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R ESUM
La història de Thornhill, un orfenat per a noies, es divideix en dues parts que es van
desenvolupant de manera intercalada. Una d’aquestes històries, escrita en forma de
diari, és la de la Mary Baines, una nena que viu a l’orfenat; l’altra, narrada amb imatges
dibuixades per l’autora, és la de l’Ella Clarke, una altra nena que es muda a viure a prop
de l’edifici de Thornhill.
A la primera de les històries, la nena que en el passat li havia fet la vida impossible
a la Mary torna a Thornhill després que la família que l’acollia l’hagi rebutjat. La Mary
tem que tot torni a ser tan horrible com abans, quan l’assetjaven pel seu mutisme i per
considerar-la una “rareta”, però la Jane, una de les cuidadores, fa de mitjancera entre les
dues nenes i aconsegueix crear un ambient de certa companyonia. La tranquil·litat es
trenca quan les nenes de l’orfenat acaben tancant la Mary al rebost de la cuina i, a partir
d’aquí, es veu obligada a refugiar-se a la seva habitació mentre les altres converteixen la
seva vida en un malson, assetjant-la de manera constant.
De sobte arriba la notícia que Thornhill ha de tancar les seves portes. Amb el
pas del temps i a mesura que les nenes aconsegueixen trobar una família d’acolliment,
Thornhill es va quedant buit. Així arriba un moment en què la Mary i l’altra nena es
queden soles amb la Jane i el Pete, un altre cuidador, tots a l’espera que hi hagi places
lliures en un altre centre on les dues nenes es puguin traslladar. La tensió entre totes
dues augmenta, malgrat que la Mary una nit descobreix que no és l’única a qui la situació
fa patir; així, un dia que els cuidadors són fora i l’altra nena ha fugit de l’orfenat, la Mary,
sabent que no trigaran a portar-la a un altre lloc, acaba suïcidant-se per no abandonar
mai Thornhill.
Al cap dels anys, l’Ella, la protagonista de la segona de les històries, s’instal·la
amb el seu pare en una de les cases que envolten Thornhill. Passa molt temps sola a
casa perquè el seu pare sempre està treballant, i aleshores es dedica a explorar l’orfenat,
descobrint a la Mary, les seves nines i, finalment, el seu diari. En llegir la història de
la Mary i moguda per forts sentiments de compassió i simpatia, l’Ella torna a entrar a
Thornhill i les dues nenes es retroben, i s’hi queden a viure per sempre.

PER S O NATG ES

M ar y B aines
L’apassiona llegir i fabrica nines amb passió i molta destresa.
Fa molt de temps que és a Thornhill, perquè les seves dificultats
per parlar li compliquen trobar una família que vulgui adoptar-la.
Els anys de maltractaments per part de les altres nenes de l’orfenat
l’empenyen a desconfiar instintivament de les persones.

E l l a Cl ar ke
Es muda al costat de Thornhill amb el seu pare, que treballa tant que
la deixa sola molts dies. És una nena amb una gran curiositat i molt
empàtica; explora les ruïnes de l’orfenat, troba i repara les nines de
la Mary i acaba establint amb ella un vincle molt fort.
L’a l t ra n e n a
A la història no es diu el seu nom i la Mary l’anomena simplement “ella”. Li fa la vida
impossible a la protagonista donant cops a la seva porta a les nits i posant en contra
seva tot l’orfenat. Malgrat això, segueix sent una nena que pateix molt i que sent que
no aconsegueix encaixar enlloc.

Ka th l een
Cuinera de l’orfenat, és també l’única persona a Thornhill que sembla comprendre una mica
el patiment i les dificultats de la Mary. Li fa petits regals i li prepara menjar quan nota que
la nena no està menjant prou; en moments difícils també tracta de reconfortar-la i animar-la.

Ja ne
Una altra de les cuidadores del centre, inicialment es guanya la simpatia de la Mary pel
seu tracte afable i el seu aparent interès per ella, però acaba mostrant-se com una persona
que prefereix evitar els problemes en lloc d’afrontar-los i que veu la nena com una molèstia
incomprensible.

