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L’obra
Títol Mamitis / Autor Josep-Francesc Delgado / Il·lustracions Mercè Arànega / ADR, 12 / 64 pàgines
L’autor
Josep-Francesc Delgado és poeta, contista i novel·lista. A Mamitis ha escrit una història sobre els nens i les
mares actuals. És la mena d’història que totes les mares poden llegir als fills. Josep-Francesc Delgado és un
autor d’èxit que ja va tenir una bona acollida amb el llibre Papitis. Cal dir també que el fil conductor de gran
part de la seva obra ha estat sovint el viatge, el contrast de pensament i la fascinació pel coneixement d’altres cultures. Se’l coneix per les novel·les nascudes dels seus viatges a l’Himàlaia: Si puges al Sagarmatha
quan fumeja neu i vent (premi Joaquim Ruyra 1988).
Argument

Temes

La història gira al voltant d’un nen de quatre anys,
en Francesc, que sempre vol que la mare li expliqui
contes abans d’anar a dormir. La mare sempre té
son i està molt cansada, però no troba l’estratègia
adequada per solucionar el petit problema.

• La necessitat que té el nen que els pares el cuidin bé.

L’argument gira al voltant de situacions molt quotidianes i reals.
Comentari
Mamitis és un llibre dolç, sincer i molt agradable de
llegir tant per a petits com per a grans. La situació
que planteja és quotidiana, està plena d’amor i
d’inseguretat per part dels pares i de l'egoisme típic dels nens petits.
El fet mateix que el nen estigui tan enganxat a la
seva mare en el moment d’anar a dormir demostra la por que té a la foscor i les estratègies que
fa servir per cridar l’atenció dels seus pares.
També és important destacar la paciència i la
comprensió de la seva mare, la qual malgrat el
cansament que arrossega sempre troba un moment per explicar un conte al seu fill i al mateix
temps la manca d’estratègies per poder resoldre
la situació.

• L’amor i comprensió dels pares, donar molt afecte als petits i passar llargues estones amb ells.
• Les pors dels nens i les estratègies utilitzades per
sortir-se’n.
• L’egoisme típic dels nens petits que cal anar canalitzant amb una gran paciència.
• La falta d’estratègies que a vegades presenten els
pares davant dels petits problemes quotidians.
• Els recursos que té la germaneta, i els nens en
general, per aconseguir el que volen.
Reflexions
La intervenció precisa de la germaneta per resoldre
el problema ens farà veure la gran capacitat que
tenen els nens per trobar solucions El món dels
nens és més senzill i les solucions també passen a
ser senzilles. Els pares abans pensaríem a consultar
algun amic, el pediatre o bé el psicòleg, però mai la
filla petita.
És un llibre de lectura fàcil i atractiva pels seus dibuixos. Però no podem limitar-nos a la primera lectura, cal que ens endinsem sense por al món dels
nens i de les famílies actuals.

Ens enlairem
1. En Francesc és un nen de quatre anys que sempre espera
que la seva mare li expliqui contes abans d’anar a dormir. El
seu conte preferit és Hansel i Gretel, quin és el teu?
Escriu el títol dels quatre llibres que t’agraden més:

2. Dibuixa el personatge principal d’un dels contes que has triat.

En ple vol
1. Completa les frases del llibre amb les paraules que trobaràs a continuació:
CAVALCADA / FRED / COTXE / MARE / POR
– En Francesc sempre es vol adormir amb la seva

al costat.

– Quan es va acabar la pel·lícula, els pares van trobar en Francesc a l’escala mort de
i de
.
– El rei blanc li va regalar un

. (quan era a l’hospital).

– L’any següent, per Reis, com que en Francesc ja no estava refredat, tota
la família va anar a la
dels Reis Mags.

2. Marca amb una creu les respostes que són veritat.
Què necessita en Francesc abans d’anar a dormir?
– anar al lavabo.
– que la seva mare li expliqui un conte.
– que la seva germana li faci un petó.
– que el seu ós estigui al seu costat.

Aterrem
1. Contesta les preguntes que hi ha a continuació i troba la paraula
que s’hi amaga.
1. Qui explica a en Francesc un conte abans d’anar a dormir?
2. On ha d’anar en Francesc quan agafa un refredat molt fort?
3. De quin material era l’escala on en Francesc s’asseu?
4. Com es diu la germana d’en Francesc?
5. Qui regal li fa el rei blanc?
6. Què volia veure
en Francesc sense
que els seus pares
ho sabessin?
7. A qui explica en
Francesc un conte cada nit?
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2. Omple l’espai buit:
El pare diu que en Francesc té
Què creus que vol dir aquesta paraula?

.

