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QUÈ ÉS UN CLUB DE LECTURA?
És una de les experiències més enriquidores i interessants per compartir el
que llegim. Fa que la lectura prengui una dimensió nova.
Per què? Perquè intercanviem diferents versions, comentaris, perspectives, punts de vista... Expliquem als altres les nostres interpretacions i a canvi
en rebem unes altres completament diferents que augmenten el nostre univers lector, detalls que no vam veure o que senzillament havíem interpretat
d’una altra manera.
Ens obre la possibilitat de conèixer-nos a través de les lectures i, sobretot, és una oportunitat d’aprofundir i de no oblidar allò que llegim, ja que sovint,
quan acabem un llibre, no ens donem el temps per fer reposar la lectura ni per
parlar de les nostres impressions.
És una trobada en què compartim inquietuds i preguntes que pot propiciar
una experiència afectiva.
• La primera norma d’un club de lectura és que no hi ha normes, cada club de
lectura és diferent, tan diferent com la gent que hi participa.
• L’únic important és saber que cap opinió és la correcta, perquè els llibres
tenen tantes possibles lectures com ulls que els llegeixen.
• És important la tria de la figura que el dirigeix perquè la seva tasca és dinamitzar i guiar.
• L’important és gaudir i enriquir la lectura a través de les lectures dels companys.
• És recomanable tenir un quadern per anar apuntant tot allò que se’ns passi
pel cap. Serà el quadern de notes del club.
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ANATOMIA DEL LLIBRE
Contraportada, inclou la sinopsi
del llibre i tota la informació per
a la seva correcta distribució,
codi de barres.

Portada, recull la informació dels creadors,
autor i editorial, juntament
amb una imatge que ens dona pistes
sobre el contingut del llibre.

Portadella, és la primera pàgina interior
en què torna a figurar el títol del llibre
i els creadors.
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Guardes, són els fulls de paper
que l’enquadernador col·loca entre el llibre
i la tapa per unir ambdues parts.
Per a nosaltres unes bones guardes
són les que ens avancen algun secret
que després trobem dins del relat.
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Pàgina de crèdits, és la pàgina
que recull totes les dades legals
de la publicació, (ISBN, dipòsit legal, lloc
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L’AUTORA: Astrid Lindgren
Conèixer l’autora ens dona sempre més pistes
del llibre que ens disposem a llegir. El moment
històric en què va viure, com va ser la seva
vida, què estava passant al món en aquell
moment... tot influeix sobre la seva obra.

Astrid Lindgren va ser una escriptora sueca molt important arreu del món. Va
néixer a Näs, molt a prop de Vimmerby, al sud de Suècia, en una granja de color
vermell, el 14 de novembre de 1907. Era del signe d’Escorpió.
Va tenir una infantesa molt feliç. Estava molt unida als seus germans, amb
qui sempre jugava.
No tenien ràdio ni televisió. Per què és important això? Perquè la transmissió oral era la principal font d’entreteniment. El pare de l’Astrid els explicava
històries cada dia, era un narrador extraordinari. Emil, un dels personatges preferits de l’Astrid, va néixer d’aquestes anècdotes i malifetes que els explicava
el seu pare de quan era petit.
Als 13 anys va publicar el seu primer relat al diari de Vimmerby, el seu poble
natal. Saps com li deien al poble? Li deien la Selma Lagerlöf de Vimmerby. Que qui
era Selma? Doncs la primera dona que va rebre el Premi Nobel de Literatura, l’any
1909. També era sueca i aquest fet va suposar una autèntica revolució.
L’Astrid, al llarg de la seva vida, es va oposar a la injustícia i a l’opressió, i
no només amb els seus llibres. Les seves paraules també van ser definitives
per a la redacció de diverses lleis sueques i es va convertir en una de les creadores d’opinió pública més rellevants. És a dir, que allò que deia era sempre
important, i molt. Quines lleis es van aprovar gràcies a ella? En citarem dues:
• La llei de 1979 contra la violència infantil, que va néixer del discurs que va
fer quan els llibreters alemanys li van donar el Premi Nobel de la Pau. Aquell
discurs està editat per Kókinos i es titula Violència, mai! Fins aquell moment
era habitual fer servir el càstig físic sobre els nens, i tot i que avui en dia
pegar un infant sembli impossible i allunyat dels nostres temps, desgraciadament no ho és tant. L’Astrid va parlar de tot això al seu discurs, va abolir
qualsevol violència contra els nens i aconseguí que les coses canviessin a
molts països del món.
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• La llei de 1988 contra el maltractament animal, coneguda com Lex Lindgren, en honor seu. Va demanar i exigir una millora del tracte dels animals
a les granges industrials i en tots els altres àmbits.
Astrid Lindgren va rebre més de 100 premis al llarg de la seva vida, premis
com el Hans Christian Andersen l’any 1958, La Gran Medalla d’Or de l’Acadèmia Sueca el 1971 o el premi de la Unesco el 1993. Avui, un dels premis més
importants de la literatura infantil du el seu nom. Es va concedir per primera
vegada l’any 2003 i cada any ens recorda que la seva memòria continua viva.
És una de les escriptores de llibres per a nens més llegides i ha estat traduïda a més de 107 idiomes.
L’any 1978 un astrònom soviètic va descobrir un asteroide i el va batejar
Asteroide 3204 Lindgren en honor seu, de manera que una part del cosmos du
el seu nom. No et sembla sorprenent?
La moneda de Suècia és la corona i al bitllet de 20 corones hi trobem impresa la seva cara amb la Pippi a una cantonada. Te n’adones de la importància
i la popularitat que té aquest personatge, la Pippi, i la seva autora?
Astrid Lindgren va continuar enfilant-se als arbres durant tota la seva vida
i mai va perdre la mirada de nena ni l’humor. Va morir als 94 anys a casa seva,
a Estocolm, el 28 de febrer de l’any 2002.

