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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 El xiquet que volia una falda escocesa. 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 El xiquet 
que volia una falda escocesa 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 DEL AUTOR
 
ADRIÁN NOVELLA
És actor, dramaturg i director. A més a més, és membre fundador de Bullanga Companyia Teatral. Amb “Maruschka. 
Comèdia russa sobre la nostra terreta” va guanyar el Premi de Teatre Micalet 2017.  A la seua obra “Joc de 
Xiquetes” se li va concedir el Premi Max del Públic 2018

MIGUEL ÁNGEL GINER BOU
És un dibuixant i guionista de còmic. Ha sigut finalista del Premi Nacional de Còmic en 2010 i 2013. És professor 
de guió i narració gràfica a la Universitat Politècnica de València i l’Escola Superior d’Arts i Tecnologia.
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ARGUMENT
El protagonista d’aquesta història només té un desig per al seu aniversari: vol una falda. Però els seus pares 
pensen que, si li la regalen, els seus companys es riuran d’ell. El que no saben és que el xiquet te molt clar 
com se sent i està decidit a emprendre un viatge fantàstic cap a l’únic lloc del món on sap que els homes 
poden portar falda sense cap impediment: Escòcia.

Aquesta obra, que defensa la importància de ser un mateix, va rebre el Premi Escalante de la Diputació 
de València.



5 GUIA DE LECTURAPLA CLIC

EL XIQUET QUE VOLIA UNA FALDA ESCOCESA

PREGUNTES GENERALS

•   Has llegit alguna vegada teatre? És més fàcil o més difícil que la narrativa? Quan llegies, t’anaves imaginant 
l’escena com en un teatre de debò? Et vas imaginar a tu mateix protagonitzant el teatre?

• T’agrada anar al teatre? Has anat alguna vegada pel teu compte (sense que t’haja portat el col·legi)? T’has 
fixat que el teatre és com la literatura: que hi ha obres bones i obres dolentes? El teatre és avorrit?

•  Has vist alguna vegada alguna obra que no siga teatre infantil? Quin creus que és la diferència?

• En el llibre hi ha una introducció amb aportacions sobre el tema de l’obra. Ho has llegit? En cas que sí, t’ha 
aportat informació important per a entendre millor l’obra?

• El començament de l’obra (les primeres frases) corresponen a una cançó (“Aniversari” de Manel), la 
coneixies? L’has escoltada després?

• En l’obra, el xic demana per al seu aniversari una falda i els seus pares li diuen que les faldes sols la visten 
les xiques. Hi ha roba exclusiva per a homes i una altra només per a dones? Què pensaries d’un xiquet que 
vestira falda? Creus que acabaries acostumant-te o li tractaries diferent? 

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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• Les xiques a vegades visten amb pantalons i no passa res. Per què creus que està mal vist que els xics 
visten falda? Les xiques sempre han vestit pantalons? (És important fer-los veure que abans les dones no 
usaven pantalons, que ha sigut una conquesta social).

• Alguna vegada, abans de triar la roba, has pensat en el que diran els teus companys i  les teues  companyes 
en la classe? Creus que és important el que diguen els altres sobre el teu vestuari? La manera de vestir 
ens aporta informació sobre la personalitat de la persona?

• En l’escena 1, el xic es troba amb uns personatges molt pintorescos. Els has reconeguts? (Són uns 
«trassumptes» del Quixot i Sancho Panza) T’agrada quan algun autor/a combina personatges d’altres relats?

• El xic es va trobant amb personatges amb uns comportaments molt estranys. Per què creus que l’autor 
ha triat a aquests personatges? Creus que representen a persones de la realitat? (Estaria bé parlar als 
usuaris dels arquetips que, a vegades, utilitza la literatura o el teatre per a parlar dels grans temes que 
preocupen l’ésser humà)

• En el camí es troba a un senyor que nega els canvis i no vol que li acompanye. “Cada vegada em resulten 
més estranys els adults”. Què creus que ha volgut dir l’autor? Són estranys els adults?

• Tots els regals que li ofereix la fada Padrina li resulten destructius al xic. Estàs d’acord? Creus que alguns 
joguets “destinats” a xics potencien l’agressivitat? Per què? Alguna vegada has jugat (o t’hauria agradat 
jugar) amb joguets que suposadament són per a xiques (o per a xics)?

