La Fada
Reina de les Dents
William Joyce
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Abans de llegir
1 A la coberta del llibre apareix un ésser fantàstic. Respon les preguntes que s’hi refereixen.
4 Quines característiques físiques té?
william
joyce

després de l’última
aventura dels

•

Guardians...

s

ic Monthly

i el més

yce.”

La fadA

ten

4 Què porta a les mans?
reina de les dents

sa

semblava que els nens de Santoff
Claussen s’havien deslliurat per sempre dels
plans malèvols d’Ombra.
Però potser aquesta calma no és cap
altra cosa que un estratagema del pèrfid
Rei dels Malsons per atacar per sorpresa
els nostres amics. El que no sap Ombra és
que a la lliga dels Guardians ha arribat un
nou fitxatge: Dentiana, la Fada de les Dents,
una guerrera ferotge i encantadora que no
tolera les injustícies. Ella i el seu exèrcit
d’ajudants es dediquen a recollir i tresorejar
les dents caigudes dels nens a canvi d’una
moneda. Aquestes dents són molt valuoses
perquè contenen tots els records perduts
de la infantesa. Us imagineu quin perill, si
caiguessin a les mans d’Ombra?

4 Quina mena d’elements té al seu darrere?

el Chabon,
mi Pulitzer
dventures of
Clay (2001)

3

ELS LLIBRES ORIGINALS
DE LA PEL·LÍCULA!
DreamWorks Rise of the Guardians © 2012 DreamWorks Animation, L.L.C.

2 El títol aporta informació sobre el nou personatge de la sèrie Els Guardians: mentre al
títol original hi ha el nom de la protagonista i una referència a uns exèrcits, a la traducció al català no hi són.
títol original en anglès

títol de la traducció al català

Toothiana, Queen of the Tooth Fairy Armies

La Fada Reina de les Dents

dent: 1 f. Formació sòlida implantada en els maxil·lars que utilitzen els animals per a
la masticació dels aliments, com a armes ofensives i defensives, etc. Sortir, néixer, una
dent. Ja li apunta una dent. Caure una dent. Petar, cruixir, de dents.
Explica alguna història en la qual intervingui una dent.
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Abans de llegir
3 Abans de la novel·la hi ha la dedicatòria i l’índex. Completa la informació que en parla.
3
a La destinatària de la dedicatòria és _______________. La defineix amb el SN _____________
______________________.
b	
La novel·la consta de _____ capítols, numerats (en forma de lletres) i amb un títol explicatiudel contingut.
c L’encapçalament de títol que més es repeteix inclou els mots: _____
aquell és el capítol en el qual s’explicarà el que diu a continuació.

_____: vol dir que

4 Per saber dades de l’autor, William Joyce, caldrà consultar una petita biografia que es
troba en una solapa darrere de la contracoberta. Omple la seva fitxa amb la informació
que es demana.
William Joyce
OCUPACIÓ:

CREADOR D’ÀLBUMS
IL·LUSTRATS:

ANIMADOR DE PEL·LÍCULES
INFANTILS:

4

4

4

4

4
4

GUANYADOR D’UN ÒSCAR
PEL CURTMETRATGE:

4

CODIRECTOR DEL FILM:

4

5 L’escriptor Michael Chabon, guanyador del prestigiós Premi Pulitzer, opina sobre el llibre en un text que hi ha a la contracoberta; llegeix-lo atentament i respon la pregunta.
«Profunda, fresca i enlluernadora... l’últim i el més meravellós dels mons creats per William
Joyce.»
4 Quin és el contrari de cada adjectiu: gastada, realista, fosca, superficial?
(mitologia) profunda: _______________

(mitologia) enlluernadora: _______________

(mitologia) fresca: _______________		

(món) meravellós: _______________
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 13 a la 42

1 Al capítol u, han passat molts mesos des de la batalla al centre de la Terra, en la qual
Ombra havia estat derrotat per Katherine i els altres Guardians. Completa els noms que
falten a la taula que hi ha a continuació.
GUARDIANS
(títol donat per ___________________________________ en persona)
__________________________________, noia de dotze anys
__________________________________, el bruixot
__________________________________, el seu aprenent
el seu amic __________________________________
el seu nou aliat, el conill pooka anomenat ____________________, ____________________

