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1. ABANS DE LLEGIR

Aquesta novel·la agradarà a tots aquells amants de les històries d’intriga i 
d’acció; però també als lectors que vulguin passar una bona estona.

El títol La lluna de Praga ja ens situa en un dels espais on transcorrerà 
aquesta aventura. Has estat mai a Praga o alguna altra ciutat de l’antiga 
Txecoslovàquia? Si coneixes algú que hi hagi estat pots preguntar-li per les 
seves sensacions i opinions en visitar el lloc. També pots buscar informació 
sobre aquesta ciutat, capital de la República Txeca, i veure’n imatges que 
faran que els espais de la novel·la et siguin més propers i reals.

Potser has sentit a parlar de Jordi Santasusagna, l’autor d’aquesta novel·la 
o bé et sona alguna altra obra seva. Si ets curiós i en vols saber més també 
trobaràs informació ampliada a Internet.

Quan comencis a llegir estigues atent al vocabulari que et sorprèn perquè 
no coneixes i a les expressions que hi ha; anota-ho i després comparteix-les 
amb els teus companys. 

1.1. L’autor

Jordi Santasusagna i Davins és un escriptor de Cardona que va començar 
escrivint petits textos de teatre i que de mica en mica es va anar endinsant 
en textos teatrals més amplis; primer fent adaptacions d’obres d’altres 
autors i després escrivint les seves obres. També ha col·laborat en diversos 
mitjans de comunicació i ha escrit diverses novel·les. Les seves històries són 
molt variades i poden tenir un rerefons històric. 

És un autor d’obra ben variada i sorprenent. Pots descobrir molt més sobre 
ell i els temes de què parla en aquesta adreça web:
http://jordisantasusagna.wix.com/1/page-1

1.2. La sinopsi

Una colla d’estudiants d’ESO i un professor fan el seu viatge de final de curs 
a Praga. Però, què pot haver passat perquè una de les estudiants d’aquest 
grup de 4t d’ESO, l’Anna Serrano, no es presenti durant el recompte 
que fa el professor, el Carles Font —Charly—, responsable de la sortida i 
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acompanyant de la colla? A partir d’aquest moment els amics més propers 
a la noia i el Charly viuen uns dies plens d’angoixa i nerviosisme fins que no 
aconsegueixin descobrir el que ha pogut passar. Ha estat segrestada per 
alguna màfia? La policia txeca i després els mossos hi hauran d’intervenir. 
El Charly s’haurà d’implicar en el fet i per això descobrirà detalls de la vida 
de la seva alumna que abans eren del tot desconeguts. 

2. DURANT LA LECTURA

Mentre vas llegint la novel·la et pot anar bé anotar els detalls de diferents 
aspectes del llibre que després podràs comentar i reflexionar. El vocabulari, 
els diferents personatges i, és clar, el resum dels capítols per després fer-ne 
el resum general o final. 

2.1. Vocabulari

A la novel·la hi ha expressions col·loquials, però també paraules més cultes i 
d’altres d’específiques de l’àmbit de les noves tecnologies com per exemple 
fer un reset. Però també és interessant que anotis les que no coneixes i les 
comentis després a classe:

Paraules 
desconegudes

Mots o expressions 
col·loquials

Paraules cultes i 
tècniques

Aquí en tens unes quantes:
Sortir de xamba, ficar la pota, mandanga , costar una morterada, donar la 
tabarra, anar-se-li la castanya, senalla, paio granat, anar més calent que el 
mànec d’una paella, anar en orris, sortir-ne cames ajudeu-me, agafar el bou per 
les banyes…
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2.2. Els personatges

Com bé saps, en els relats hi ha personatges principals o protagonistes 
i altres de secundaris que sovint ajuden a dinamitzar la història i també 
a donar més relleu als personatges centrals. Quins creus tu que són els 
més importants en aquesta història. Completa aquesta graella amb la seva 
descripció física i moral. Després col·loca els personatges segons la seva 
importància en la novel·la.

Personatges de la novel·la: Rafael Serrano, Gabriela, Anna Serrano, Laia, 
Martí, Amadeu Cortina, Gerhard, Carles Font, Rut Ferrer, Romà Berenguer, 
Clara Cortina, Novak, els cosins Aguilar.

Personatges principals:

Personatge:
Com és? Com es comporta?

Personatges secundaris:

Personatge:
Com és? Com es comporta?