Astrid Lindgren i la seva família.
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LA IL·LUSTRADORA: Luz Marina Baltasar
Vaig néixer a Logroño l’estiu del 1981 i em vaig formar a l’escola de Belles Arts
de Sevilla.
Des de petita sempre que podia pintava o creava col·leccions de dibuixos,
construccions de cartró, taulells de jocs amb regles que jo inventava,... Quan a
la tele o a les botigues veia un cavallet de fusta, pintures, pinzells, paletes,
tubs de colors... m’emocionava i dins del meu cap explotaven milers de diminutes batzegades, imaginant tot el que podia fer amb aquell material. Pensava
que allò era el més bonic i sorprenent que podia tenir a les mans, i ho desitjava
tant!
Una vegada, recordo que vaig pujar corrent a casa per ensenyar a la meva
mare un tros de diari on sortia el meu com com a guanyadora d’un premi de dibuix de l’Ajuntament de Logroño. Em sentia estranya i sorpresa. De debò que em
donaven un premi per dibuixar? A mi?
Després, als tretze anys, vaig anar a viure a Sevilla amb la meva família.
Però el canvi no em va anar gaire bé, i em vaig refugiar al meu món, al món de la
creació. Vaig dibuixar un arbre amb què vaig guanyar un petit premi al col·legi.
Aquell arbre tenia tots els colors del món. Crear es va convertir en el meu refugi,
i anys després, en la meva professió.
Des que vaig començar a la universitat fins a l’actualitat he participat en
exposicions, tant col·lectives com individuals, i he estat seleccionada en diversos certàmens i premis. Entre altres, he estat guardonada amb: la beca «Sevilla es talento»; ICAS Sevilla; premi «IV Certamen de Dibujo Contemporáneo Centenera Jaraba», Madrid; primer premi al «XIII Certamen de Creación Joven»
Ajuntament de Sevilla i «IV Concurso arte joven», Junta d’Andalucia.
L’any 2018 vaig publicar el meu primer àlbum il·lustrat com a autora i il·lustradora amb l’editorial Kókinos, El secreto de Simón, que també es va publicar
a Corea del Sur per l’editorial ChaerlieBook.
He realitzat i he participat en molts projectes. Però sobretot són les anècdotes i els records els que poden explicar una mica millor qui soc, i per què em
sento tan a prop dels autors i creadors que es dediquen al món infantil i juvenil.
A El Petit Príncep, Antoine de Saint-Exupéry deia: «Totes les persones grans
han començat essent nens. Però n’hi ha poques que se’n recordin».
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Què ha significat il·lustrar aquest llibre per a la Luz Marina? Poder il·lustrar Mio, de l’extraordinària Astrid Lindgren, per a mi ha estat un regal. Mio és
com entrar en mil històries dins d’una. M’he endinsat al seu món, al seu amor
per la natura i pel respecte als drets dels nens. I m’he emocionat amb la tendresa i el coratge d’un nen, convençuda que en aquest món hi ha molts Mios.
Entenc perfectament les paraules de l’Astrid que la meva editora de Kókinos
em va transmetre. Em va dir: « Mio serà contínuament un llibre actual, perquè
sempre hi haurà un nen assegut a algun parc, sol i trist».
Tinc la intuïció que l’Astrid sabia que ser adult només era una manera de
referir-nos a nosaltres a mesura que anem fent anys i agafem responsabilitats. Per això em quedo amb ella enfilant-se als arbres als setanta anys.
Astrid Lindgren no va oblidar mai com n’és de difícil ser un infant. I ho
deixa ben palès a la seva obra i en la manera d’escriure; però al mateix temps
sap convertir aquell sentiment de tristesa en una cosa divertida per tal que
la puguem assimilar millor.
Allò que, al meu parer, va motivar i inspirar l’Astrid no va ser res més que
l’amor.
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L’EDITORIAL
Kókinos és una editorial que acaba de fer 30 anys, pionera en l’edició d’àlbums
il·lustrats i dedicada, des dels seus orígens, als més petits. Kókinos s’adreça
directament a les nenes i nens, vol còmplice dels infants, no dels adults. Amb
un equip molt unit, que manté la il·lusió i les ganes d’oferir lectures extraordinàries, l’editorial pretén defugir els llibres políticament correctes. Kókinos
significa «vermell» en grec. Un color que té molt a veure amb el món infantil i
que està ple de simbologia.
Un personatge inoblidable? En Pomelo.