2 Kailash és una gran oca de la neu de l’Himàlaia que acompanya Katherine des de les
aventures viscudes al cim del món. Completa la taula amb els verbs que indiquen
les veus o els sorolls que fan alguns animals: grunyir, brunzir, parrupar, udolar, belar.
[...] l’oca va clacar...

el colom va _________________

el llop va ___________________

l’ovella va ___________________

el porc va ___________________

el mosquit va ________________

3 Els nens de Santoff Clausen no demanen per jugar a Katherine:
Pel fet d’haver entrat en el món dels Guardians, havia encetat una nova i estranya fase de la
vida: ja no era ni una nena ni una persona adulta.
4 Explica alguna experiència personal en la qual hagis sentit alguna cosa semblant.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 13 a la 42

4 Durant aquests temps de pau, els Guardians vigilaven el possible retorn d’Ombra.
Relaciona cada personatge amb el que feia en relació amb aquesta amenaça.
a Llum Nocturna		
1
b Bunny			
2
c Ombric			
3
d Nicolau Sant Nord
4
e Katherine		 5

Projectava el seu pensament per detectar màgia obscura.
Comprovava si els nens havien tingut malsons.
No vigilava, sinó que treballava en un projecte secret.
Examinava el cel de nit per si hi veia algun rastre d’Ombra.
Mantenia les orelles alerta per si captava senyals sospitosos.

Solucions: a ______ b ______ c ______ d ______ e ______
5 El títol del capítol quatre és «Una celebració, una simfonia d’insectes i una sensació
molesta». Per què es diu així?
Una celebració

Una simfonia d’insectes

Una sensació molesta

6 A la seva cabana enfilada dalt de l’arbre, Katherine estava neguitosa perquè des de
l’última batalla, sempre que tenia un moment tranquil com aquell, els seus pensaments
retornaven a Ombra i la seva filla:
En els últims moments de la batalla, Katherine havia ensenyat a Ombra un medalló... un
medalló amb la imatge de la seva filla. Katherine no podia deixar de pensar en l’expressió
d’angúnia a la cara d’Ombra, ni en el seu propi deler de ser estimada tan profundament com
la filla d’Ombra ho havia estat pel seu pare.
Com s’anomena la tècnica narrativa d’explicar fets que havien succeït anteriorment?
Per a què serveix? Exemplifica-ho amb el fragment que tens damunt de les preguntes.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 43 a la 68

1 Al capítol cinc comença el viatge cap al Lamadari Lunar, on invocaran l’Home de la
Lluna. Indica si les afirmacions són vertaderes o falses.
V

F

a El túnel que el Conill de Pasqua havia creat tenia forma oval.
b L’Esperit del Bosc no es queda per vetllar pel poble; el geni, sí.
c Els nens de Santoff Clausen pregunten pels lames i els ietis.
d Llum Nocturna va entrar l’últim per una finestra de la locomotora.
e La veu de Katherine s’apaga cada vegada que esmenta Ombra.
f Katherine va a buscar la seva oca Kailash perquè la reconforti.

2 Explica el significat d’algunes frases fetes que han aparegut en els capítols llegits fins ara.
4 «[...] unes olors que feien la boca aigua omplien tots els racons del poble.» (pàg. 38)

4 «Molt satisfactori i, com diries tu mateix, “per petar-se de riure”.» (pàg. 53)

4 «Quina una en deu portar de cap?, es va preguntar Katherine...» (pàg. 56)

3 La forma oval predomina en aquests capítols. Ordena les lletres i n’obtindràs alguns
exemples.
U O

T

B

R

S

O
: Ous guerrers, regal de Bunny, Conill de Pasqua.

C

L

O M O U

T

R

O A O
:M
 àquina autopropulsada que va al capdavant del
tren i que arrossega els vagons.