AB ANS DE L A L ECT UR A
La història dels personatges succeeix principalment a Thornhill, un orfenat. Busqueu informació sobre els orfenats, què són i quin paper compleixen en la societat.
Feu una ullada a les primeres pàgines il·lustrades, de la 4 a la 28, però no aneu més enllà
encara! Com us fan sentir aquestes pàgines i què creieu que fa que us sentiu així? Fixeu-vos en
els colors que l’autora utilitza, en l’enquadrament, en la perspectiva... Quins recursos creieu que
fa servir l’autora per dirigir l’atenció cap a on ella vol en uns dibuixos amb tan poc colorit?

DU RAN T L A L ECT UR A
Fixeu-vos en les descripcions de l’orfenat: quines característiques es repeteixen? Mireu amb
atenció també els moments en què els personatges parlen de la seva relació amb el lloc: quins
sentiments predominen?
Escolliu aquells moments del diari de la Mary que us puguin resultar més impactants i
comenteu com us sentiu, què creieu que és el que provoca aquesta sensació? Així com l’autora
utilitza el dibuix per comunicar certes emocions, quins elements del text creieu que són
responsables del que hàgiu pogut sentir?

DES PRÉS DE L A L ECT UR A
La vid a a T h or n h il l
L’orfenat és un edifici enorme i vell, envoltat de jardins i males herbes.
Us imagineu vivint allà? Com seria? Què creieu que seria el més dur?
Penseu en el vostre dia a dia i en el de les nenes de Thornhill. De quina manera creieu
que es veu condicionada o limitada la vida d’una persona que viu en un orfenat? Penseu, per
exemple, en les vostres dificultats a l’escola i en les que experimenta la Mary.
Compareu com podrien sentir-se la Mary i les altres nenes en la situació de l’Ella, que
malgrat tenir un pare també passa molt temps sola; intenteu imaginar els dos tipus de solitud.

Th ornhil l , l a prem sa i el s adu lts
Tant les autoritats com la premsa descuiden constantment la situació de les nenes de l’orfenat
i semblen incapaces d’intuir el seu patiment.

Reviseu els articles de premsa que parlen de la història de l’orfenat. Què és el que s’hi diu i què
trobeu a faltar? Què crida l’atenció de les persones que els escriuen i què sembla que els és
igual? Quines altres persones adultes de la història es preocupen directament pels problemes
de les nenes?

L’as s etja m ent a l a M ar y i l es n e n e s d e T ho r n hi ll
A la Mary li costa parlar, fins a l’extrem que únicament ho fa una vegada en tota la novel·la. A
causa d’això, a Thornhill desconfien d’ella, l’aïllen i se’n burlen. Com us sentiu amb aquelles
persones que, per la raó que sigui, parlen poc? Heu conegut algú que gairebé no pugui parlar?
Recordeu com tractava la resta de la gent a aquesta persona?
Sabent les condicions de vida de les noies a l’orfenat, què creieu que les pot empènyer
a comportar-se així amb la Mary? Penseu que està justificat? Fixeu-vos en el moment en què
la Mary descobreix que l’altra nena pateix també moltíssim. Creieu que hi ha alguna semblança
en el patiment de les dues nenes? Com penseu que pot sentir-se l’altra nena en tractar la Mary
d’aquesta manera, què pot portar-la a ser així de cruel fins i tot quan estan les dues soles a
Thornhill?

Ll ibres, nines, el diar i i u na ha b i ta c i ó p rò p i a
La Mary passa molt temps a la seva habitació, allunyada de les cuidadores i de les altres nenes,
llegint i construint nines. Per a ella les nines són la seva família i els llibres que llegeix una
ajuda per orientar-se al món de l’orfenat i l’escola. Què penseu de la relació que té la Mary
amb aquests objectes? Creieu que seria d’una altra manera si no hagués d’aïllar-se de les altres
nenes? Seríeu capaços d’imaginar la vida quotidiana de la Mary si no tingués una habitació
per a ella sola?
A més d’això anterior, la Mary recorre al seu diari per anotar el que li va succeint.
De quina manera creieu que pot ser-li d’ajuda escriure el que viu? Heu escrit mai un diari?
Si alguna vegada n’heu escrit un, com és comparat amb el de la Mary? De què hi parlàveu?
Penseu que us va servir per a alguna cosa?