És el nostre petit elefant rosa que sempre es fa preguntes. S’ho qüestiona
tot, com els nens. Té molts fans que el segueixen des de fa molts anys. Són
els «pomelians» incondicionals que han crescut amb el personatge i que no
ens han deixat d’escriure per preguntar-nos: Quan sortirà el proper «Pomelo»?
Aquest elefant adorable imagina, qüestiona i es pregunta coses com: si
ell també es farà vell, si tothom somia, per què els carbassons són verds i els
tomàquets vermells, què faria si estigués completament sol...
Sabem que les reflexions d’aquest petit elefant omplen les aules de debats filosòfics. Gràcies a en Pomelo molts ens fem preguntes, encara que no
sempre hi hagi respostes.

9
GUIA
GUÍA PER
PARAAUN
UNCLUB
CLUBDE
DELECTURA
LECTURA

MÍO,MIO,
MI QUERIDO,
EL MEU MIO
MÍO

Kókinos s’ha dedicat sempre a l’edició de llibres per als infants més petits.
Ara amplia l’edat lectora i per primera vegada introdueix al seu catàleg llibres
de narrativa, amb l’honor de fer-se càrrec de tota l’obra d’Astrid Lindgren, coneguda sobretot per Pippi Calcesllargues. Però a més d’aquest personatge universal, l’obra d’Astrid Lindgren és immensa i d’una qualitat extraordinària. Fa
que reflexionis i que et plantegis moltes preguntes. Tots els seus llibres han
esdevingut clàssics i l’editorial Kókinos els anirà publicant a poc a poc perquè
els puguis conèixer.
Què és un editor? Algú que divulga allò que escriuen i il·lustren els creadors
en la seva intimitat. Un editor transforma la seva feina i la converteix en llibres, llibres que seran a les llibreries, biblioteques, etc... perquè tots en podem
gaudir.
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SOM-HI!
Com n’és d’important el començament!
Els començaments dels llibres d’Astrid Lindgren són magistrals. Aconsegueix
mantenir el lector atrapat des de les primeres línies i un cop comences ja no
pots parar de llegir.
Com comença Mio, el meu Mio? Amb una pregunta i una notícia.
En quin mitjà de comunicació s’emet? A la ràdio.
«Algú va escoltar la ràdio el dia quinze d’octubre de l’any
passat? Algú va sentir dir que es buscava un nen desaparegut?
Això va ser el que van dir:
“La policia d’Estocolm busca en Bo Vilhelm Olsson, un nen
de nou anys que, des de les 18 hores d’abans-d’ahir, no es troba
al seu domicili del carrer Uppland, 13. Vilhelm Olsson té el
cabell ros i els ulls blaus i, en el moment de la seva desaparició,
vestia pantaló curt marró, jersei gris de punt i una petita gorra
vermella. Qualsevol informació sobre el desaparegut pot lliurar-se a la comissaria de policia més propera”.
Sí, van dir això. Però no va arribar cap informació sobre Bo
Vilhelm Olsson. Havia desaparegut. Ningú va saber mai on va
anar. Ningú, només jo. Perquè en Bo Vilhelm Olsson soc jo».
Pàg. 7

Què et sembla aquest començament?
Qui el narra?
Què és una notícia?
Escoltes la ràdio?
Com t’assabentes del que passa al món?
Creus que els mitjans de comunicació ens informen?
Què vol dir ser un bon periodista?
Per què els mitjans de comunicació són tan importants?
Et creus tot el que expliquen a la tele, a Internet o a la premsa?
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Hi ha molts autors que s’han inspirat en notícies per escriure les seves
obres. La majoria dels drames de Federico García Lorca es basen en fets reals,
per exemple Bodes de sang, que es va estrenar l’any 1933 a Madrid i que està
inspirada en un succés que Lorca va llegir al diari.
La notícia va ser aquesta:
«A un cortijo de Níjar, tot estava preparat per celebrar un
casament. El nuvi i un bon nombre de convidats esperaven que
comencés la cerimònia, però la núvia no arribava. Cansats d’esperar, els convidats, una mica molestos, van anar marxant. Un
d’ells, que ja era a uns vuit quilòmetres de la casa, es va topar
amb el cadàver ensangonat d’un cosí de la núvia, en Francisco
Montes Cañada. Va cridar demanant auxili i van arribar al lloc
altres convidats i la Guàrdia Civil, que al cap de poca estona van
trobar la noia. S’havia amagat per allà al voltant. La núvia, que
va ser detinguda, va explicar que havia intentat fugar-se amb el
seu cosí a cavall, però els va sorprendre un home que va matar
a trets el seu amant. També va ser detingut el nuvi, que va negar qualsevol participació en el crim que semblava “envoltat del
misteri més fosc”».

