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PLA CLIC
El que tens entre les mans és una guia per a dinamitzar una sessió d’un club infantil de lectura. Es 
tracta d’una GUIA CLIC per al lot de llibres del títol En Tristany s’encongeix. Aquest lot de llibres forma 
part dels recursos generats a través del PLA CLIC (Clubs de Lectura, Infància i Creació), un pla de la 
Direcció del Llibre, Arxius i Biblioteques que la Generalitat Valenciana ha posat en marxa amb la intenció 
de promoure, donar suport i finançar els clubs de lectura infantils i la dinamització de les biblioteques 
infantils a la Comunitat Valenciana, amb accions i recursos que puguen incidir en la promoció i la cura 
del teixit d’usuaris, xiquets i xiquetes, com a ciutadans de ple dret i com a focus d’atenció especial en les 
campanyes de foment lector.

Si tens aquesta GUIA CLIC entre les mans és perquè, molt possiblement, estàs a punt de llegir  
En Tristany s’encongeix amb un grup de xiquets i xiquetes, bé a la biblioteca pública, a la biblioteca 
escolar del teu centre o bé a l’aula. Ací trobaràs activitats creatives i un guió per a fer una tertúlia 
dialògica sobre el llibre per a reflexionar, crear i passar una estona agradable comentant la lectura.

Et recomanem que avalues i valores el grup amb què comparteixes el club i decidisques si les activitats 
i preguntes proposades són adequades o si és convenient adaptar-les a les vostres necessitats grupals. 
Sense oblidar que açò no pretén ser més del que és: UNA GUIA que podrà servir com a punt de partida, 
ser útil des del principi fins al final, o no servir més que de manera testimonial. Açò dependrà de la 
maduresa del grup, de les seues capacitats creatives, del temps que porteu treballant junts i de molts 
altres factors. No hi haurà res millor que xarrar amb els xiquets i xiquetes per a veure per on heu de 
seguir caminant.

També pensem, i ens agradaria que així fóra, que si algú té intenció i voluntat de posar en marxa un club 
de lectura infantil però no té experiència o disposa de pocs recursos creatius, aquesta GUIA CLIC pot 
resultar-li molt útil i pot oferir-li l’opció de dur a terme l’activitat de manera gratificant.
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DADES DE L´AUTORA
 
FLORENCE PARRY HEIDE
Va ser una escriptora nord-americana de literatura infantil. De xiqueta li agradava representar al costat dels seus 
germans obres de teatre que ella mateixa escrivia. Va escriure més de 100 llibres per a xiquets. Els més famosos 
van ser els que van formar la sèrie dedicada a aquest xiquet anomenat Tristán (Treehorn en l’original), tots ells 
il·lustrats per Edward Gorey.

EDWARD GOREY
Escriptor i artista estatunidenc que va escriure més de 100 llibres. Els seus llibres són fàcilment recognoscibles 
pel seu estil pictòric una miqueta macabre però sempre acompanyats d’un gran sentit de l’humor.
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ARGUMENT
A Tristán li està passant una cosa molt estranya: està encongint i no sap per què. Els adults no li fan cas. 
Tenen massa coses que fer per a caminar preocupats pels problemes d’un xiquet.
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PREGUNTES GENERALS

• Coneixies altres llibres de l’il·lustrador Edward Gorey? Té una forma molt peculiar d’il·lustrar, t’agrada? 
Et sembla còmica?

• El llibre comença de manera directa, sense presentació del personatge ni del context. T’ha sorprés? T’ha 
resultat més difícil entendre la història? O, per contra, ha servit per a enganxar-te de seguida?

• Quan Tristán li compta per primera vegada a la seua mare que alguna cosa estranya li passa, aquesta no 
sembla fer-li molt cas. Quan parlem als adults, sempre ens fan cas? Haurien de fer-nos cas sempre?

• Tots els adults que es creuen amb Tristán (conductor autobús, professora, director…) no sembla que li 
facen molt cas. Has tingut alguna vegada eixa sensació? 

• Precisament aquesta actitud dels personatges adults, tan preocupats en els seus quefers és el que fa 
divertit aquest relat, no crees?

• Al final, Tristán resol el seu problema per si sol i tot torna a la “normalitat”. I quan li sorgeix un altre 
problema (comença a veure’s de color verd), decideix no explicar-li-ho a ningú perquè pensa que ningú 
se n’adonarà. Què hauries fet tu en la seua situació?

