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Premi Jane Addams per a Llibres 2019

Resum
Una nena ens explica què feia amb la família i a l’escola el dia que va arribar la guerra. Ens diu com
va començar, el que va passar, com se sentia i tot el que va fer per fugir del conflicte, i reflexiona
sobre com la guerra l’ha afectat a ella i, també, a les persones dels llocs nous on va. Els nens i
nenes d’aquest nou país saben trobar una manera d’acollir-la.

Breu informació sobre els autors
Nicola Davies
Nicola Davies és una zoòloga i escriptora anglesa nascuda el 3
de maig de 1958. Va ser una de les presentadores originals del
programa infantil de la BBC dedicat a la vida salvatge The Really
Wild Show, i més recentment s’ha dedicat a la literatura infantil.
Entre els seus llibres hi ha Home, que va ser preseleccionat per
al Branford Boase Award, i Poo (2004), il·lustrat per Neal Layton,
que va ser triat per al Blue Peter Book Award el 2006. També ha
escrit diverses novel·les per a adults sota el pseudònim de Stevie
Morgan.

2

Rebecca Cobb
Rebecca Cobb és una il·lustradora britànica de llibres
infantils. Va créixer a Buckinghamshire i Somerset i ara viu a
Falmouth. Escriu i il·lustra els seus propis llibres, i també ha
col·laborat amb altres autors, com Julia Donaldson, Richard
Curtis i Helen Dunmore. Cobb es va graduar al Falmouth
College of Arts el 2004.
Premis rebuts:
– 2013 L’hora de dinar va guanyar el Premi del Llibre Infantil
Waterstones al millor llibre il·lustrat.
– 2014 The Empty Stocking va guanyar el premi Heart
of Hawick Children’s Book al millor llibre il·lustrat (en
col·laboració amb Richard Curtis)
– 2019 Premi Jane Addams per a llibres per a The Day War
Came, escrit per Nicola Davies i il·lustrat per Rebecca Cobb.

Alguns elements interessants de l’obra
– La veu narrativa és en primera persona.
– El text combina de manera poètica la narració dels fets, l’expressió dels sentiments i la reflexió
sobre les implicacions del que passa en els altres.
– La traducció sembla ben encertada.
– Les il·lustracions saben transmetre la situació de precarietat del personatge de la història: les
primeres imatges són plans més curts, a partir del moment que s’esdevé el conflicte els plans són
més generals i llargs, i al final es recuperen els plans curts.
– Les imatges reflecteixen la mirada de l’adult, ja que mostren els elements des del punt de vista
d’un picat, que en certs moments s’accentua per ressaltar la petitesa i com de desvalguda se sent
la protagonista. Hi ha dos moments que estem a l’altura dels ulls d’una nena.
– El text i la imatge, des d’una visió sistèmica:
Saben traspassar el patiment individual i el patiment col·lectiu que comporta la guerra
per a tots.
Proposen la implicació personal i col·lectiva per afrontar els conflictes. Plantegen que
defugir els conflictes els agreuja.
Deslliguen la guerra d’unes causes o territoris mostrant elements i situacions semblants
als diferents llocs on passa la història
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Possibles propostes per a una presentació suggerent de
l’obra i la seva mediació: (No busquem respostes correctes,
busquem que a través de la resposta en derivi una conversa.)
1. Observem la portada. Demanem que ens diguin què hi veuen. Proposem una anàlisi de cada
element:
– L’expressió corporal de la nena, en què et fa pensar?
– I la disposició de les lletres del títol?
– Els dibuixos, els llapis de color, i la cadira. On deu ser aquesta nena?
2. Establim una conversa prèvia a la lectura per reflexionar sobre el trencament de les rutines
quotidianes que suposa una guerra.
Podem demanar:
– Abans de venir a l’escola, què has fet avui que t’hagi fet feliç?
– Què has fet a l’escola que t’hagi interessat?
– Digue’ns paraules que associes a la paraula guerra.
3. Descobrim que els nens i les nenes no veiem les coses des del mateix punt de vista que els
adults. Descobrim el picat i el contrapicat i la profunditat de camp.
Busquem un prestatge alt i proposem que ens diguin què hi ha al prestatge. Permetem que
experimentin apropant-se o allunyant-se del prestatge, i també deixant que s’enfilin a una cadira
o escala.
Podem repetir l’exercici i demanem que anomenin objectes que hi ha a sota d’una taula.
Podem proposar que dibuixin el que veuen.
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Mapa de preguntes per a conducció d’una conversa literària
al voltant d’aquesta obra:
1. Què t’ha cridat l’atenció d’aquest llibre?
2. Si jo dic guerra, quina paraula em dius, tu? (Seria bo poder comparar el resultat amb la llista inicial
prèvia a la lectura.)
3. La nena ens explica la guerra amb comparacions. Nosaltres també podem explicar la guerra amb
comparacions.
4. Observa les imatges de la fugida (pàgines 12 i 13) i explica-les amb tres comparacions.
5. Fes com la nena, i explica’m:
		

