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of the Year

Resum
Des de la finestra de la nova casa, l’Ella mira molt encuriosida l’edifici abandonat que hi ha a tocar
del seu pati. Thornhill era un orfenat de noies que ja fa més de trenta anys es va tancar. Els estranys
successos del 1982 van provocar l’aturada de les obres de reforma i aquell gran casalot deteriorat i
els seus jardins s’han convertit en un motiu de conflicte entre veïns i ajuntament.
L’Ella passa moltes hores sola a casa, esperant que el pare torni de la feina. Per això, segurament
perquè se sent sola, quan veu la silueta d’una nena a la finestra de l’orfenat no s’ho pensa dues
vegades.
Comencen així un seguit d’anades i vingudes de casa a l’orfenat, que coneixerem a través de
capítols il·lustrats íntegrament, per esbrinar a qui pertany aquella silueta. La resta de la història la
sabrem gràcies a la inquietant lectura del diari personal d’una de les nenes de l’orfenat.
L’Ella acabarà descobrint la part més fosca d’aquesta institució i la seva vida quedarà lligada per
sempre més a la història de Thornhill.
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Breu informació de l’autora
Pam Smy
Pam Smy és llicenciada en Belles Arts i màster d’il·lustració infantil. Es va graduar el 2001 i des
d’aleshores ha publicat en diferents editorials britàniques importants.
És professora d’il·lustració a l’Escola d’Art de Cambridge a la Universitat Anglia Ruskin.
Pam Smy ha combinat al llarg de divuit anys la docència en diferents escoles d’art, aprofundint i
analitzant com fomentar el procés creatiu, amb la publicació dels seus treballs, il·lustrant cançons
populars, de bressol, narrativa...
La seva passió és dibuixar, llegir novel·les i el cinema antic. I de totes aquestes aficions neix Thornhill, la primera novel·la que escriu i il·lustra.
Aquí veiem el seu interès per captar la realitat, observacions quotidianes que es tradueixen en imatges de mons imaginaris, amb personatges i espais de gran potència.
Viu a Cambridge amb el seu marit, també escriptor i il·lustrador,
Dave Shekton, una filla i un gos.
Per saber-ne més: Twitter: @pam_smy
I a través de David Fickling Publishing
(http://www.davidficklingbooks.com/index.php).

Elements interessants de l’obra
Aquests elements no els avançarem com a dinamitzadors del grup, però:
– Si apareixen en la conversa, els destacarem i en farem notar la importància.
– Si no hi apareixen, farem alguna pregunta o observació que pugui portar el grup a qüestionar-ho
i treure’n alguna conclusió.
1. La il·lustració com a llenguatge narratiu
2. El llibre de Thornhill com a objecte
3. Estructura del relat: construcció de la història a partir de la intercalació de dos llenguatges diferents i complementaris, el visual i el textual
4. Doble narrador i punt de vista:
La història il·lustrada té un narrador extern, en tercera persona, més que omniscient, diríem que
observador: només sap allò que observa. No pot reproduir els pensaments ni els sentiments dels
personatges. Va descobrint el que veu al mateix temps que el lector. És totalment objectiu?
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La història escrita té un narrador intern. Es tracta d’un dietari escrit en primera persona –narrador personatge– que explica la seva visió. Pot explicar la història de manera parcial o limitada.
Allò que explica pot ser subjectiu?
5. Thornhill. La casa com a protagonista.
6. Gènere literari: novel·la gòtica o de terror. Històries de fantasmes...
7. Final obert (o no?)

Possibles propostes per a una presentació de l’obra i la seva
mediació
Abans de presentar el llibre
La il·lustració narra?
La lectura d’un conte-il·lustració (vegeu l’annex) de Jon Klassen ens pot donar el punt de partida de
la lectura. Ens pot ajudar a emmarcar dues coses importants de Thornhill:
– La il·lustració és també un llenguatge narratiu, una narració visual.
– El conte de Klassen té un to gore i una atmosfera que ens pot ajudar a situar el nostre llibre.

Just el dia que donem el llibre per llegir
Lectura en veu alta
El llibre presenta dues històries que ens arriben a través de dos llenguatges diferents, que s’intercalen al llarg de tot el llibre.
Què podem fer si ens centrem en el llenguatge escrit, l’alfabètic?
Els fragments del diari són molt teatrals i conviden a ser llegits en veu alta.
Podem llegir el llibre a classe: preparar-nos molt bé els primers capítols i sorprendre els joves amb
un espai ambientat amb cert misteri, poca il·luminació, ombres, olor...
Potser l’institut o la biblioteca té algun soterrani o espai més intrigant, o qui sap, potser tenim la
possibilitat de quedar per fer una lectura nocturna en algun jardí...
Sense forçar la participació, si la lectura funciona, potser algun voluntari s’anima a preparar-se els
següents fragments per seguir llegint. O sorgeix l’interès per gravar la lectura amb efectes especials
a l’estil de les antigues radionovel·les.