L

R

E

F

O

R

U

A

R

I

C

R

:M
 itjà de transport en què els vehicles van enllaçats
formant trens.
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Mentre llegim
Mientras
leemos

Llegim de
Leemos
de la
la pàgina
página 43
34 aa la
la 68
57

4 Llegeix el fragment del capítol set i marca (X) el tipus de narrador de la novel·la. Després
explica amb les teves paraules els motius que te l’han fet triar.
Els Guardians van intercanviar mirades plenes d’expectació. Fins i tot Bunny, que considerava
de molt poca importància qualsevol cosa que no tingués relació ni amb la xocolata ni amb els
ous, esperava amb deler el moment de compartir la notícia de la possible derrota d’Ombra.
narrador intern
(1a persona)

narrador extern
(3a persona)

protagonista

El personatge principal relata els fets.

testimoni

Un altre personatge explica els fets.

omniscient

Té un coneixement absolut de tot.

observador

Només explica allò que pot veure i sentir.

4Es nota que és un narrador

en el fet que

5 Al Lamadari Lunar, els lames van inclinar-se tan bon punt van veure Llum Nocturna saltant amb lleugeresa del tren (Les cares lunars dels lames, habitualment inescrutables,
desprenien alegria per la seva arribada). Per què era rebut Llum Nocturna amb la més
gran reverència?

6 Completa els enunciats en què es diu com va saludar l’Home
de la Lluna cadascun dels Guardians.
1 «Llum Nocturna i el raig de lluna amistós que vivia a la punta de
diamant de la seva
van espurnejar com a
salutació.»
2 «Nord va aixecar la seva
i es va adonar que
havia començat a resplendir.»
3 «També ho feia
al capdamunt de la vara
de Bunny.»
4 «Katherine va aixecar la seva
...»
5 « [...] i Ombric simplement va ajuntar els
de les
[...] com a salutació.»
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 69 a la 96

1 Als capítols nou i deu, tenen lloc uns fets molt importants que provocaran l’aparició
d’un nou personatge. Escriu les paraules exactes del text que indiquen els moments que
se’t demanen.

Moment en el qual es produeix un accident que hauria pogut tenir conseqüències fatals:
«Llum Nocturna [...] es va aixecar d’un salt, tan sobtadament que

.»

Moment en el qual hi ha el desenllaç d’aquest perillós episodi:
«Llavors, mentre cridava convençuda que la vida se li estava a punt d’acabar,

.»

Moment en el qual es veu l’efecte més evident de l’accident:
«Tenia alguna cosa petita i dura dins de la boca, com una pedreta. Instintivament,

.»
2 No tothom va donar la mateixa importància a l’accident de l’activitat anterior:
[...] els lames lunars van omplir la cambra i els van presentar Katherine i la seva dent amb gran
pompa i circumstància, tot proclamant que era una «dent caiguda del destí».
Bunny va sentir-se particularment vexat per la interrupció.
–Si Katherine no ha patit cap mal, per què tant d’enrenou per una dent?
4 Per què els lames es fixen tant en aquesta part del cos? Quin fet es produirà com a conseqüència de tot plegat?
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 69 a la 96

3 Al capítol onze es parla per primera vegada del nou personatge principal d’aquesta
novel·la inclosa dins la saga dels Guardians: Dentiana. Completa la taula amb les informacions que s’hi refereixen.
Lloc on se n’explica
la història (pàgina 79)
Nom complet i tractament
del personatge (pàgina 81)

Personatge que n’explica
la història (pàgina 82)
Llibre on hi ha la història
del personatge (pàgina 82)
Lloc on transcorre la
història (pàgina 83)
Qualitats heretades dels
seus pares (pàgina 96)

4 Al llarg de la novel·la hi ha diferents tipus de discurs. Llegeix el fragment de la pàgina
89, identifica’ls, subratlla’ls amb colors diferents i digues breument què s’hi explica.
Un cop més, es va formar una imatge en una de les pàgines en blanc del senyor Qwerty.
Era una nau d’un blanc resplendent, construïda amb centenars de dents encaixades les unes
amb les altres. Tenia ales a cada banda d’una góndola ovalada. L’interior estava folrat amb
catifes sumptuoses i coixins delicadament brodats. I una llàntia penjava d’un pal per il·luminar
el camí.
Mentrestant, el maharaja va ordenar a Haroom que fabriqués un arc de l’or més pur, amb
una sola fletxa amb punta de robí. Quan l’arma va estar acabada, el maharaja va ordenar a
Haroom que pugés amb ell a la nau.
DESCRIPCIÓ
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NARRACIÓ
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 97 a la 123

