- surava
- soroll rovellat
- mà àvida
- llum freda
- camerino
- ...
Verificar les anticipacions efectuades inicialment
- Dimitri és el titella.
- Està dins del bagul.
- Se sent sol. Està trist perquè viu en un lloc fosc, humit i només en surt per
actuar.
- Viatja habitualment.
- ...
Fer inferències
A partir de l’expressió: “Tot seguit , el titellaire l’agafà amb una mà àvida...”, podem
deduir quin tipus de relació té el titellaire amb Dimitri, quina és la manera de ser del
titellaire...

Text de la imatge 2
Compartir el significat de:
- teatre fi
- butaques vellutades
- bona lluminària
- gent mudada
- aplaudir calorosament
- teló
- sense compliments
- claqué



- cantonades rònegues
- sentors de clavegueres
- claror enterbolida
- halo dels focus
- ...
Verificar les anticipacions efectuades inicialment
- Els titelles actuen, ballen, ballen claqué, fan acrobàcies...
- Els titellaires actuen en diferents llocs, de vegades en condicions difícils.
– El titellaire treu el titella del bagul per actuar.
Fer inferències
A partir de l’expressió: “Sense compliments va tornar a ficar Dimitri dins el bagul
obscur”, podem deduir que el titellaire no estima gaire el seu titella, que només hi té
una relació comercial...

Text de la imatge 3
Compartir el significat de:
- ulls esbatanats
- espurna d’emoció
- ...
Verificar les anticipacions efectuades inicialment
– Dimitri no se sent bé.
– Tant li fa haver d’obeir l’amo.
– No demostra cap emoció.
Fer inferències
A partir de l’expressió: “Ell només obeïa l’amo i feia tot el que li demanava”, podem
deduir que Dimitri té una relació de supeditació, subordinació i servitud amb el titellaire.

Text de la imatge 4
Compartir el significat de:
- Tombarelles
- ...
Verificar les anticipacions efectuades inicialment
Continuem verificant que els titelles tomben molt i fan moltes actuacions: tocar el
saxòfon, fer tombarelles, portar el pas com un soldat, volar com un ocell...
Fer inferències
A partir de l’expressió: “ ...li lligà un cordill al pit perquè es bellugués més bé ”, podem
deduir que l’amo li vol fer fer més coses i fer-lo bellugar millor.

Text de la imatge 5
Compartir el significat de:
- ocórrer
- sobresaltà
- tot d’un plegat
- trasbalsar
- succeïa
- manipulés
- tenebra
- ...
Fer inferències



A partir de l’expressió: “En escoltar els aplaudiments, Dimitri se sobresaltà. Va ser com
si es despertés tot d’un plegat. Allò el va trasbalsar...”, podem deduir que per primera
vegada sent emocions com si fos una persona.
Fer noves prediccions
– Què suposarà aquest canvi?
– Li pot passar com a Pinotxo?

Text de la imatge 6
Compartir el significat de:
- esdevenir-se
- llogarret
- sotragueig dels trens
- densa indiferència
- ...
Verificar les anticipacions efectuades inicialment
Continuem verificant que Dimitri viatja molt i aquí en tren. Verifiquem també que
lentament comencen alguns canvis importants: hi sent, li comença a desaparèixer la
indiferència...
Fer inferències
A partir de l’expressió: “Semblava com si la densa indiferència en la qual havia viscut
s’estigués fonent...”, podem deduir que el procés iniciat abans continua.
Fer noves prediccions
– Què suposarà el fet de començar a sentir emocions?

Text de la imatge 7
Compartir el significat de:
- desvetllava
- fiblades d’agulles de cap
- nit perllongada
- planures
- embolcallaven
- xafogor que feia suar la cansalada
- neguitejava
- ...
Verificar les anticipacions efectuades inicialment
Continuem verificant que Dimitri comença a desenvolupar tots els sentits i sentiments
nous: nota fred, calor, alegria, tristor, angoixa, curiositat..., somnia com una persona.
Verifiquem que Dimitri es convertirà en una persona.
Fer inferències
A partir de l’expressió: “Quan el titellaire girava ...la foscor l’ofegava” , podem deduir
que se sent presoner i que està sotmès a la voluntat de l’amo.

Text de la imatge 8
Compartir el significat de:
- covar la idea
- romania sol
- arca
- reviscolar
- cruiximents



- ...
Verificar les anticipacions efectuades inicialment
Continuem verificant que Dimitri s’està convertint en persona, no només té sentiments
sinó que és capaç de començar a bellugar-se per si sol, sent dolor, pensa...
Fer inferències
A partir de l’expressió: “I, dins l’obscuritat espessa del bagul, va covar la idea de no
viure mai més lligat als desitjos d’un altre” , inferim que vol ser lliure.
Fer noves prediccions
- Ara que es pot bellugar sol, marxarà?
- A partir de l’expressió ”Mai no s’havia mogut sol”, puc predir que té
inseguretat?

