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L’autor
ADRIAN TCHAIKOVSKY (Woodhall Spa, Anglaterra, 1972).
Escriptor britànic de ciència-ficció autor de la sèrie de
llibres Children of Time, que
li ha merescut els premis
Arthur C. Clarke i BSFA. Combina l’escriptura de sagues
amb novel·les curtes com
Trescafocs. Avui dia es dedica en exclusiva a la literatura
i viu a Leeds amb la seva
família.

Sinopsi
El futur no gaire llunyà, la selva de l’Àfrica Equatorial ha
desaparegut i ha estat substituïda pel desert. El continent
és un erm gegantí i la ciutat d’Ankara Achouka existeix
tan sols per donar servei a l’ascensor espacial que mena
a Grand Celeste, com utopia a l’abast de ben pocs. Un
grup de joves trescafocs serà l’encarregat d’endinsar-se al
desert per resoldre l’avaria tècnica que amenaça el futur
d’Ankara, on malviuen milers de persones, i potser el de
tot el planeta Terra.
La crítica social i l’ecologisme són els motors
d’aquesta novel·la d’Adrian Tchaikovsky, la primera de l’autor traduïda al català.

ETAPES RECOMANADES
ESO i Batxillerat

OBJECTIUS DE LA GUIA DE LECTURA
· Esdevenir un recurs de suport en l’aula per
a acostar-se a Trescafocs d’Adrian Tchaikovsky.
· Enquadrar la història dels joves trescafocs dins
la literatura de gènere actual, més en concret, la
ciència-ficció, tot destacant-ne els elements clau
que identifiquen aquest gènere literari.
· Localitzar i contextualitzar la història i establir
paral·lelismes amb el present per reflexionar
sobre els temes del canvi climàtic i de les noves
intel·ligències virtuals.
· Reflexionar al voltant de la llengua i dels seus
registres, com també sobre certes tries traductològiques, tenint en compte que és el primer llibre que
es tradueix al català de l’autor britànic.
· Fomentar el gust per llegir i promoure la reflexió
i les preguntes després de la lectura, també de
la ciència-ficció.

CONVERSA LITERÀRIA
ABANS DE LA LECTURA
TREBALLEM ELS PARATEXTOS
1. Portada

T Tens a les teves mans una novel·la escrita en anglès per

Adrian Tchakovsky, i traduïda al català per Edgar Cotes. El
títol original és Firewalkers (caminants del foc), però en
aquesta edició s’ha optat pel de Trescafocs (que caminen,
treballen, afanyosament, apressadament, pel foc, en el
context de la novel·la referit al desert).
Per què penses que s’ha plantejat aquest canvi? Què et suggereixen tots dos títols? Quin
dels dos consideres més motivador a la lectura? En posaries un altre?

T

Fixa’t bé en la il·lustració i observa els elements que
presenta: els colors, les formes, els tres personatges que
hi apareixen, les textures, la composició...
Quina idea et transmet? Quines sensacions? Et dona
suficient informació per fer una predicció lectora?

T La il·lustradora és Elsa Velasco, artista i periodista free-

lance, excientífica. Si t’ha cridat l’atenció el seu estil, pots
seguir-la a les xarxes socials (Instagram i Twitter) per veure
alguna de les seves col·laboracions artístiques i comparar-les amb aquesta portada.
Ara, amb aquests dos elements, la portada i el títol,
redacta un relat breu (màxim una pàgina), on imagines qui
i com són els personatges, situes l’espai i el temps i traces
el possible conflicte que s’hi desenvolupa.

T

2. Contraportada

T Observa la contraportada. Quins elements o informaci-

ons hi trobes?

T I tu, per triar un llibre, sols guiar-te a través de la coberta
i la contracoberta? Per què?