1 Completa els noms de l’arbre genealògic de la Fada Reina de les Dents.

____________________________ casat amb ________________________________
(humà, esclau d’un maharaja indi)

(Germana del Vol, dona alada immortal)

filla: ____________________________________
2 Durant l’explicació de la història de la Reina aplegadora de les dents, es diu que uns
caçadors volien capturar la noia per obtenir riquesa i fama. Això provoca la reacció,
silenciosa, de Katherine:
Per què és tan estranya i malvada, a vegades, la gent gran?, es va preguntar Katherine, sense
fer la pregunta en veu alta per no interrompre el relat del senyor Qwerty.
4 Explica algun cas que hagis conegut que també demostri aquest tipus de comportament.

3 L’autor posa un èmfasi especial en un caçador:
Va ser llavors quan el Caçador Misteriós a la fi va parlar. Tenia una veu estranya, aguda,
gairebé còmica però les paraules que pronunciava eren fredes com la mort.
a Quina figura literària hi ha a tenia una veu estranya, aguda, gairebé còmica?
		 comparació

			enumeració

b Quina figura literària hi ha a fredes com la mort?
		 comparació

10

			enumeració
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 97 a la 123

4 En aquests capítols, s’expliquen els detalls de la infantesa i el procés de creixement de
Dentiana. Marca (X) les afirmacions vertaderes.
a Dentiana es va criar en un poble on no hi havia
altres nens humans.
bQ
 uan va fer dotze anys, va perdre l’última
dent de llet i li van sortir ales.
cE
 ls adults del poble es van espantar per aquella
criatura meitat ocell, meitat noia.
dE
 ls pares i la noia van fugir a la ciutat de
Punjam Hy Loo.
eE
 ls nens del poble van delatar als seus pares on
era el campament de Dentiana.
fE
 l Caçador Misteriós va capturar els pares i la
noia va anar a rescatar-los.
gT
 ant el pare com la mare li van dir que fugís i
es va allunyar furiosa.
hD
 entiana no es va atrevir a obrir la bossa que
li havia llançat la seva mare.
i L a noia va viure molts anys sola a la selva, ajudada pels animals.
jV
 a començar a aplegar les dents dels nens i no
els deixava res a canvi.
k L i van preparar una trampa i el Caçador
Misteriós la va fer presonera.
lD
 entiana tenia el poder de dividir-se en versions més petites d’ella mateixa.

5 Després d’escoltar la història de la Reina Dentiana, Llum Nocturna voleteja neguitós per
les muntanyes que envolten el Lamadari Lunar. Respon les preguntes sobre els esdeveniments que succeeixen a continuació.
a Per què tenia por del que havia vist a la Llàgrima de Somni de Katherine?

b A qui va anar a demanar consell i què li va preguntar?

c Per què va plorar després de sentir-ne la resposta?
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 124 a la 154

1 Al capítol quinze Katherine posa la seva dent de llet sota el coixí i espera la visita de
Dentiana: havia d’estar adormida. Fixa’t en l’exemple i escriu en estil indirecte el que
diuen Nord, Bunny i la mateixa Katherine abans d’arribar al final del capítol.
exemple: «Estic a punt de passar de l’estil directe a l’estil indirecte»  L’alumne/-a va dir que
estava a punt de passar de l’estil directe a l’estil indirecte.
a –Encara estàs desperta?  Nord va preguntar,
sorprès, si
b –Compta ous de xocolata en sentit contrari a les
agulles del rellotge...  Bunny suggerí que _______

c –Has de recuperar la meva dent de seguida que
Dentiana hagi fet la seva màgia  Katherine va
recordar a Llum Nocturna que ___________________

2 Ordena adequadament els fets que tenen lloc durant el procés extremament secret a
través del qual es recull una dent.
El coixí s’infla i en treuen la dent.
Dentiana veu tots els records de Katherine.
Una altra minidentiana canta una cançó suau.
Tres de les minidentianes porten una moneda.
Dentiana agafa la dent amb tendresa.
Dentiana rep una crida des de l’Himàlaia.
Les altres dues minidentianes vigilen.
La Fada tanca els ulls i hi ha una resplendor.
Amb l’altra mà agafa una capseta amb força.
La Fada i les sis ajudants entren a la cambra.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 124 a la 154