Després de la lectura
Modelant les protagonistes
Una conversa interessant podria girar al voltant de les protagonistes del llibre. Mary? Ella? La nena
acusadora? Què tenen en comú totes tres? Qui és víctima i qui és innocent? Bellesa i lletjor? L’estima dels adults? La solitud de l’Ella és diferent de la solitud de les noies de l’orfenat?
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Però per fer més amena la conversa, podem repartir una peça de fang a cada alumne i així, mentre
xerrem del personatge que més ens ha marcat, podem anar modelant la seva figura de fang, creant
nines com fan la Mary i l’Ella.

Enfocant el relat visual
No haurem aprofundit prou en el llibre si no dediquem unes hores a jugar amb la part visual.
1. Si fem una passejada per l’Instagram de l’autora (https://www.instagram.com/pamsmyillustrator/)
podem veure quins són els seus referents reals a l’hora de dibuixar: per exemple, nines angoixants, escultures, cases, espais exteriors, jardins...
És interessant veure l’atmosfera i el to de tot el conjunt del seu compte d’Instagram. Passa amb
altres autors que coneguem?
Potser és un exercici interessant aprofitar per mirar el nostre propi compte i veure si també segueix una mateixa estètica, estil, tendència. Ens defineix?
2. El punt de vista de la il·lustració. Si el text és un relat en primera persona, i per tant allò que
s’explica és la visió de la Mary... Quin és el punt de vista de la il·lustració? Sempre és el mateix o
canvia? Qui explica la història il·lustrada? L’Ella? Un narrador extern?

3. Observació al detall. Una lectura atenta de les imatges ens pot ajudar a descobrir pistes, a
anticipar fets importants... Si no en copsem tots els detalls podem arribar al final del llibre amb la
sensació de no haver lligat tots els caps.
Et posem dos exemples, però potser en podeu trobar més...
A les primeres pàgines hi ha un zoom que ens apropa a la casa de l’Ella. Abans d’arribar-hi,
però, hi ha dues dobles pàgines on veiem una teranyina.
Observes alguna diferència entre aquestes dues il·lustracions?
Creus que pot tenir un significat simbòlic?
L’Ella està penjant un pòster a la seva habitació. Amb les poques dades que es veuen, pots
arribar a descobrir a quina autora i a quin llibre fa referència?
L’argument d’aquest llibre et fa pensar en alguna cosa?
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[Respostes:
En les primeres imatges, l’aranya atrapa la mosca. Podem veure aquí un advertiment?
En la segona imatge, el llibre i l’autora són Susan Hill, I’m The King of the Castle (1970).
El llibre parla de la història de dos nens d’onze anys que han de viure junts perquè la mare d’un va
a fer de majordoma a casa del pare de l’altre. La crueltat d’un nen sobre l’altre és extrema. L’assetjament escolar és terrible, i finalment aquest maltractament desemboca en suïcidi.]
4. Les guardes. Thornhill és d’aquelles obres de difícil classificació, però té moltes coses en comú
amb un àlbum. Tot i tenir les guardes il·lustrades, la imatge que hi trobem és la mateixa a l’inici i
al final del llibre.
Se t’acudeix com podries modificar les imatges de les guardes per afegir una picada d’ull als lectors més observadors?

La banda sonora de Thornhill
– Algun expert en música a l’aula? Quin tipus o estil de música podríem relacionar amb aquest llibre? Foscor i terror psicològic... Fem una llista a Spotify?
– Algun grup de l’institut que la pugui crear?
– Les dues històries tindrien la mateixa banda sonora?

Referències literàries i culturals
La crítica ha parlat d’algunes referències a obres d’escriptores gòtiques angleses: Charlotte Bronte, Ann Radcliffe (Los misterios de Udolfo), Susan Hill.
També l’han comparat amb La casa junto al camposanto de J. Sheridan Le Fanu.
Segurament també podem establir connexions amb llibres més actuals. Nosaltres us proposem
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aquests cinc, que hi tenen alguna connexió de contingut o forma.

En pots trobar d’altres? I en el cinema, videojocs, sèries?