Text de la imatge 9
Compartir el significat de:
- ben resolt
- exercitar-se
- reconfortava
- destorbava
- a l’aguait
- son amo
- atrafegat
- ...
Verificar les anticipacions efectuades inicialment
Continuem verificant que Dimitri desenvolupa tots els sentits i la mobilitat, i comprovem
que nota inseguretat perquè mai no s’ha mogut sol.
Fer noves prediccions
– Ara marxarà segur.

Text de la imatge 10
Compartir el significat de:
- estrebada
- glopada de llibertat
- ...
Verificar les anticipacions efectuades inicialment
Verifiquem que Dimitri fuig del bagul per ser lliure i és qui surt per la porta del fons.
Fer inferències
A partir de l’expressió: “els seus ulls van deixar de tenir aquella mirada de sorpresa
glaçada, perquè va respirar la primera glopada de llibertat”, inferim que Dimitri s’ha
sentit molt oprimit (era un titella dominat per l’amo, com tots) i volia ser lliure.

Text de la imatge 11
Compartir el significat de:
- caminant desmanegadament
- llambordes lliscoses
- entestat
- revifava
- ...
Verificar les anticipacions efectuades inicialment
Comprovem que ha marxat i ha pujat dalt d’un turó des d’on ha descobert tota la ciutat.



Verifiquem que Dimitri ja és diferent, que no és un titella amb cordills, i també sabem
com se sent.
Fer inferències
A partir de l’expressió: “També va observar com s’anava fent de dia, i va quedar
meravellat en adonar-se que, realment, existien horitzons tan amples com s’havia
imaginat”, inferim que Dimitri s’adona que la seva decisió ha estat encertada i també en
quin moment del dia va decidir marxar i quanta estona va caminar.
Fer noves prediccions
- Què farà ara tot sol? Tindrà por?
- El titellaire el vindrà buscar?
– On anirà?

Text de la imatge 12
Compartir el significat de:
- solcaven parsimoniosos
- tibar
- vessant alegria
- calfred el sacsejà
- s’espolsà el neguit
- ...
Verificar les anticipacions efectuades inicialment
Verifiquem que es dirigeix cap a la ciutat, que es veia des del turó, i que li agafa por de
sobte, però està animat i content.
Fer inferències
A partir de l’expressió: “va veure que encara li penjava un cordill. El cordill del
pit...massa endins”, inferim que el titellaire li dominava la voluntat i els sentiments
(cordill al cor).
A partir de l’expressió: “va començar a caminar decidit i sense cordills per la vida,
convençut que mai més ningú no decidiria per ell”, deduïm que està content de ser ell
mateix qui prengui les decisions i que ningú no el manipuli. Està convençut de la decisió
que ha pres.

DESPRÉS DE LA LECTURA

Avaluar la consecució del propòsit de la lectura
- Sí, hem assolit el propòsit de lectura, perquè ara ja sabem qui és el Dimitri i què li
passa. També hem comprovat les prediccions que hem fet.
– Fer-los conscients del vocabulari nou après.
Sintetitzar components, personatges, situacions o idees principals de la
lectura o de l’escolta
- Pensar un altre títol per a la història.
- Dir de quin tema tracta la història (parlar-ne).
- Oralment, exposar quina ha estat l’evolució psicològica de Dimitri (relacionar amb el
concepte de personatge pla o rodó).
- Resumir la història en 8 vinyetes utilitzant la següent bastida (relacionar amb
plantejament, nus i desenllaç):



- Inventar-se un final alternatiu.
Fer preguntes de comprensió
a) Comprensió literal (la resposta es troba en el mateix text):
• Què feia sempre el titellaire quan tancava Dimitri dins del seu bagul?
• Quins tipus d’actuacions feia Dimitri?
• En quin lloc del cos el titellaire cus un nou cordill a Dimitri?
• Com ho fa per escapar-se del seu bagul?
• On va quan s’escapa?
b) Comprensió interpretativa (suposa efectuar inferències):
S’ha treballat durant la lectura.
c) Comprensió d’elaboració personal (comporta donar una opinió personal):
• Heu pensat abans de llegir-lo que es tractava d’un llibre per a més petits? Per
què?
• Heu llegit algun llibre que s’assembli a aquest? En què s’assemblen?
• Creieu que podríem entendre el text sense les il.lustracions?
• Us heu fixat que quan Dimitri és lliure surt de cos sencer i és petit i que, en
canvi, mentre se sent dominat pràcticament no surt de cos sencer i és gran? Per
què ho deu fer això, l’il.lustrador?
• Quants Dimitris podeu veure a la història? Quin us agrada més?
• Com us heu sentit al llarg de la història? Us heu ficat dins del cap de Dimitri? Heu
pogut imaginar què pensava, com se sentia?
• Dimitri us ha fet pensar en algú que conegueu? Per què?
• Creieu que a partir de la seva fugida va ser molt feliç? Per què?
• Com és el titellaire? Què creieu que farà quan descobreixi que el titella s’ha
escapat?
• Qui explica la història? S’implica o no en la història?
• Deu passar molt de temps entre l’inici i el final de la història? Què us ho fa
pensar?
• A partir dels vestits i les imatges podeu dir en quina època ha passat aquesta
història?