Idees per al club
• Buscar una notícia del diari o inventar una història.
• Fer un programa de ràdio sobre Astrid Lindgren i Mio, el meu Mio, amb entrevistes, reportatges, tertúlies i publicitat.
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Com va néixer la història?
Astrid Lindgren explica que un vespre, mentre caminava per un parc d’Estocolm, tornant cap a casa seva, va veure un nen assegut a un banc. Estava sol, i
l’Astrid el va mirar i es va anar imaginant la seva vida. Li van venir al cap moltes
preguntes. On deu viure? Com deu ser la seva família? I d’aquesta manera, intentant respondre-les, va començar la història de Mio, que en un principi havia
de ser un relat curt i es va convertir en una de les històries més estimades de
l’autora.
«Vaig anar al parc de Tegnerlunden i vaig asseure’m en un
banc. Allà no hi havia ningú. Tothom havia marxat a casa seva
a sopar. Estava fent-se fosc i plovia una mica. Però totes les
cases del voltant tenien llum. També vaig veure llum a la finestra d’en Benka. Segur que estava sopant pèsols i creps amb el
seu pare i la seva mare. Em vaig imaginar que darrere de cada
finestra il·luminada hi hauria nens que sopaven amb els seus
pares i mares. Jo era l’únic que estava a fora, a la foscor. Sol».
Pàg. 11
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DINS DE LA HISTÒRIA
L’obra d’Astrid Lindgren és immensa i meravellosa. Té un missatge atemporal, universal i molt profund. Amb els seus llibres aquesta autora va aconseguir que tots els nens estiguessin de part seva, els va portar al seu propi
món, sense adults, a aquell lloc on volen ser tots els nens. Va entendre a
la perfecció el que és la infància, la va defensar i en va tenir cura. No hi ha
gaires escriptors que hagin escrit des d’aquest lloc. Va aconseguir fer seus
tots els nens amb històries increïbles, explicades de forma magistral. Com
deia l’Astrid: « Cal usar paraules corrents per dir coses extraordinàries».

De què parla aquest llibre?
En Bosse és un nen de 9 anys que viu amb els seus pares adoptius. Però la seva
presència els resulta incòmoda. Sembla que no els agradi gens haver-lo adoptat, que n’estiguin penedits, perquè tot el que fa els molesta. I aquesta manca
d’amor que sent el protagonista l’empeny a començar una aventura. Una aventura en què en Bosse es convertirà en Mio i en què arribarà a la «Terra de Fora» per
lluitar contra el cruel i despietat cavaller Kato. El viatge ha començat!

ABANDONAMENT · ORFANDAT · SOLITUD
Parla dels nens sense llar, sense mare ni pare, sense cap referent que els
protegeixi. Parla del desempar, de la carència afectiva i de la manca de protecció, d’atenció, de vincle. Parla de l’exclusió social, de la infància perduda, del
sofriment d’un nen. Parla del que sovint no és fàcil parlar, i l’Astrid ho fa d’una
manera meravellosa, bella i valenta.
En Bosse és un nen no desitjat, desatès i maltractat pels seus pares adoptius. És una molèstia, un error, una equivocació.
Com sabeu la literatura està plena de nenes i nens que no tenen pares, Tom
Sawyer, Momo, Mowgli d’El llibre de la selva, Jane Eyre, Oliver Twist, Anna de
les Teules Verdes, els tres germans d’Un seguit de desgràcies catastròfiques,
la Sofia d’El gran amic gegant, Harry Potter o Pippi Calcesllargues. Tots ells
personatges inoblidables i generosos, amb un origen tràgic. Tots, malgrat ser
nens amb situacions de debilitat, inferioritat i desemparament, se superen,
vencen, milloren i sobretot ens ensenyen.
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En Bosse, el protagonista de Mio, el meu Mio, és un nen orfe, sense amor.
La família que l’adopta no l’estima. El que desitgen la tieta Edla i l’oncle Sixten
és perdre’l de vista. El seu entorn familiar és inexistent.
«Jo era el fill adoptiu de la tieta Edla i l’oncle Sixten. Vaig
anar a viure amb ells quan tenia un any. Abans vivia en un orfenat que va ser on la tieta Edla em va recollir. En realitat, ella volia
una nena, però com que no n’hi havia cap, es va quedar amb
mi. I això que a l’oncle Sixten i a la tieta Edla no els agraden els
nens». Pàg. 8
«La tieta Edla no parava de dir que va ser una desgràcia el
dia que vaig entrar a casa seva». Pàg. 8