SEGUIM LA LECTURA
TREBALLEM ELS ASPECTES CLAU DE LA NOVEL·LA
1. Sensacions lectores
Ets de subratllar llibres
o ho consideres una atrocitat?
Durant la lectura, subratlla les frases o fragments que més t’impressionin, que més t’agradin o et
sorprenguin. Si no vols subratllar el
llibre — potser és d’una biblioteca o
prestat—, anota-les en un quadern
de lectura. Aquestes notes seran la
teva guia de lectura personal.
Al mateix temps, pots compartir-les a les xarxes socials que
utilitzes com, per exemple, Instagram. Recorda que les cites s’escriuen entre cometes. En les etiquetes (#), posa-hi el nom de l’autor
(#adriantchaikovsky), el del traductor (#edgarcotes) i el títol del llibre (#trescafocs). Pots mencionar
també l’editorial en la teva història:
@editorial_chronos i, òbviament,
també als teus companys de classe o del grup de lectura.
De fons, pots utilitzar una foto
del llibre o que tu relacionis amb la
novel·la.

2. Primeres pàgines

T Apunta les dues primeres frases de la novel·la. Tria tres

llibres de la teva prestatgeria a l’atzar i escriu com comencen. Creus que els començaments són importants? Quina
funció representen?
Qui és el narrador de la història? Quin o quins temps verbals predominen en la narració? Sabries explicar el perquè?
Un cop identificat el narrador, on se situa la història? Quin
tipus de narrador trobem? Repassa els distints tipus de narradors i elaciona’ls amb el que apareixen a la novel·la.

T
T

3. Els personatges

T Ja hauràs notat que els noms dels personatges i dels

grups socials, com de les ciutats, recorden a altres llengües, i no precisament a l’anglès, que és la llengua original del llibre. En alguns moments de la narració apareixen
pistes sobre la provinença ancestral dels personatges, de
llocs que ja no existeixen perquè el desert se’ls ha menjat
i la gent ha emigrat. Apunta quin és el nom complet d’un
dels protagonistes, Mao, i digues d’on prové. Sabries fer el
mateix, o deduir-ho de les altres dues protagonistes?
Quin nom reben els grups o classes socials que apareixen a Trescafocs? Sabries dir a quin grup social pertany
cadascun dels tres trescafocs? Indica també a quin grup
pertanyen la resta de personatges secundaris.
En quins principis i valors es basa la descripció que el
narrador fa dels wabenzi i dels sonko? Podries relacionar-los amb algun exemple relacionat en la teva realitat?
Defineix amb dos adjectius els protagonistes i els grups
socials del llibre:

T
T
T

PERSONATGE
Mao
Hotep
Lupé
wabenzi
sonko

ADJECTIU 1

ADJECTIU 2

T T’identifiques amb cap d’ells?
T Quin personatge t’ha cridat més l’atenció? Per què?
4. Escenari i època històrica

T A la novel·la apareixen descrits diferents llocs físics, alguns

més fantàstics que d’altres. Concretament, en podríem ressaltar quatre. A continuació, escriu el nom d’aquests llocs i
fes-hi una petita descripció (com són, com és el clima, qui hi
viu, quina història tenen, quin rol prenen en la història).
Lloc 1:
Lloc 2:
Lloc 3:
Lloc 4:

T En quina època situaries l’acció? Quins elements (objec-

tes, fets, roba de personatges, aparells tecnològics, condicions climàtiques, etc.) t’han ajudat a situar-la?
Els trescafocs es mouen en una espècie de toterreny.
Recordes com es diu? A continuació, descriu com és.

T

5. Llengua

T (adequació). No totes les paraules i expressions són igual-

ment vàlides en totes les situacions, sinó que l’ús de la llengua varia en funció de la situació comunicativa o context en
què es produeix un discurs. Aquestes variacions de la manera en què ens expressem s’anomenen registres i serveixen
per a adequar-nos a cada situació comunicativa. Repassa
els distints tipus de registres i digues en quin s’hi expressen
els tres joves trescafocs. Posa-hi, almenys, cinc exemples.
El registre en què s’expressen els trescafocs entre ells és
el __________

0.
1.
2.
3.
4.
5.