Coses que li passen/que et passen.

		

Com se sent/com et sents.

		

Com reaccionen les altres persones.

6. Proposem dibuixar i després comentar els dibuixos d’allò que ens diu la nena: «Però la guerra
m’havia seguit. Se m’havia enganxat a la pell, als ulls i als somnis. Se m’havia clavat al cor.»
7. La nena pensa que la guerra també ha arribat a la nova escola, què creus que li fa pensar això?
8. Què hauríem de fer a la nostra escola per tal que no hi arribi la guerra?
9. Fem una representació teatral de l’àlbum il·lustrat.

Altres
1. Parlem de sentiments, relacionats amb situacions, que ens duren poc i sentiments que ens duren.
2. Juguem al joc cooperatiu de les cadires. A cada ronda eliminem una cadira, però continuem
jugant tots i, quan toca, ens hem de fer espai per quedar tots asseguts o a sobre de les cadires
sense tocar de peus a terra.
3. Parlem dels migrants i els refugiats.
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Mapa de preguntes per a la conducció
d’una conversa literària al voltant d’aquesta:
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Qui ha fet les il·lustracions?

En quins llocs passa la història?

ON

escenaris

Les il·lustracions et fan
pensar en alguns llocs concrets
de la Terra?

Què t’agrada de les il·lustracions?

Saps d’algun lloc on ara
hi hagi guerra?

En aquest àlbum, la il·lustradora
quin pla ha utilitzat més cops:
el pla curt, el mitjà o el llarg?

TEMPS
durada

TEMPS
època

PERSONATGES

ÀMBITS D’ANÀLISI

IL·LUSTRACIONS

En quant temps passa
tota la història?

En quina època
passa la història?

Si cada pla s’utilitza per explicar-nos
què passa a:
una persona, el pla curt;
un grup, el pla mitjà;
molta gent, el pla llarg.
Creus que la il·lustradora ens volia dir
alguna cosa?

Quins són els personatges
d’aquesta història?

Relacionat amb aquesta història,
si jo dic guerra, a vosaltres
quines paraules us venen al cap?

Com explicaries a algú que no coneix
la història com és la nena?
(Fes-ho com al llibre: explica coses
que li passen i com se sent.)

Si perdessis la família i
els amics i les amigues, qui creus
que seria important per a tu?

Podem ajuntar els personatges
de la història en grups?

Què podríem fer a la nostra escola
perquè no hi arribés la guerra?

PREGUNTES SOBRE L’OBRA

PREGUNTES SOBRE EXPERIÈNCIES PERSONALS

Hi ha algun fet de la teva vida
que penses que t’ha seguit
o t’havia seguit?

Com li explicaries a algú que no coneix
el llibre la frase que diu la nena
«la guerra m’havia seguit».

T’agrada el títol del llibre?
Se t’acudeix algun altre títol
per a aquest llibre?
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