• Quan el xic està dins de la balena, li envaeix una sensació de tristesa i pessimisme molt fort. A penes pot 
pensar en res i creu que tot està mal i que no es pot fer res. Has experimentat alguna vegada una sensació 
semblant? És dolent estar trist? Per què?

• Quan el xic s’acomiada de les ovelles, pensa que tractarà de retindre aquell moment per sempre. Quins 
moments t’agradaria recordar sempre en la teua vida?
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• “No existeix el bé comú si per a aconseguir els teus ideals has de dinamitar i ridiculitzar els drets dels 
altres!” Estàs d’acord? Què és per a tu el bé comú?

• Creus que aquesta obra pretén llançar algun missatge als espectadors? Normalment, altres llibres ho 
fan? (És un bon moment per a parlar sobre el que els llibres provoquen en nosaltres o què aporta la bona 
literatura en el pensament dels individus)
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PROPOSTES CREATIVES

• FEM TEATRE

• Hem llegit una obra de teatre. Què tal si representem alguns fragments? 

• Potser podem fer el començament (la festa d’aniversari); o l’escena 1 amb l’home de la trista 
figura i l’acompanyant; o potser…

• També es poden imprimir els personatges en cartolina (o cartó ploma) amb varetes i 
representar-ho en titelles molt senzills.

• Podem aprofitar per a anar a indagar a la secció de Teatre de la biblioteca (assegurem-nos 
abans que existeix i hi ha suficients exemplars)

• ESCRIVIM TEATRE
Escriurem una escena més. Imagina que el xic, en el seu viatge aventurer, es troba amb un altre 
personatge (pot ser ajudant o enemic), pensa quin personatge pot ser (un pirata, una dona policia, ell 
mateix d’adult, un fantasma escocés, la seua mestra, un mag,…). Imagina quina conversa tindria amb 
aquest personatge i escriu-la.

• EL DEBAT
Es divideix al grup en dos i s’estableix el següent tema: “ELS XIQUETS NO PODEN PORTAR FALDA”. A 
l’atzar es decideix quin grup estarà a favor i quin en contra.
En el debat només pot parlar una persona de cada grup en cada torn. És obligatori que parlen tots. No 
es pot fer gestos grollers ni expressions de menyspreu a l’altre grup. Només es pot argumentar amb 
idees. Al final del debat, la moderadora (poden ser diversos usuaris) decidirà qui ha debatut millor 
(això no vol dir que tinguen raó).
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• S’ALÇA EL TELÓ
Aprofitant la lectura d’un llibre de teatre, podem fer una exposició amb llibres de teatre o sobre teatre. Hi 
ha diverses col·leccions sobre aquest tema. També podem incorporar alguns llibres més tècnics: sobre 
maquillatge, vestuari, escenografia,…

Col·lecció Micalet Teatre
Col·lecció Sopa de Llibres Teatre
Col·lecció Alba i Maig. Edicions de la Torre.
Taller de Teatre. La Galera.
Galeria de l’Unicorn. Editorial CCS.
Històries per a titelles. Titirilibros. Arbolé.
TEATRE PER A XIQUETS. Elena Fortún.
QUATRE ESTACIONS. TEATRE PER A XIQUETS. José González Torices.
TEATRILLOS. Isabel Agüera. Ed. Narcea.
TEATRE PER A XIQUETS. Ana Serna. Susaeta.

• QUIN PERSONATGE VOLS SER?
Podem convocar una festa de la lectura en la qual els usuaris vengen disfressats dels seus personatges preferits 
dels llibres (si assessorem i ajudem les famílies, podrem evitar que tots els usuaris coincidisquen en els mateixos 
personatges o en personatges televisius no literaris).

• VESPRADA DE TEATRE
Es poden seleccionar fragments d’obres de teatre per a xiquets i entregar-li-ho a determinats usuaris perquè ho 
preparen a casa (o amb ajuda d’un adult). Després, en la VESPRADA DE TEATRE ho representaran a la biblioteca.
També es pot organitzar un taller de teatre amb un monitor especialitzat per a fer joc dramàtic a la biblioteca.
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