3 Al capítol disset, dotzenes de micos inunden la cambra de Katherine. Escriu les paraules (les trobaràs a les pàgines 139 i 141) que corresponen a les definicions que hi ha a
continuació.
a Dubtosa, que no sap cap a quina part, partit, etc., decantar-se.
b Amagar, especialment en un forat, en un racó, en un amagatall.
c Malfactors, persones que cometen actes criminals.
d Ungles agudes i encorbades com les d’un gat o d’un ocell.
e Portar (una arma) a la mà movent-la amenaçadorament.

4 Durant la lluita contra els micos, la dent de Katherine va caure a terra; com diu el text,
Katherine corria amunt i avall de quatre grapes, sense apartar els ulls de la dent. Escriu
aquestes altres locucions a la seva oració corresponent: de cap a peus, de cua d’ull, de
franc, de passada, de valent.
a Tothom hi va entrar ____________________: no els va costar absolutament res!
b Si treballes en el projecte ____________________, aconseguiràs molt bons resultats.
c El director es va mirar l’actriu ____________________ abans de donar-li el paper.
d Li vaig comentar la notícia ____________________ perquè en desconeixia els detalls.
e Ell no ha de veure que vigilem els seus moviments: mira’l ____________________.
5 Al capítol divuit, els micos han segrestat Katherine i li han posat una capa damunt del
cap. Classifica les expressions segons el sentit corporal que intervé en la seva percepció:
xiscladissa incessant, la burxaven i l’empenyien, entrellucar, aire glaçat, una pudor que
no s’havia esperat pas.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 155 a la 186

1 Mentrestant, a l’Himàlaia, Nord entra a l’habitació de Katherine i es troba Dentiana, la
qual ha fet presoner el Rei Mico. Completa la taula de tots els tipus de personatges amb
alguns dels que han aparegut fins ara a la novel·la.
Rei Mico

minidentianes

Nicolau Sant Nord

homes èlfics de Nord

micos

Bunny, el Conill de Pasqua

Dentiana

Ombra

roubots

PERSONATGES PRINCIPALS

PERSONATGES SECUNDARIS

PROTAGONISTA

ANTAGONISTA

COL·LABORADOR (1)

COL·LABORADOR (2)

L’acció gira al seu
voltant.

S’enfronta al
protagonista.

Ajuda el protagonista.

Ajuda l’antagonista.

2 Al capítol dinou, els Guardians s’adonen que Katherine no hi és i decideixen fer-hi alguna cosa. Completa els enunciats que expliquen com van anar exactament els fets, triant
el mot adequat.
a L’espasa de Nord __________________ [s’apropa / s’aparta] de Dentiana.
b Davant la por de la Fada, Nord decideix _______________ [embeinar / desembeinar] l’espasa.
c Dentiana sacseja el Rei Mico: ell no diu res i fa una ganyota de ____________ [por / burla].
d Com que el presoner no parla, ____________ [Ombric / Bunny] es fa càrrec de la situació.
e Tornen a posar el mico del dret i li donen un ___________________ [ou de xocolata / plàtan].
f El Rei Mico respon en la llengua dels micos i _______________ [Ombric / Bunny] tradueix.
g Per saber qui ha segrestat Katherine, li diuen que és molt _______________ [poruc / espavilat].
h Aconsegueixen que confessi el motiu: vol tornar a ser _________________ [humà / maharaja].
i Molt enrabiat, el Rei Mico es refereix al___________________ [Tsar Lunar / Rei dels Malsons].
j I diu que Ombra convertirà la noia en la seva _______________ [filla / Princesa de les Tenebres].
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 155 a la 186

3 Durant l’interrogatori al Rei Mico, els personatges de la novel·la tenen sensacions noves:
Llum Nocturna es mirava tot això amb molta atenció. Mai no havia tingut ganes de fer mal a
cap criatura de carn i ossos. Ombra era foscor, un fantasma, però l’home mico era viu... un
ésser vivent. Llum Nocturna va veure l’odi que hi havia en els ulls de Dentiana contra aquella
criatura. I en els de Nord. Fins i tot en els d’Ombric. I ara ell també el sentia. I no li agradava.
4 Creus que és inevitable sentir odi en algunes circumstàncies? Posa’n exemples.