Altres personatges:
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2.3. Resum per capítols i anotacions

La novel·la s’estructura en 44 capítols. Pots fer-te una graella o anotar en un 
full a part el que va passant al llarg de l’obra. Aquesta graella t’hi pot ajudar:

Capítols Què passa? Personatges
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
…

3. DESPRÉS DE LA LECTURA

3.1. El narrador

Com ja hauràs pogut observar, aquesta història s’explica en primera persona 
a través de dos protagonistes; per tant hi ha dos narradors. Una mateixa 
història viscuda de maneres diferents per dos personatges: el Charly, el 
professor, i l’Anna Serrano, l’alumna. Fins i tot l’obra es podria llegir dos 
cops si se segueix ara un personatge, ara un altre; tal com queda indicat en 
començar cada capítol.

�  Explica què t’ha semblat aquest recurs i quins avantatges o 
inconvenients hi trobes.
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�  Recorda el capítol 2 i el capítol 4 en què s’explica la desaparició de 
l’Anna. Explica com ho viu el professor i, en canvi, com ho viu l’Anna.

3.2. El temps

�  La història que s’explica a la novel·la passa durant Setmana Santa; 
però podries concretar els dies en què es desenvolupa l’acció?

A més a més dels fets presents que s’hi expliquen, hi ha l’altra història en 
passat que es va descobrint en l’obra a través dels personatges que hi van 
apareixent. 

�  Com va ser l’adopció de l’Anna? Recordes els detalls de quan la 
van adoptar i per què els pares van triar precisament aquest moment 
històric de Praga?  
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Ara quan parlem de l’antiga Txecoslovàquia parlem d’una realitat política 
que a hores d’ara constitueixen dos estats diferenciats: Txèquia i Eslovàquia. 
A la novel·la, al capítol 23, es fa referència a un esdeveniment històric que 
va passar la nit de cap d’any del 1993 i que va permetre que l’adopció de 
l’Anna fos més fàcil.

�  Explica per què va ser més senzill en aquell precís moment i busca 
més informació històrica sobre aquest fet.

3.3. L'espai

La novel·la passa a Manresa i a Praga. Però caldria concretar-ne els llocs.

A Praga:

� Agafa el llibre i fixa’t en la coberta, quina és aquesta torre que s’hi 
veu?

� Els estudiants havien visitat tres torres: La del rellotge, la d’entrada al 
pont de Carles, i el Campanar de Sant Nicolau. Quina d’aquestes tres 
torres tindrà un major protagonisme en el relat? Per què? Què hi passa? 
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�   Quins altres espais de Praga apareixen en la novel·la: 

Mira en un mapa de Praga els espais concrets on passen coses com el pont 
de Carles IV a la part vella de Praga amb els carrers que hi donen. Si en veus 
imatges podràs fer una descripció del pont de Carles IV al barri Vell o Staré 
Mêsto. També pots buscar informació sobre l’altra ciutat de Praga on se 
situa el capítol 24 del llibre. Recordes el seu nom?
Aquestes pàgines t’hi ajudaran:
  www.disfrutapraga.com/que-ver
 http://www.avantgarde-prague.es/guia-de-praga/que-ver-en-praga/

A Manresa:

�   En altres capítols l’acció se situa a Manresa. Recordes en quines 
zones o espais de la ciutat? 

� Quan es parla de Manresa hi ha dos esdeveniments culturals que hi 
tenen lloc i que són molt importants en l’esdevenir del relat… Tots dos 
tenen molt a veure amb les tradicions. El primer suposa un canvi en la 
vida de l’Anna i el segon té lloc pels carrers de Manresa en un dia molt 
assenyalat. Quins són?
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3.4.  Fets històrics

Els nens robats
A la novel·la apareix el tema dels nens robats. Segur que n’has sentit a parlar, 
has vist notícies o documentals de la polèmica d’uns nens que els van ser 
presos a les seves mares naturals tot just acabats de néixer. Semblava que a 
la protagonista, a l’Anna, li podia haver passat una cosa així; però finalment 
no va ser el cas. Aquests fets van passar aquí durant l’època franquista, però 
també existeixen les màfies de venda i robatori de nadons; per exemple a 
la Xina.

�   Pots documentar-te millor buscant a Internet i escriure després un 
text expositiu i d’opinió sobre aquest tema dels nens robats.

4. LITERATURA

Si llegeixes la contraportada observaràs que es parla de La lluna de Praga 
com un thriller. 

Un thriller pot referir-se tant a un gènere cinematogràfic (pensa en les 
pel·lícules de Hitchcock) com literari. Si reflexiones sobre el que has llegit al 
llibre veuràs que l’autor desperta l’emoció en cada capítol i hi busca la tensió 
i la intriga a partir de la incògnita de la desaparició de l’Anna, la protagonista. 
Ja des dels primers capítols previs a la desaparició, en l’ambient es notava 
que les coses podrien complicar-se i anar malament; com després passa. 
Aquest és un recurs literari conegut com a anticipació.

