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La revolució vertical és un 
conte que explica l’evolució 
del cos humà a partir de la 
discussió entre els diferents 
òrgans i les extremitats, 
les quals, de fet, voldran 
demostrar que són les més 
importants en una competició 
que finalment involucrarà les 
altres parts del cos, que tam-
bé voldran dir la seva, i que 
tindrà com a testimoni tots 
els animals de la selva. 

ETAPES RECOMANADES

5è i 6è de Primària i 1r i 2 d’ESO

OBJECTIUS DE LA GUIA DE LECTURA

Aquesta guia de lectura per al llibre il·lustrat La revolució 
vertical pretén:

• Esdevenir un recurs de suport en l’aula per a 
acostar-se a La revolució vertical de Ngũgĭ wa 
Thiong’o i Agustín Comotto.

• Introduir l’alumnat en el coneixement de la 
cultura i la literatura africana. 



• Reivindicar l’obra d’un dels autors africans 
més reconeguts.

• Homenatjar la tradició de la literatura oral i 
elogiar el plaer de la lectura en veu alta.

• Conèixer i familiaritzar-se amb la faula i les 
seves característiques literàries.

• Despertar la capacitat creativa i la imagina-
ció de l’alumnat i motivar en el treball en grup.

• Enraonar sobre l’exili, entendre’n els motius i 
prendre consciència de les seves conseqüències. 

• Prendre consciència de la riquesa lingüística i 
treballar entre tots per la tolerància i el res-
pecte.
 
• Consolidar i refermar l’aprenentatge d’obser-
vació de les il·lustracions i promoure el desco-
briment de la seva intervenció en la construcció 
del relat.

• Contextualitzar el missatge del conte en la 
nostra societat, valorar la seva actualitat i esti-
mular el pensament crític de l’alumnat.



ABANS DE LA LECTURA

Conèixer l’autor i l’il·lustrador

Ngũgĭ wa Thiong’o va nèixer a Kenya però es va haver 
d’exiliar a Califòrnia. Escriu en anglès i en la seva llengua 
materna, kikuiu, la qual es presenta també en aquesta edi-
ció. Aquesta decisió sorgeix després d’una infantesa sota 
el domini colonial i la imposició cultural britànica, una si-
tuació conflictiva que es va mantenir fins a la revolta de la 
guerrilla Mau Mau, que va portar, per fi, la independència 
del seu país i alhora l’inici de la seva carrera literària. Totes 
aquestes circumstàncies històriques i personals marcaren, 
inevitablement, la vida i l’escriptura d’aquest reconegut 
autor, professor i activista que ha fet de la defensa de la 
llengua i de la cultura africana la seva bandera. 

Què sabem d’Àfrica?
Busquem Kenya en un mapa i situem-lo. Quants quilò-
metres ens separen? Com podríem viatjar fins allà? Fem 
una recerca de fotografies d’aquest país. Com és el seu 
paisatge? I les seves ciutats? Quines espècies animals són 
les més comunes? Com viuen els seus habitants? Quines 
diferències trobem amb el lloc on vivim?

La llengua materna i el kikuiu
Investiguem quan es celebra el Dia Internacional de la 
Llengua Materna i parlem sobre aquesta celebració i la 
seva importància. Quantes llengües diferents es parlen al 
món? L’alumnat nascut fora del nostre domini lingüístic 
pot explicar les característiques de la seva llengua i la seva 
cultura i ensenyar maneres de saludar i donar les gràcies. I 
en kikuiu? Com seria? Fem una recerca d’aquesta llengua 
i aquesta cultura. 

Parlem de l’exili
Enumerem un llistat de motius pels quals pensem que hi 
ha gent que ha d’abandonar el lloc on viu i fem un debat 
a classe. Què passaria si ens haguéssim de traslladar a un 

CONVERSA LITERÀRIA



altre país a la força? Podem exposar la història de Ngugi 
com a exemple. 