4 Al capítol vint-i-u, Llum Nocturna està neguitós perquè la seva amiga Katherine està
atrapada i sola amb el Rei dels Malsons. Relaciona els elements de les dues columnes i
obtindràs oracions que indiquen les circumstàncies de l’episodi.
a Mentre seia al capdamunt de la torre,		
b Va deixar projectar els seus pensaments		
c Llum Nocturna trobà els nens del poble		
d Tots van fer una desfilada				
e Allí s’assabenten d’una altra relíquia:		

1
2
3
4
5

però no hi va haver cap resposta de la noia.
fins a l’habitació de Katherine.
la dent de l’Home de la Lluna.
va tenir la sensació que l’observaven.
arraulits al costat de Kailash, en una cova.

Solucions: a ______ b ______ c ______ d ______ e ______
5 Els nens de Santoff Clausen contemplaren, bocabadats, la Fada que els recollia les dents
de llet quan queien. Completa la descripció de Dentiana amb: minúscules, grandiosa,
diminuts, gloriosa, magnífiques.
La Reina era encara més _______________________ del que els nens s’havien imaginat. Les
seves ales eren _______________________ , combinaven els tons més bells del blau i el verd.
Tenia els ulls brillants com els d’un ocell, i la seva corona era tan _______________________
com la de qualsevol paó. I estava recoberta d’una capa fina de plomes ____________________ ,
blaves i verdes, que captaven la llum com prismes i omplien l’habitació amb el reflex d’arcs
iris _______________________.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 187 a la 208

1 El diàleg entre Katherine i Ombra és molt important al capítol vint-i-dos perquè s’enfronten verbalment. Acaba les oracions que diuen amb els mateixos mots de la novel·la.
–Els Guardians vam lluitar contra tu a l’Himàlaia i al centre de la Terra i en totes dues ocasions ______
_______________________________________________. (Katherine)

–La vostra nova Edat d’Or es convertirà en _____________________________________________! (Ombra)

–Però, què sabré jo... Tu ets el Rei dels Malsons i jo ____________________________________. (Katherine)

–Les joguines de l’Home de la Lluna em resulten útils. Però el tresor que jo busco té més valor... molt
més valor. Amb ell, ____________________________________________________________. (Ombra)

2 A l’activitat anterior del capítol vint-i-dos, Ombra qualifica les antigues relíquies lunars
de joguines. Completa la taula de les relíquies (n’hi ha cinc en total) que han aparegut
fins ara als llibres dels Guardians.

RELÍQUIES
LUNARS

ELS GUARDIANS: Llibre primer
Nicolau Sant Nord i la batalla
contra el Rei dels Malsons

Esfera de __________________________________________
(pàg. 190)

ELS GUARDIANS: Llibre segon
Conill de Pasqua i el seu
exèrcit al centre de la Terra

Pedra oval a la _____________________________________
(pàg. 190)

ELS GUARDIANS: Llibre tercer
La Fada Reina de les Dents

Capsa de robí que dóna els poders a _________________
___________________________________________________
(pàg. 190)

3 El títol del capítol vint-i-quatre és «Ràbia, desesperació i un bri d’esperança». Per què
es diu d’aquesta manera?
Ràbia

16

Desesperació

Un bri d’esperança
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 187 a la 208

4 En aquesta part de la novel·la hi ha dues línies d’acció que transcorren en llocs diferents
i van avançant capítol rere capítol. Associa cada capítol amb la seva línia d’acció.
a Capítol vint-i-dos		
b Capítol vint-i-tres		
c Capítol vint-i-quatre
d Capítol vint-i-cinc 		
e Capítol vint-i-sis		

1
2
3
4
5

Al Lamadari Lunar, Bunny allibera el pooka interior.
Katherine espera l’arribada dels Guardians.
Llum Nocturna i Dentiana volen cap a Punjam Hy Loo.
Tots els Guardians desitgen que Ombra mori.
Katherine és la presonera d’Ombra a Punjam Hy Loo.