Per què hi ha nens que no tenen família?
Com és un orfenat?
Als orfenats hi ha professors?
Què han fet els pobres per ser pobres?
Els rodamons tenen amics?
Què vol dir ser diferent?
Un nen pot ser feliç si no té pares?
Tots som iguals?
Tots tenim els mateixos drets?
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AMISTAT · AMOR · ACCEPTACIÓ
L’amistat ens dona forces per afrontar les dificultats, per escapar de la solitud. En Bosse té un únic amic, en Benka, i en Mio té en Ium-Ium.
En Mio vol que l’estimin, això és el que està buscant. Ha estat rebutjat
des de petit i necessita estimar i ser estimat, per això busca el seu pare, per
això busca el rei i per això en Benka i en Ium-Ium són tan importats per a ell.
No l’han abraçat mai, ni l’han acotxat, ni li han dit mai «t’estimo”. Tot el que ell
feia molestava. No podia jugar amb els altres nens, no el volien, l’excloïen i el
pegaven... Com es pot tenir una infància així?
«I sempre li feien el buit a algú i no el deixaven jugar. I normalment aquest algú era jo. L’únic que volia jugar amb mi era en
Benka. Hi havia un nen ganàpia que es deia Janne. Jo no li havia
fet res però, cada cop que em veia, deia:
—Fora d’aquí o et pego un cop de puny que te’n recordaràs!
I ja no pagava la pena intentar jugar a bales o al que fos amb
ells». Pàg. 51
«M’agafava de la mà. La tieta Edla i l’oncle Sixten mai m’agafaven de la mà. Abans ningú no m’havia agafat mai de la mà. És
per això que em va agradar tant caminar agafat de la mà del meu
pare el rei...». Pàg. 20

Es pot viure sense amor?
Què és l’amistat?
Què és ser un mal amic?
Hi ha regles en l’amistat?
Els amics són per sempre?
T’has sentit gelós alguna vegada?
Tens enemics?
Què és l’odi?
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GUERRA · CRUELTAT · EL BÉ · EL MAL
És una novel·la fantàstica, èpica, d’aventures i plena d’acció. En Mio, el protagonista, s’enfronta a situacions difícils. Té un adversari perillós que representa el mal: el cavaller Kato, un tirà sense cor que és capaç de tot perquè regni
la foscor.

Què és el poder?
El món pot viure en pau?
En Mio és un heroi?
Què és un adversari?
Perquè la gent fa cas a un tirà?
Què és la llibertat?
Tu ets lliure?
Hi ha esclaus feliços?
Què és la guerra?
Les guerres són necessàries perquè hi hagi pau?
Hi ha guerres justes?
Per què tan sovint són homes els que van a lluitar?
Pot ser just matar un ésser humà?
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REALITAT I FANTASIA
A Mio, el meu Mio, hi conviuen els elements reals amb els fantàstics, la creació
d’un món paral·lel i els éssers extraordinaris. En Mio viatja a un món imaginari i
haurà de complir una difícil missió: derrotar el malvat cavaller Kato. En aquesta obra, l’autora utilitza molts recursos fantàstics, com la cullera que acontenta la gana, l’espasa que forja el ferrer capaç de travessar la pedra o la capa
que fa invisible qui la porta, que és també la peça que ha salvat tants cops
la vida a en Harry Potter i als seus amics. Astrid Lindgren, ho fa molt abans, i
aconsegueix que en Mio se salvi gràcies a aquesta capa meravellosa.
«Vam estar fent proves i sí, la capa em feia invisible cada
cop que posava el folre de roba de somnis cap a fora». Pàg. 139

Què faries si poguessis fer-te invisible?
Et portes bé només perquè algú et mira?
Queda bé portar-se malament?
Faries alguna cosa que normalment no faries?
Quin superpoder triaries?
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Els personatges
Molt sovint, a les seves obres, Astrid Lindgren explica històries de nens que
s’enfronten al seu destí. De vegades són nens travessats per la tristesa, la
incertesa o el dolor, igual que passa al món dels adults. Els nens, igual que els
grans, també viuen en mons imperfectes. Els paradisos no existeixen.
Aquesta autora no evita els temes difícils, parla de tot, fins i tot de temes
que havien estat exclosos de la literatura infantil i juvenil.
A Mio, el meu Mio, n’aborda més d’un, com la solitud, l’abandonament, les
injustícies socials, la marginació dels que són diferents... I ho fa des d’una
mirada poètica i amb una bellesa que commou profundament el lector.