T’ha agradat el llibre? T’ha resultat difícil? T’ha divertit, emocionat?
Quan vas saber el títol, t’imaginaves ja l’argument de la història?
La portada del llibre, t’ha donat alguna pista sobre què tracta el llibre?
Què t’han semblat les il·lustracions? Ajuden a comprendre millor la història? 
Aporten coses i detalls que no apareixen en el text?
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• Coneixes a algú que “semble invisible”? És a dir, que no parle amb ningú o que ningú li faça cas. Com 
creus que se senten eixes persones?

• T’imagines que un dia començares a encongir? Com creus que reaccionarien els adults del teu voltant?

• Què creus que pretén comptar l’autor? (Podem parlar de la incomunicació entre generacions, o de la 
soledat d’alguns xiquets en posicions acomodades, o la fredor d’algunes relacions familiars…)

• Li comptem tot tot als nostres pares? Per què?
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PROPOSTES CREATIVES

• QUÈ PASSARIA SI…?
En aquest relat ens conten els problemes que li sorgeixen a Tristán en encongir. Escriurem un xicotet 
relat sobre què passaria si…

… ens tornàrem invisibles.
… ens cresqueren dues ales a l’esquena.
… ens férem gegants.
… ens isqueren ulls en les gemmes dels dits.
… se’ns posen rígides les articulacions (genolls, colzes, nines).

• EL POEMA QUE ENCONGEIX
Escriurem un poema el primer vers del qual tinga deu o dotze paraules. El següent vers ha de tindre 
una paraula menys. El tercer una paraula menys. I així, successivament.
Aquest poema no és necessari que tinga rima.

• DIARI MICROSCÒPIC
Imagina que Tristán continua encongint fins a fer-se tan xicotet que fora quasi imperceptible. Escriu 
una pàgina del seu diari comptant com veu les coses, les dificultats que té per a desplaçar-se, per a 
alimentar-se, per a refugiar-se…
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• EXPOSICIÓ EDWARD GOREY
Edward Gorey és un il·lustrador molt especial i té un estil molt característic amb un sentit de l’humor 
que transita entre la ironia i la salvatjada. És important recordar que no és per a totes les edats.
Però és ideal per a determinada edat en la qual els agrada allò terrorífic i  grotesc. Podem fer 
una exposició especial amb alguns dels seus llibres.
També es poden reproduir en gran (sobre cartó ploma o fusta) alguns dels seus personatges 
per a decorar la biblioteca.

L’HOSTE DUBTÓS 
EL CURIÓS SOFÀ 
LA XIQUETA DESGRACIADA 
LA FÀBRICA DE VINAGRE: TRES TOMS D’ENSENYAMENT MORAL 
ELS XICOTETS MACABRES 
EL WUGGLY UMP 
EL DÉU DELS INSECTES 
L’ALA OEST 
EL ZOO ABSOLUT 

• L’EXPOSICIÓ MENUDETA
Prenent com a referència a aquest personatge, podem fer una exposició de llibres en els quals 
els protagonistes visquen situacions complicades per la seua grandària.

ALICIA CAERINA. Gianni Rodari.
ELS VIATGES DE GULLIVER. Jonathan Swift.
EL GRAN GEGANT BONACHÓN. Roald Dahl.
GEGANT A poc a poc. Pablo Albo.
ALICIA EN EL PAÍS DE LES MERAVELLES. Lewis Carroll.
LA MERAVELLOSA MEDICINA DE JORGE. Roald Dahl.
POLZET.

• ELS TEXTOS ENCONGITS
Prendrem textos d’eixos mateixos llibres de les exposicions i els reproduirem a la grandària 
més xicoteta possible. Fins al punt que siga necessari utilitzar una lupa per a poder llegir-los. 
Sobre un panell enorme, en un raconet, un xicotet text quasi imperceptible. Li proposem a 
l’usuari que intente llegir eixe fragment. Podem tindre lupes de diversos augments per a llegir. 
Si a primera vista no són capaces, provem amb les lupes.
Per a aconseguir imprimir textos amb lletra molt xicoteta, potser hem de reduir amb la 
fotocopiadora. Normalment els programes de processament de textos tenen una grandària de 
lletra llegible.
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