“Què coi fas?” (p. 109)
.
.
.
.
.

T El text, originàriament, ha estat escrit en anglès i Edgar

Cotes l’ha traduït al català molt reeixidament. Segurament,
un dels reptes més difícils durant el procés de traducció
ha estat convertir en català expressions angleses del col·
loquial. A continuació, trobes les definicions de cinc paraules o expressions de la novel·la. Indica a quina paraula
o expressió fan referència.
0. Masculí. Locució adverbial. A grups confusos, desordenats.
· p. 126: a patolls
1. Verb intransitiu. Caminar, treballar, afanyosament, apressadament.
· p. 175: ___________
2. Masculí i femení. Persona babaua, encantada, curta d’enteniment.
· p. 22: ___________
(sinònim: beneita p. 65, tros de quòniam p. 41)
3. Masculí. Espectacles. Titella compost d’un
cap i d’uns braços enganxats al vestit, dins el
qual el titellaire fica la mà per fer-lo bellugar. És
anomenat també titella de guant.
· p. 151: ___________
4. Masculí. Bony que surt a algú a conseqüència
d’una contusió.
· p. 10: ___________
5. Verb. Per analogia i col·loquialment. Figuradament. Ésser crèdul, càndid, com un infant.
· p. 67: ___________
(expressió, al llibre en una frase)

T Degut al gènere a què s’inscriu la novel·la, hi predominen

camps lèxics futuristes. Completa la llista de vocabulari a
partir d’expressions del text i d’altres que et vinguin al cap.
-

(p. 114) cyborg
(p. 236) intel·lecte artificial
(p. 126): R___________
(p. 153): R___________
(p. 155): H___________
(p. 151): M___________
(p. 151): A___________
___________
___________
___________

DESPRÉS DE LA LECTURA
CIÈNCIA-FICCIÓ: FUTUR O PRESENT?
1. El final
T’ha agradat el final?
Com continuaries la història?
2. El gènere literari

T

Llegeix atentament els següents punts, que mostren
diverses idees sobre la ciència-ficció, i destaca aquells
aspectes que consideris més rellevants en relació als coneixements que ja tens sobre aquest gènere literari. Pots
acompanyar les teves reflexions amb anècdotes o fragments de la novel·la.
a) La tradició anglòfona del gènere, però amb
orígens europeus (Jules Verne).
b) El progrés tecnològic i científic
c) Futurs distòpics

d) Robots i intel·ligències sintètiques
e) Exploració i/o colonització de l’espai
f) Diferenciació de l’ésser humà a partir de la
comparació amb robots, extraterrestres i
altres animals o éssers
g) Noves societats, amb noves races, diferents
sexualitats o uns rols de gènere diferents dels
de la societat imperant
h) La ciència-ficció com a exploració sobre les
inquietuds humanes, els seus problemes
i dubtes

T Trescafocs se’ns podria presentar com una distòpia a

cavall entre Elysium i Wall·e. Has vist aquestes pel·lícules?
Podries relacionar-les amb la novel·la?
3. Temes

T Torna’t a fixar en el punt h) de l’activitat anterior. Creus

que un dels problemes actuals pot ser el del canvi climàtic
i l’escalfament global? A Trescafocs només s’hi mostra un
lloc habitable; quin és? I la resta d’espais, què eren abans
i en què s’han convertit? Degut a què?
Quins altres temes podem trobar al llibre? Comenta-ho.

T

4. Booktràiler

T Per grups, podeu fer un booktràiler del llibre. És com el

tràiler d’una pel·lícula però sobre la història que heu llegit.
Jugueu amb la imatge, la música i la trama per a confegir
un tràiler que convidi a la lectura del llibre i, sobretot, no
desvetlleu el final, que a ningú li agrada que li facin espòiler!
Podeu publicar-ho en forma de reel o de IgTV
a Instagram, mencionant l’editorial i posant-hi
diverses etiquetes, seguint les indicacions de
l’activitat 2.1.