MIO
En Bo Vilhelm Olsson, que es converteix en en Mio, és un nen de
9 anys, ros i amb els ulls blaus. La tieta Edla i l’oncle Sixten el van
adoptar quan en tenia un. La tieta Edla volia una nena, però com
que a l’orfenat no en tenien cap, el van adoptar a ell. La seva mare
va morir i no sabia res del seu pare. El seu desig més gran és saber qui era, on
és, si es troba bé, si l’estima. En Mio vol que l’acceptin tal com és, vol que l’estimin. La societat l’ha rebutjat i s’escapa a la recerca de l’alegria, de l’esperança,
de la llum. Aquest és el seu viatge, un viatge cap a l’amor.
La seva lluita contra el cruel cavaller Kato el convertirà en un heroi, un heroi que també té dubtes, pors i que fins i tot plora com un nen.
«La tieta Edla em va dir que la meva mare va morir quan jo
vaig néixer. I que ningú sabia qui era el meu pare. Potser era cert
que la meva mare va morir quan jo vaig néixer, però el meu pare
no era cap pocavergonya, d’això n’estava segur». Pàg. 9
«Sí, tenia molta por, i quan més pensava en el que havia de
fer, més ganes tenia de plorar». Pàg. 69
«—No m’atreveixo! —vaig cridar—. No m’atreveixo! No
m’atreveixo!». Pàg. 71

EN BENKA
És l’únic amic del Bosse, i el pare d’en Benka és el seu referent de família. Els
millors moments de la seva vida els ha passat amb en Benka i quan arriba a la
Terra de la Llunyania hi pensa molt, en ell. Li agradaria escriure-li i explicar-li
com està i com n’és de feliç.
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«Jo estava gairebé sempre a casa d’en Benka. El seu pare sí
que li parlava molt, l’ajudava a construir maquetes d’avions…».
Pàg. 8
«Algunes nits, quan m’estirava al llit, desitjava que el pare del
Benka també fos el meu. I em preguntava qui seria el meu pare
de veritat i per què no podia estar amb ell i amb la meva mare
de veritat en lloc de viure a l’orfenat i després amb la tieta Edla
i l’oncle Sixten». Pàg. 9

LA SENYORA LUNDIN
És la senyora que té la fruiteria i que de tant en tant li dona llaminadures i
fruita. Tot comença gràcies a ella, quan li dona una poma i li demana que tiri
una postal a la bústia, una postal on hi posa: « Al rei. La Terra de la Llunyania.
El que tant de temps has estat buscant ve de camí. Viatja de dia i de nit, i a la
mà hi porta el senyal: la poma daurada». Llavors en Bosse se n’adona que té
una poma d’or a la mà, se n’adona que és a ell a qui estan buscant.
«—Adéu, Bo Vilhelm Olsson —digué la senyora Lundin—.
Adéu, adéu, Bo Vilhelm Olsson. Sonava tan estrany... Perquè
ella sempre em deia Bosse». Pàg. 10

Per què li diu adéu?
Són importants els comiats?
Es tornaran a veure?
Has enviat mai una postal?
Escrius cartes?
N’has tirat mai alguna a la bústia?
T’agradaria que t’escrivís algú? Qui?
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EL REI
És el pare del Mio. Se l’estima molt. És el millor pare que pot
tenir perquè l’estima i això és el que tant desitja en Mio, que
l’estimin. Viu al roserar i ha escampat arreu la notícia de l’arribada del seu fill. Sap que en Mio és l’únic que pot enfrontar-se
al cavallar Kato.
«Algú s’apropava caminant per la platja. Era el meu pare el
rei. El vaig reconèixer a l’instant. I de seguida vaig saber que
era el meu pare». Pàg. 15
«—Mio, el meu Mio —em diu, i a mi em sona tan dolç i tan
tendre... Perquè en realitat jo no em dic Bosse.
—T’he buscat durant nou llargs anys —diu el meu pare el
rei—. I m’he passat nits senceres despert repetint: «Mio, el meu
Mio». Així que puc saber molt bé quin és el teu nom». Pàg. 16
«—Mio, el meu Mio, però si ets aquí. I com rius... —va dir.
—Sí, perdó —vaig respondre jo, perquè vaig pensar que al
meu pare el rei podria molestar-li que em petés de riure, com
els molestava a l’oncle Sixten i a la tieta Edla.
—No paris de riure —digué el meu pare el rei». Pàg. 25