Fixa-t’hi:

L’anticipació dels fets
“El viatge es presentava estrany… “ (diu el professor des del primer capítol). 

Al llarg de tota la novel·la l’autor s’avança als esdeveniments que vindran 
a través de les intuïcions i sensacions que tenen els protagonistes. Per 
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exemple, un mal presagi o un somni estrany com el que té el Charly abans 
del viatge li serveix a l’autor per avisar del que anirà passant al llarg de 
l’obra. El viatge es preveu ja d’un bon principi que serà “accidentat”. Un altre 
exemple d’anticipació com a recurs literari el trobem quan l’altra professora 
que havia d’acompanyar el grup es posa malalta de cop i l’han d’operar. Hi 
ha molts exemples més durant el relat que apareixen com a premonicions 
per part dels protagonistes i que ens avancen els fets.

�   Troba’n tres exemples més i després comparteix-los amb la resta de 
la classe.

També sol passar en aquestes novel·les que els protagonistes són enginyosos 
i llestos perquè han de superar els seus rivals; en aquest cas l’Anna i el Charly 
guanyen de manera diferent, al final de l’obra, la Rosa Martí. L’Anna com que 
domina les noves tecnologies i és valenta acaba per contactar amb el seu 
germà bessó i troba la seva família.

�   Un altre element d’aquest tipus de relat és que hi ha assassinats i 
persecucions policíaques. Recordes quins hi surten a l’obra?

�   Hi ha altres elements propis de les novel·les d’intriga?



proposta didàctica • la lluna de praga • [11]

�   Pots dir altres autors i altres obres que coneguis amb aquestes 
característiques del gènere. També pots pensar en les pel·lícules 
d’aquest gènere.

El Destí
Si busques a Internet “Destí” a la Viquipèdia hi trobaràs el següent:

El destí és la sèrie d’esdeveniments del futur que no es poden alterar, que 
estan ja fixats per endavant per forces que escapen al control humà i que, 
per tant, la conducta no és lliure sinó predestinada; determinisme.
Els grecs pensaven que les Moires eren deesses que controlaven la vida 
humana i decidien quan aquesta s’acabava o era envaïda per la tragèdia. 
Aquesta figura es troba també en la mitologia romana, amb les parques, i 
en la nòrdica (les Nornes). (…) 

A la novel·la hi ha un fet que ens pot fer pensar que té lloc gràcies al destí; 
és la trobada dels dos germans durant la Fira de la Mediterrània. Tots dos es 
miren de fit a fit i intueixen que alguna cosa els ha ajuntat i que les seves 
vides tenen alguna connexió. Però potser es deu només a la casualitat i 
no té res a veure amb el Destí. En l’obra, aquesta “casualitat” és el punt de 
partida del viatge a Praga per part de l’Anna.

Si es creu en el destí vol dir que l’Anna i el seu germà bessó s’haurien trobat 
igualment.
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�  Tu hi creus, en el destí? Escriu un text argumentatiu d’unes 150 
paraules sobre això. 

Activitat d’ampliació
Franz Kafka (1883-1924) És un dels autors més influents del segle xx i va 
passar gran part de la seva vida a la Ciutat Vella de Praga. El seu pare tenia 
una botiga a la mateixa plaça i també, a la mateixa plaça, hi havia el local de 
l’Unicorni Daurat on es reunia amb altres intel·lectuals per fer tertúlia.

�  Busca més informació sobre aquest autor relacionat amb el 
moviment literari de l’Existencialisme i l’Expressionisme; i el nom de les 
novel·les que va escriure. Fins i tot a partir del seu cognom s’ha creat 
l’adjectiu kafkià, referit a allò que és surrealista i difícil de creure.

Busca més informació sobre aquest autor relacionat amb el moviment 
literari de l’Existencialisme i l’Expressionisme; i el nom de les novel·les que 
va escriure. 
Fins i tot a partir del seu cognom s’ha creat l’adjectiu kafkià, referit a allò que 
és surrealista i difícil de creure.

5. RESUM I OPINIÓ

�  Fes el teu resum propi de la novel·la. Mira d’ajustar-te a unes 250 
paraules.

�  Escriu la teva opinió sobre el llibre que has llegit i anota tres elements 
que t’hagin agradat i tres que no. Després comparteix-ho amb la resta 
de la classe.
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