Solucions: a ______ b ______ c ______ d ______ e ______
5 L’ambientació és un element molt important a l’hora d’emmarcar els fets que passen
en un relat. Llegeix el capítol vint-i-sis sencer (el més curt de tota la novel·la) i respon
les tres preguntes.
Hi va haver un moment estrany, mentre s’acostaven a Punjam Hy Loo. Tots els Guardians
ho van sentir, Dentiana inclosa. Ja no volien simplement derrotar Ombra o empresonar-lo o
enviar-lo a l’exili. Volien que morís.
Per ràbia o per dolor, o per odi, o per revenja, o fins i tot per la lògica més freda i calculada,
volien matar-lo. Era una venjança d’allò més ombrívola. Cadascun d’ells va buscar la Lluna,
amb l’esperança que el seu amic els digués què havien de fer. Però una tempesta havia ennegrit els cels.
I estaven sols.
a Quina atmosfera creen els mots subratllats del text?

b Com influeix la meteorologia per crear una atmosfera determinada? Posa un exemple del text.

c Com és l’última oració del capítol? Quin ambient hi crea l’autor?
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 209 a la 238

1 Llegeix el fragment següent i, seguint el model del quadre inferior, explica com es
forma la metàfora del capítol vint-i-set.
Katherine l’havia de fer parlar per força! L’havia d’enganyar perquè li revelés el seu pla... Era
vital. Es va esprémer el cervell per trobar un compliment que ell es pogués creure, un compliment que li fes venir ganes d’explicar-ho tot... només per poder-ne presumir.
Capítol vint-i-dos, pàgina 191-192
COM ES FORMA UNA METÀFORA?
El verb esprémer habitualment vol dir treure el suc d’una fruita. Aquí canvia de significat perquè el que es diu és que Katherine va pensar molt, com si s’espremés el cervell, per treure’n
alguna bona idea.
Capítol vint-i-set: Els Guardians van continuar avançant fins que es van trobar un mur de
micos:

2 Als últims capítols els fets es precipiten i comença la batalla final. Marca (X) quins fets
s’expliquen al capítol vint-i-vuit de la novel·la.
Els micos van atacar amb tanta fúria que Nord va cridar a Ombric que fes màgia.
Sort que Nicolau Sant Nord, com sempre, no errava mai l’objectiu dels seus cops.
Dentiana volava i també feia anar les seves espases contra els micos.
Bunny s’havia menjat un bombó i ara tenia vuit braços.
E n un primer moment, Llum Nocturna i les sis minidentianes no hi van intervenir.
F ins i tot la gent del poble, els ietis i els elfs s’havien afegit a la batalla.
 lguns nois de Santoff Clausen van lluitar amb dagues
A
fetes per ells mateixos.
Ombra estava apartat i observava l’escena amb satisfacció.
Els Guardians es van sentir esgotats però no es van rendir.
 entiana va xiular per entre les dents per fer sortir l’eleD
fant volador.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 209 a la 238

3 Què demanarà Ombra a l’elefant volador, quan surti? Per què vol precisament això?

4 Abans que la Mare Natura s’emportés Katherine i Ombra, la noia va sentir una barreja
de repugnància i llàstima per Ombra. Ordena les lletres i obtindràs les seves paraules
exactes.
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5 Les ultimes paraules dels Guardians, al capítol trenta, expliquen les causes del desenllaç
de la novel·la. Llegeix el fragment i redacta un text sobre el que se’t demana.
Dentiana va expressar el que tothom sentia:
–No hem fracassat, però ens hem desviat del nostre camí. Volíem matar –va dir en veu baixa.
–No hem estat millors que Ombra. Potser pitjors –va dir Ombric.
–Però Katherine ho ha recordat –va dir Nord, amb delicadesa.
4 Creus que Katherine ha fet bé sentint pietat per Ombra? Explica-ho breument.
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Després de llegir
1 Senyala amb una creu si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F).
V

F

Els homes de Nord tornen a la vida però amb alçada d’elfs i prenen noms nous.
La idea de consultar a l’Home de la Lluna sobre Ombra és de Bunny.
La veu de Katherine s’apaga quan surt el nom d’Ombra mentre parla als nens.
Els lames no tenen dents de llet: per això donen importància a la de Katherine.
Dentiana és filla del maharaja de Punjam Hy Loo i d’una Germana del Vol.
La Reina de les Dents les recollia perquè els nens recordessin la infantesa.
La nit que Katherine espera l’arribada de Dentiana, és segrestada per Ombra.
El Rei Mico és aliat d’Ombra perquè li ha promès moltes riqueses.
A la batalla final, els Guardians es rendeixen per la superioritat dels micos.
A l’últim capítol apareix la Mare Natura i uns núvols engoleixen la noia i Ombra.