T’agradaria ser un rei?
Per què serveixen els reis?
Per què els reis tenen súbdits?
Són interessants els reis que no surten als contes?
Un rei té poder?
I, si és tan poderós, per què no atura les guerres?
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EN IUM-IUM
És el millor amic del Mio a la Terra de la Llunyania. S’assembla
molt al Benka, a qui certament troba a faltar de tant en tant.
Amb en Ium-Ium viatja a la Terra de Fora per enfrontar-se a en
Kato.
«—Tu tens pare, Ium-Ium? —li vaig preguntar. Esperava i
desitjava que en tingués, perquè jo havia viscut molt de temps
sense pare i sabia del cert que era molt trist». Pàg. 23
««—Ium-Ium, quin camí prenem ara? —vaig preguntar.
—És igual el camí que agafem, si ho fem junts —digué en
Ium-Ium». Pàg. 108

EL FERRER
És un home gran i fort que viu en una caverna. Té una melena
llarga i roja i una barba espessa també roja. És el ferrer que fa
les espases per al cavaller Kato, i l’odia profundament. L’odia
perquè les espases que l’obliga a forjar maten innocents i no hi
pot fer res. El té empresonat, lligat amb una cadena d’odi que és impossible de
trencar. En Mio el va a buscar perquè li doni l’espasa que travessa la pedra.
Només amb ella serà capaç de destruir el cor de pedra del cavaller Kato.

LA NATURA
En tots els llibres d’Astrid Lindgren hi ha un personatge que sempre surt:
la natura. El que fa és personalitzar els elements naturals com ara els rius,
muntanyes, arbres... Els dona vida, i els converteix en protagonistes.
L’Astrid té una sensibilitat especial pels entorns naturals en què els nens
dels seus relats viuen les seves aventures. Les descripcions ens traslladen a
llocs únics; així eren els espais de la seva pròpia infància i la relació tan estreta que tenia amb ells.
Les nits sota les estrelles, els rius a l’estiu per banyar-se i jugar, els arbres
on arrecerar-se i poder-se amagar..., la capacitat per contemplar la bellesa de
la natura i connectar amb un entorn que queda molt lluny de les infàncies a la
ciutat.
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A Mio, el meu Mio, la natura, que ha estat devastada, es rebel·la i ajuda en
Ium-Ium i en Mio. Fins i tot la terrra odia el cavaller Kato!
«Llavors va passar una cosa sorprenent. Un tronc vell i negre
que teníem al costat es va obrir i vaig veure que estava buit. I
abans que sabéssim com havia passat, en Ium-Ium i jo ja érem a
dins, arraulits i agafats l’un a l’altre…». Pàg. 93
«No entenia per què ens havia salvat aquell arbre. Podia ser
que el Bosc Mort sencer odiés el cavaller Kato i volgués ajudar
a qui venia a lluitar contra ell? Potser una vegada aquell arbre
mort havia estat un arbre jove i frondós…». Pàg. 96
«No crec que els arbres puguin perdonar mai qui destrueix
les seves fulles verdes». Pàg. 96

La natura sent alguna cosa?
Creus que algun dia els arbres podrien desaparèixer?
Com et tracta a tu el planeta?
Creus que l’ésser humà se sent superior a la resta?
L’aigua s’acaba?
Els arbres tenen drets?
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EN KATO
El cruel cavaller Kato viu a la Terra de Fora i es passa els dies i
les nits planejant com fer el mal. És un tirà i té el cor de pedra.
Ha perdut la mà dreta i al seu lloc hi té una urpa de ferro amb
què arranca el cor de la gent. Després els posa un cor de pedra,
com el seu. És un dictador que té sotmesos tots els habitants de la Terra de
Fora. No té pietat i converteix en ocells embruixats els nens que té segrestats. En Kato només destrueix, sembra el mal i escampa la foscor.
«—Assegura’t de fer l’estacada al cor —va cridar—. Assegura’t que em travesses el cor de pedra. M’està ferint per dins des
de fa molt de temps i em fa molt de mal.
El vaig mirar als ulls. I als seus ulls vaig veure una cosa que
em va sorprendre. Vaig veure que el cavaller Kato desitjava lliurar-se del seu cor de pedra. Potser ningú odiés tant el cavaller
Kato com el mateix cavaller Kato». Pàg 145
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REFERÈNCIES LITERÀRIES
Què és una referència literària? Quan l’autor o autora d’alguna obra menciona
extractes o personatges d’altres obres. De vegades un autor agafa un personatge o una situació ja escrita al repertori d’obres de la història de la literatura
i en fa ús a la seva pròpia creació.
En aquest llibre, Astrid Lindgren fa referència a Les mil i una nits, un dels
grans clàssics de la literatura universal.
Per què es diu Les mil i una nits? Temps era temps hi va haver un rei que va
ser traït per la seva esposa i va decidir no tornar a confiar mai més en cap altra
dona. Va ordenar que li fos lliurada una esposa cada nit i, a trenc d’alba, la feia
executar. I així va ser fins que va ser el torn de Sherezade, que va idear un pla:
cada nit explicava al rei una història que deixava inacabada amb la promesa
de desvetllar el final l’endemà, i d’aquesta manera va poder evitar la mort. La
Sherezade ho va fer durant «mil i una nits» fins que el rei se’n va enamorar i va
renunciar a la seva cruel venjança.
Històries com la de Aladí i la llàntia meravellosa, Sindbad el mariner o Alí
Babà i els quaranta lladres formen part dels relats d’aquest llibre de contes i
llegendes orientals.
En el nostre cas, l’autora s’ha inspirat en la història de Aladí i la llàntia
meravellosa, encara que el geni en comptes de ser dins una llàntia sigui dins
una ampolla de cervesa. En Mio l’ajuda i l’allibera i el geni li concedeix un desig.
I què li demana al geni? Que el porti a la Terra de la Llunyania, on hi regna el
seu pare.
«El llibre Les mil i una nits que vaig treure de la biblioteca
un cop, parlava d’un geni atrapat dins una ampolla. Però aquella història va passar fa milers d’anys i molt lluny, a Aràbia…».
Pàg. 13
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«—Nen —em va dir—, m’has alliberat de la meva presó.
Diga’m com t’ho puc recompensar». Pàg. 13
«—Porta-m’hi! Oh, porta’m a la Terra de la Llunyania! Algú
m’hi està esperant.
El geni em va fer que no amb el cap. Però jo li vaig ensenyar
la poma daurada i ell exclamà:
—Portes el senyal a la mà! És a tu a qui he vingut a buscar.
És a tu a qui el rei ha estat buscat durant tant de temps!». Pàg. 14