Agustín Comotto va néixer a Buenos Aires, Argentina, tot 
i que ara viu a Corbera de Llobregat, prop de Barcelona, 
on va arribar el 1999. Va començar dibuixant i escrivint 
còmics en revistes argentines i, des de fa molts anys, di-
buixa i escriu llibres infantils i juvenils. Ha il·lustrat llibres 
per a Veneçuela, Mèxic, Argentina, Espanya i Itàlia, i al-
guns s’han publicat a Corea, Suècia, Brasil, Suïssa i França. 
i Ha guanyat el premi A la Orilla del Viento del Fondo de 
Cultura Económica (Mèxic) amb el llibre Siete millones de 
escarabajos, una obra que apareix a la llista White Ra-
ven del 2002 de la Biblioteca de Munic (Alemanya), i la 
Mención mejor álbum ilustrado de ALIJA (IBBY-Argentina 
2006) amb El Comelibros. Actualment, a més de dibuixar 
i escriure, fa xerrades escolars, explicant als alumnes i als 
mestres com és l’ofici d’il·lustrador. 

T Observem amb atenció la il·lustració de la coberta. A qui 
pertanyen aquestes extremitats? Què li deu haver passat 
al protagonista d’aquesta història per a presentar-se cap 
per avall? Dibuixa com t’imagines el personatge a qui per-
tanyen aquestes mans i aquests peus. 

SEGUIM LA LECTURA

T Llegim l’epíleg de la Laura Huerga per entendre l’obra 
contextualitzant amb l’autor.

T Com veus ara el conte? L’entens millor després de la 
lectura de l’epíleg?



DESPRÉS DE LA LECTURA

T Notes musicals. Busquem al llibre la cançó adapta-
da per Alícia Serrat i escoltem la cançó de Clara Peya, La 
revolució vertical. Podeu escoltar-la aquí. Ens animem a 
cantar-la tots junts? 

T Conferència de Ngugi wa Thiong’o sobre La revolució 
vertical. L’autor ens va visitar i en aquest enllaç hi teniu 
la conferència de presentació del llibre. Al minut 29 es 
parla de la decisió de dibuixar el cos d’una dona. A partir 
del minut 50, Ngugi parla del conte i, a partir d’1 hora 21 
minuts, l’autor fa una lectura d’un fragment del conte en 
kikuiu.

ACTIVITATS ALTERNATIVES

Una vegada llegit el llibre, es pot convidar l’alum-
nat a desenvolupar les seves capacitats creatives i 
l’eficiència de treballar en grup. 

T Cadàvers exquisits és el nom d’un joc inventat pels 
artistes surrealistes que consisteix a fer un dibuix per 
diverses persones sense que cap d’elles tingui en compte 
la col·laboració dels anteriors participants. La revolució 
vertical, de fet, planteja que cadascú sap fer coses dife-
rents i que tots som necessaris per avançar, així que no hi 
ha millor manera de demostrar-ho que la creació comuna 
d’un personatge nou per aquesta història.

T Us agrada dibuixar? Voleu imaginar personatges ini-
maginables? Per grups, i inspirant-vos en l’estètica africa-
na i en les il·lustracions d’Agustín Comotto, dissenyeu nous 
personatges a partir d’aquesta pràctica.

https://open.spotify.com/track/5f3l7E04D0T9yRwObNVhP8
https://www.youtube.com/watch?v=PlKfIxWDAZg


MÉS ENLLÀ DE LA LECTURA

Jean-Michel Basquiat fou un pintor nord-americà. La seva 
relació amb l’art començà amb tan sols sis anys, quan la 
seva mare el va fer membre del Museu de Brooklin. El jove 
Basquiat ja dibuixava de manera compulsiva des dels tres 
anys, rebent la inspiració del seu entorn: des de la tele-
visió fins als còmics, passant pels cotxes, taxis i autobu-
sos que recorrien els carrers. Tota aquesta voràgine de la 
cultura urbana es va reflectir en els seus quadres durant 
tota la seva vida, en forma de vibrants línies, pinzellades 
intenses, figures retallades en negre i expressions facials 
portades fins al límit.

T Descobrim l’obra de Jean-Michel Basquiat. Per grups, 
fem una mural amb la seva biografia i les seves pintures 
més representatives. 

T Fem un exercici d’observació i comparació entre l’obra 
de Jean-Michel Basquiat i les il·lustracions d’Agustín Co-
motto: Què tenen en comú? Són les obres d’aquest pintor 
una font d’inspiració per a l’il·lustrador? Fem una enume-
ració de totes les característiques que tenen en comú. 

Fem teatre! Representem La revolució vertical 
a l’aula. Qui prepara el guió? Qui és el director?