Taller de creativitat
1. Què demanaries?
Era el rei blanc. Duia una capa daurada, una corona d’or refulgent,
una barba blanca i rinxolada, uns guants blancs i un vestit de vellut blau. S’apropava lentament amb un cotxe de color groc entre
les mans. Era el cotxe més bonic que en Francesc havia vist mai.
Imagina’t que ets tu qui està malalt, què t’agradaria que et regalessin i explica perquè ho vols.

Ara, al requadre, dibuixa el regal que has triat.

Suggeriment d’activitats
Ens enlairem
Amb les propostes que figuren sota aquest epígraf
es pretén presentar el llibre d’una manera que estimuli la lectura.
• Els pares t’expliquen contes abans d’anar a dormir? Aquesta història pot servir perquè els alumnes expliquin què fan els seus pares quan ells se’n
van a dormir. Observarem si algun dels nens se sent
identificat i intentarem fer-los raonar si creuen que
és necessari explicar un conte abans d’anar a dormir o si al contrari, ho veuen del tot innecessari.
També aprofitarem l’ocasió perquè proposin alternatives.
• T’agrada explicar contes? Aprofitarem l’ocasió
per proposar als alumnes que es preparin individualment o per parelles un conte que se sàpiguen bé i que l’expliquin a la resta de la classe. Si
la classe ho permet i l’alumne ho vol fer, també
pot ser interessant que el representi, ja que és
una manera diferent d’explicar una història.
En ple vol
En aquest bloc de suggeriments trobarem activitats
que podem anar presentant a l’aula a mesura que els
nostres alumnes llegeixin el llibre.
• Què ens posem quan va fred? En Francesc es
posa malalt perquè no fa cas als seus pares i s’asseu a les escales de marbre per veure una pel·lícula. Demanarem als alumnes que enumerin totes les
peces de roba que ells utilitzen quan tenen fred i
que en dibuixin les que ells creuen que són més necessàries. Finalment veurem quines es repeteixen i
els farem explicar el motiu pel qual les han triat.

• Triar una mascota. Observem que en Francesc
dorm amb un osset i que fins i tot se l’enduu a
l’hospital quan hi és ingressat. Com que aquest
tipus de companyies són habituals en els nens
d’aquesta edat, els farem pensar una mascota
original que representi la classe i, si és possible,
intentarem que la facin amb les seves pròpies
mans.
Aterrem
Una vegada que els nens i nenes hagin acabat de
llegir el llibre també podem suggerir activitats.
• Possibles finals. Dividirem la classe en grups de
dos o tres nens. Després llegirem tots junts la solució que l’Elisabet proposa al seu germà. Finalment,
un cop llegida i entesa, els farem buscar altres solucions possibles que també poguessin agradar al
Francesc. L’objectiu és que els nens busquin alternatives originals i que rumiïn solucions factibles.
• La figura del Rei. Un cop finalitzada la lectura
del llibre demanarem als nens i nenes que raonin
sobre el comportament del Rei. Si creuen que
calia fer un regal a en Francesc. Si creuen que és
un bon regal o no. I fins i tot, què els agradaria
que els regalessin si es trobessin en la mateixa
situació.
Aquesta pot ser una bona ocasió per veure quina
visió tenen els nens i nenes d’aquesta edat en relació amb els reis mags i quina opinió en tenen
d’aquesta tradició.

Solucionari
Ens enlairem
Respostes lliures

En ple vol
1. mare

Aterrem

1
2 H O S P I T
3
4

E L

5

C O

cotxe

6

P E L ·L

cavalcada

7

O

por
fred

2. que la seva mare li expliqui un conte.
que el seu ós estigui al seu costat.
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2. Mamitis
Resposta lliure.

Fragments especials
En Francesc era un nen fort i valent.

Després de nevar, quan al mes de gener en
Francesc es llevava d’hora per anar a l’escola, la seva
mare el tapava fins al nas amb un buff de folre polar i un bon anorac.
Però quan sortien de casa, el vent del nord, un
vent que duia tot el fred de la neu, els passava entre les cames. I ja el teníem.
— Aaaaaaaaatxum!!!
En Francesc feia un esternut i, som-hi, l’endemà
ja tenia febre, tos i mocs: s’havia de quedar al llit.
(pàg. 10-12)

Així doncs, tothom estava content.
Però quan arribava l’hora de dormir... Aleshores
en Francesc deia a la seva mare:
— Mare, vine a fer-me companyia i explica’m un
conte. (pàg. 15-16)
L’endemà la mare també estava refredada perquè
havia agafat fred adormint-se dreta al peu del llit. I
el pare deia a la mare:
— El problema és que aquest nen té mamitis cada
vespre.
Perquè sempre es volia adormir amb sa mare al
costat i no hi havia manera de desenganxar-se’n.
(pàg. 26-27)
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Al poble on vivia en Francesc, no hi nevava gairebé mai. Però la neu queia com un llençol blanc més
amunt, a les muntanyes.