Mapa de preguntes per a la conducció d’una conversa literària de l’obra
Seguint la línia del mètode Dime d’Aidan Chambers, us proposem:
– Començar sempre amb preguntes bàsiques, que girin entorn de l’entusiasme i els desconcerts;
– Partir sempre d’allò més personal o particular per arribar al més genèric o teòric;
– Mesurar l’abast de cada pregunta que plantegem perquè potser és massa gran i la resposta exigeix un gran coneixement i molta seguretat;
– No oblidar que és més interessant preguntar-nos què ens ha despertat l’obra a nosaltres que no
pas quina era la intenció de l’autora;
– No cal fer totes les preguntes, només són una proposta d’inici.
Les preguntes bàsiques:
– T’ha agradat alguna cosa d’aquest llibre?
– Hi ha alguna cosa que no t’hagi agradat d’aquest llibre?
– T’has avorrit? T’has saltat parts?...
– Hi ha alguna cosa que t’ha desconcertat del llibre? Que no hagis entès?
– Hi ha connexions amb altres llibres, pel·lícules o videojocs... que has llegit o vist? Coses que es
repeteixen, que no és el primer cop que trobes...
Les preguntes generals:
– El primer cop que vas veure el llibre, abans de llegir-lo, quina mena de llibre vas pensar que seria?
És el que t’havies imaginat?
– T’ha fet pensar en algun altre llibre que ja has llegit? En què és igual o diferent?
– Mentre el llegies, vas trobar frases o altres coses que tinguin a veure amb el llenguatge que et van
agradar? O que no et van agradar?
– Si l’escriptora et preguntés què pots millorar del llibre, què li diries?
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– Hi ha alguna cosa de les que parla el llibre que t’hagi passat a tu?
– Quan estaves llegint el llibre, tenies la impressió de veure una pel·lícula dins el teu cap?
– Quantes històries diferents s’expliquen en aquesta història?
– Què diries als teus amics sobre aquest llibre?
– Penses en algú a qui li agradaria?
– El donaries a lectors més grans o més petits que tu?
– Creus que és un llibre que s’ha de presentar o millor no dir res abans?
– De les opinions que han sortit a la tertúlia, hi ha alguna cosa que t’hagi sobtat?
– Quan penses en el llibre, ara que ja l’hem llegit... què creus que és el més important per a tu,
d’aquesta lectura?
– Algú sap alguna cosa de l’autora? De quan i com va escriure el llibre?
– Com has llegit el llibre: ràpid o a poc a poc? D’una tirada? T’agradaria tornar-lo a llegir? Has provat
de llegir Thornhill primer només les imatges i després només el text? Es pot seguir bé la història?
S’entén?

Annex
Aquest conte de Jon Klassen, «The Legend of
Alexandra and Rose», es troba dins el recull
de contes de diversos autors, editat per Susan
Rich, Half-Minute Horrors (Harper Collins, 2009)
Traducció
1. Habitació de l’Alexandra amb una finestra petita
2. Habitació de la Rose amb una finestra més gran
3. Cobert per a les eines
4, 5, 6 i 7. Rose
2. Habitació de l’Alexandra amb una finestra més
gran
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Mapa de preguntes per a la conducció
d’una conversa literària al voltant d’aquesta:
Què penses dels adults que apareixen
al llibre, els responsables de l’orfenat i
el pare de l’Ella? Creus que l’autora els
culpa d’alguna cosa?

Qui diries que és o són les protagonistes
del llibre? Un lloc, un objecte,
pot ser protagonista?

PERSONATGES

Thornhill. Orfenat de noies

S’assemblen, l’Ella i la Mary?

ON

escenaris

On passa la història?
És important el lloc?

Creus que l’Ella o la Mary
podrien estar mentint?

La història de l’Ella s’explica sense
mots. La història de la Mary
s’explica a través del diari que
escriu. Però la Mary tampoc parla,
és muda selectiva. Què us provoca
aquest silenci? És casualitat?

PREGUNTES SOBRE L’OBRA

NARRADOR

IL·LUSTRACIONS

El final de la història se’ns explica
amb imatges. Com l’interpretes?

És un final obert o tancat?

TEMPS

ÀMBITS D’ANÀLISI

Qui narra la història? Ho sabem?
Està narrada en primera persona?
En tercera persona? És algú que apareix a la història o un narrador extern?

Si haguessis de dir què està més
ben dibuixat al llarg del llibre, amb
més detalls, què triaries: les noies
o els objectes (la casa, el jardí, les
estàtues, les nines...)? Per què ho
deu haver fet així l’autora?

Quan passa aquesta història?
Com ho has esbrinat?

I quant temps dura aquesta història?

PUNT DE VISTA

Veiem el narrador
a la història il·lustrada?

Es diu que el llibre pot incloure’s en el
gènere gòtic anglès, com a drama psicològic amb importància de l’escenari
arquitectònic. Hi trobem períodes de
temps enfrontats, aïllament, ambigüitat,
venjança, por i manipulació, bogeria,
situacions sobrenaturals, melancolia,
embelliment de la mort... Hi estaries
d’acord?

durada i època

T’has sentit com si estiguessis dins el
cap d’algun personatge? Has arribat
a saber què sentien o pensaven? O ho
miraves tot des de fora?

A la teva ciutat, en el teu record
d’infància o lloc de vacances,
hi ha algun edifici
que et recordi Thornhill?
Recordes altres ficcions
al voltant d’una casa?

GÈNERE

Editorial: Blackie Books

I els adults que es veuen reflectits en
les notícies dels diaris?

El narrador està d’acord amb les coses que
fan els personatges?
Li cauen bé? Com ho saps? I tu?
Aproves les coses que fan?

Has dit alguna mentida escrivint
un diari personal?

Autora: Pam Smy

Quan tu expliques una història
ho fas sempre en ordre?

PREGUNTES SOBRE EXPERIÈNCIES PERSONALS

Si no és així, quin creus
que n’és el motiu?

consell català del llibre
infantil i juvenil

ESTRUCTURA
S’explica linealment?

Amb el suport de:

consell català del llibre
infantil i juvenil

Amb el suport de:
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