L’amis tat i l ’em pat ia
A mesura que l’Ella va sabent el que li va succeir a Mary, va fent tot un seguit de gestos per
mostrar-li la seva voluntat d’apropar-se a ella i potser dir-li que l’entén. En què s’assemblen
i en què es diferencien l’Ella i la Mary? Què creieu que l’Ella veu en la Mary, en el que a poc
a poc va sabent d’ella, per seguir-la a un lloc tan sinistre com Thornhill? Què penseu del que
acaba passant a la novel·la? Intenteu imaginar com hauria estat la història si l’Ella hagués
estat una de les nenes de l’orfenat al mateix temps que la Mary; recordeu el que heu parlat

al principi sobre la forma en què un orfenat pot afectar la vida de les persones que hi viuen.
Creieu que l’Ella es comportaria com les altres nenes? Si penseu que no, què és el que creieu
que la diferencia de les altres?

Narra tiva visu al i n ar rat iva e s c r i ta
La història de les dues nenes, la Mary i l’Ella, s’expliquen de dues maneres, per escrit i amb
il·lustracions. De quina forma creieu que cada registre ajuda a la història que explica? Com seria
el llibre si se’ns presentés, per exemple, el diari de l’Ella i la història de la Mary amb imatges?
La relació entre les dues històries, una dibuixada i una altra escrita, és el que fa de
Thornhill un llibre molt especial. Què creieu que s’aconsegueix en superposar els dos formats?
Penseu que el llibre seria igual si fos només text? I si fos només dibuix?
Les persones pensem de manera diferent: unes pensen millor amb un llenguatge visual,
unes altres amb llenguatge escrit. De quin personatge, el de la Mary o el de l’Ella, us sentiu més
a prop? Creieu que això té a veure amb el fet que us relacioneu amb aquest personatge per mitjà
del dibuix o per mitjà de l’escriptura?

S i t’ha a g ra d a t T h o rnh i l l
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Una cançó de molt lluny

Quan tenia cinc anys, em vaig matar

El Nick té un secret. Al soterrani de casa seva sona una cançó
misteriosa. I més val que ningú sàpiga d’on surt aquesta música.
Cada dia que va a classe veu la Frank, una nena que també té un
secret. Se sent sola, però no vol explicar-ho a ningú. Una tarda, el
Nick descobrirà el secret de la Frank. I ella, el del Nick. Però tots els
secrets comporten perills: en aquest soterrani hi ha finestres que
donen a altres mons i éssers que desitgen travessar-les. I solament
el Nick i la Frank poden aturar-los.

El Burt només té vuit anys, però el seu petit cor ja ha conegut grans
sentiments. Massa grans. Massa forts. Ara viu reclòs en un Centre
d’Internament Infantil pel que li va fer a la Jessica. Sol, contra l’estupidesa dels adults que converteixen els seus somnis en símptomes clínics i el seu amor, en un delicte. Sol en la seva fortalesa de
silenci. Qui el traurà d’allà?

Els llibres que van devorar el meu pare

Los fantasmas favoritos de Roald Dahl

Alguna vegada t’has ficat tant dins d’un llibre que has desaparegut?
Vivaldo Bonfim es va perdre dins dels seus llibres favorits. Ara el
seu fill Elías té dotze anys i la clau de la biblioteca de l’àtic: es ficarà
en tots aquests llibres fascinants per trobar-lo. Descobrirà l’amor,
la por, el perill i la màgia de la lectura.

«Espero que aquestes històries de fantasmes us resultin horripilants. Que us facin venir esgarrifances i pertorbin els vostres
pensaments. Van ser escrites precisament amb aquest objectiu.»
Roald Dahl

D’A. F. Harrold

D’Afonso Cruz

De Howard Buten

Una antología de cuentos