2 La Fada Reina de les Dents és una novel·la fantàstica i d’aventures. Escriu exemples concrets de l’obra que demostrin els subgèneres al quals pertany.
Novel.la fantàstica

Novel.la d’aventures
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Després de llegir
3 Aquesta novel·la parla de diferents valors, entre els quals hi ha l’amistat, la cooperació o
treball en equip i l’astúcia. Llegeix els tres paràgrafs següents i digues a quin d’aquests
valors pertany cadascun.
TEXT A (pàg. 38)

VALOR

L’endemà Santoff Clausen es trobava en plena preparació del viatge i d’un sopar de
celebració. Els roubots preparaven llaminadures escumoses, i les formigues, els centpeus i els escarabats netejaven Arrel Grossa mentre les cuques de llum muntaven les
taules a la clariana...
TEXT B (pàg. 227)

VALOR

Bunny i Ombric van deixar de fer veure que estaven esgotats [...]. Els ietis, elfs i ciutadans de Santoff Clausen van fer el mateix. Tot plegat era un engany! No estaven
vençuts ni de bon tros! La batalla es va tornar febril en pocs segons.
TEXT C (pàg. 128)

VALOR

Llum Nocturna va assentir. S’adonava de la importància que allò tenia per a Katherine.
Vol recordar la seva mare i el seu pare, va pensar Llum Nocturna. I si els recorda,
potser oblidarà Ombra.
Això era el que esperava el seu cor. No havia fallat mai a Katherine, i no li fallaria ara.

4 Llegeix l’últim paràgraf de l’obra i escriu alguns fets fantàstics o d’aventures que podrien passar en novel·les posteriors.
Al cim de Punjam Hy Loo, doncs, se sentien tots esgotats però eren vius, i estaven segurs
d’una cosa: la força de Katherine havia estat molt més gran que la d’ells. I tots esperaven
i creien ferventment que aquesta força la mantindria sana i estàlvia més enllà de l’albada
d’aquell nou dia.
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FITXA DEL LLIBRE
Títol de l’obra:
Autor:
Traductor:
Col·lecció:
Editorial:
PERSONATGES
4 Llegeix cada fragment de l’obra i escriu el nom del personatge que ho diu.
«Hem de rescatar Katherine ara mateix!»
«Vas aprofitar la meva feblesa, i això va ser
molt intel·ligent per part teva.»
«Amb ella, puc veure els records amagats dins
de les dents.»
«Tens la sensació que et «miren»?
«Nicolau, tenim el que necessitem. Cors valents.
I ments agudes.»
«Espera que el Rei dels Malsons em torni a fer Rei
dels Homes. Et mataré més morta que el teu pare!»
«Prou, atura’t! Són els meus records!»
«Als meus túnels tampoc no hi havia res... cap
element malvat ni enemic de la xocolata o dels ous.»
TEMES

4Completa els temes de la novel·la: abandonament, lluita, creixement.
• La __________________________ entre el bé i el mal.
• El procés de _______________________ dels infants.
• La sensació d’________________________.
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ARGUMENT

4 Escriu un resum de l’argument de la novel·la.

VALORACIÓ DEL LLIBRE
4 A la contracoberta, la crítica d’una revista qualifica l’obra d’«èpica i immensa».
immens 1 adj. Tan gran que no es pot mesurar.
Tria un dels protagonistes de la novel·la i explica’n alguna acció «immensa».

4 Acaba els enunciats següents:
• Jo recomanaria la lectura d’aquest llibre a un company/-a de classe per

• Si els meus pares em preguntessin què m’ha agradat més del llibre, diria
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