Quin desig demanaries a un geni?
Se t’han complert molts desitjos?
Si fossis un geni concediries qualsevol desig que et demanessin?
I el concediries a qualsevol que te’l demanés?
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EL FINAL
Hem arribat al final, al desenllaç, al tancament. L’Astrid Lindgren sap molt bé
com acabar.
«Però en realitat no sé com li escriuré al Benka. El que
m’ha passat a mi no s’assembla en res al que li hagi pogut passar a ningú altre i no se m’acut com explicar-ho perquè en
Benka ho entengui. He pensat en alguna paraula que pogués
descriure-ho, però no existeix. Potser podria escriure: “això és
increïble”». Pàg. 19
«Sí, és així. En Bo Vilhelm Olsson és a la Terra de la Llunyania i és molt molt feliç al costat del seu pare el rei». Pàg. 163

Què t’ha semblat el final?
Per què en comptes de Mio diu Bo Vilhelm Olsson?
Quin altre final t’imagines?
Com saps que no estàs somiant?
Com saps que el que t’està passant és real?
Què és la realitat?
Es pot somiar el que un vol?
I si tot plegat fos un somni?
Com pots saber que la teva vida no és un somni?
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La idea que la vida és com un somni és molt antiga. Calderon de la Barca,
un dels escriptors més importants de la literatura espanyola, influït per aquesta idea, va escriure La vida es sueño, que té alguns dels monòlegs més bonics
que s’han escrit mai en teatre.
Des d’èpoques molt antigues i fins a l’Edat Mitjana, els reis tenien al seu
costat un mac o un bruixot de confiança que els predeia la seva sort. A un
d’aquests reis, anomenat Basilio, els oracles li van augurar que el seu fill Segismundo el trairia. Per això va decidir empresonar-lo i encadenar-lo, perquè la
profecia no s’acomplís. Però un dia, el rei va voler posar a prova el seu fill i li va
donar un narcòtic, el va fer adormir i el va portar a palau. Quan el príncep desperta i sap la veritat, s’enfada molt. Llavors el pare, en veure la seva reacció,
es convenç que la predicció dels oracles és certa, torna a fer adormir el seu fill,
el tanca altra vegada a la presó i li fa creure que tot ha estat un somni.
«¡Ay mísero de mí, ¡ay infelice!
Apurar, cielos, pretendo,
Ya que me tratáis así,
qué delito cometí
contra vosotros naciendo.
Aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido;
bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,
Pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.»
«¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.»
La vida es sueño, Calderón de la Barca
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SABIES QUE…?
Astrid Lindgren va participar en programes de ràdio sobre literatura infantil i
juvenil, i va dramatitzar molts dels seus llibres.
Quan va esclatar la Segona Guerra Mundial, va decidir explicar el que estava passant al món i ho va fer publicant un llibre titulat Diaris de Guerra. Apart
d’això, a l’estiu de 1940, li van oferir una feina ultrasecreta, (va haver de llegir
moltes cartes que arribaven d’altres països). Va ser una època molt difícil i
convulsa i la seva implicació va fer que veiés en primera persona els dolors de
la guerra. L’Astrid va descriure el nazisme com «una bèstia malvada».
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