Kafka i la nina que se’n va anar de viatge, Jordi Sierra i Fabra(1)
EDAT: 14 anys / +

INTERDISCIPLINARIETAT:
- Ètica: l’esperança, la llibertat, l’empatia, els sentiments.
- Matèries transversals: Ciències Socials, Educació per a la ciutadania.
- Altres: pel·lícules sobre la vida de Frank Kafka Los amores de Kafka (1988), de Beda
de Campo Feijoo.
- Altres pel·lícules basades en obres de Kafka:
El proceso (1963), d’Orson Welles i una altra versió de David Jones (1993).
The castle (1968), de Rudolph Noelte.

PROPOSTES DE TREBALL
1.- Resumeix l’argument de la novel·la en aproximadament cinc línies.
2.- Qui és el narrador de la història?
3.- Fes una breu descripció física i psicològica de com t’imagines Frank Kafka.
4.- Busca informació i redacta una breu biografia sobre aquest autor.
5.- Fixa’t en el país del qual era originari Kafka i la llengua que feia servir com a
escriptor. Coneixes algun altre cas d’escriptor en què país d’origen i llengua
literària no es corresponen? Escriu-ne el nom.
6.- Després de llegir la novel·la, sabries dir quines d’aquestes afirmacions són
veritables i quines són falses? Escriu V o F a cada casella segons correspongui.

La mare de l’Elsi, després de l’incident de la nina perduda, no deixa baixar la
nena al parc.
L’Elsi desconfia del carter de nines i no torna anar mai més al parc.
La mare de l’Elsi es presenta al parc a parlar amb el carter de nines.

La mare de l’Elsi es presenta al parc amb dos policies disposats a demanar
explicacions al carter de nines.
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L’Elsi acaba xerrant-ho tot amb la mare sobre el carter de nines.
7.- Relaciona els personatges de la primera columna amb els adjectius de la segona.
Elsi
bonica, comprensiva,
Dora
boig, sorprenent, meravellós
Bertha (mare d’Elsi)
innocent, tendra, persuasiva
Kafka
atractiva, elegant, discreta, agraïda
8.- Situa en un mapa d’Europa cinc de les ciutats on va la Brígida.
9.- Busca informació sobre la tuberculosi i explica de quina malaltia es tracta.
10. – Proposa un altre final diferent per a aquesta història.
11. – Fes una valoració de l’obra que acabes de llegir. Escriu-ne tres arguments a favor
i tres més en contra.

(1)

Si sou profesor/a i necessiteu el solucionari el podeu demanar al vostre promotor/a

de la zona o a educacio@grup62infantiljuvenil.cat posant totes les dades del centre i el
vostre nom i cognom.
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