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L’OBRA
Un mag de Terramar és una
novel·la de fantasia escrita
per l’autora nord-americana
Ursula K. Le Guin i publicada
per primera vegada per la
petita editorial Parnassus el
1968. És considerada com
un clàssic de la literatura
juvenil i de la fantasia.

L’ARGUMENT
La història està ambientada a l’arxipèlag de Terramar
i se centra al voltant d’un
jove mag anomenat Ged,
nascut en un poble de l’illa
de Gont. En Ged té una gran
habilitat en les arts màgiques de Terramar, que s’articulen coneixent els noms veritables de les coses. El seu
poder i ambició creixen, i el seu mestre decideix enviar-lo
d’adolescent a l’escola de mags de Terramar. En Ged mostra grans habilitats a l’escola, però la vanitat i la rebel·lia no
l’ajuden a adaptar-s’hi; és massa conscient que posseeix
un gran poder. En un duel màgic per resoldre una discussió amb un company d’escola, en Ged allibera una criatura
de la foscor que l’ataca i el persegueix. Creu que només
pot fugir-ne i travessarà mitja Terramar per alliberar-se’n.
El llibre sovint ha estat descrit com un Bildungsroman o
història de la majoria d’edat, ja que explora el procés
d’aprenentatge de Ged per enfrontar-se al poder i acabar amb la mort. La novel·la també tracta temes taoistes
sobre un equilibri fonamental de l’univers de Terramar,

que els mags suposadament mantenen, molt lligats a
la idea que el llenguatge i els noms tenen poder per
afectar el món material i alterar aquest equilibri. L’estructura de la història és semblant a la d’una èpica tradicional, tot i que els crítics també l’han descrit com subvertint aquest gènere de moltes maneres, com per exemple,
fent el protagonista de pell fosca, en contrast amb els
herois de pell blanca més típics.
Una obra cabdal
de la literatura juvenil
Un mag de Terramar es considera
una obra essencial de la literatura
juvenil (i no tan juvenil). Va guanyar el Boston Globe – Horn Book
Award el 1969 i va ser una de les
destinatàries finals del Lewis Carroll Shelf Award el 1979. Margaret
Atwood la va anomenar una de
les “fonts” de la literatura fantàstica. Le Guin va escriure cinc
llibres posteriors que es denominen col·lectivament Cicle de
Terramar, juntament amb Un mag
de Terramar: Les Tombes d’Atuan
(Raig Verd, 2020), La costa més
llunyana (Raig Verd, 2020), Tehanu
(Raig Verd, 2021), Contes de Terramar (Raig Verd, 2021) i
L’altre vent (Raig Verd, 2022).

ETAPES RECOMANADES
A partir de 2n d’ESO.

OBJECTIUS DE LA GUIA DE LECTURA
Aquesta guia de lectura per al llibre Un mag de Terramar
pretén:
• Esdevenir un recurs de suport a l’aula per a
acostar-se a Un mag de Terramar, d’Ursula K. Le
Guin.
• Educació en valors: l’empatia, el valor de
l’amistat, la convivència amb els companys, el
perill de deixar-nos portar per l’orgull i prendre
consciència de les conseqüències que es deriven dels nostres actes.
• Reivindicar l’obra d’una de les autores de
fantasia i ciència-ficció més reconegudes.
• Conèixer i familiaritzar-se amb el gènere
fantàstic i les seves característiques literàries.
• Enraonar sobre la maduresa, el creixement
personal i el poder, entendre els motius de les
decisions que prenen els personatges i prendre
consciència de les conseqüències de les seves
accions.
• Ser conscients de la necessitat d’estar en equilibri amb el món natural.
• Despertar la capacitat creativa i la imaginació de l’alumnat i motivar el treball en grup.
• Contextualitzar el missatge de la història en
la nostra societat, valorar la seva actualitat i estimular el pensament crític de l’alumnat.
• Elogiar el plaer de la lectura en veu alta.

CONVERSA LITERÀRIA
ABANS DE LA LECTURA
Conèixer l’autora
Ursula K. Le Guin (Berkeley, Califòrnia, 1929) va cultivar
diversos gèneres com la poesia, la narrativa, els contes infantils o la crítica, però el seu èxit es deu als nombrosos llibres de ciència-ficció i fantasia, guardonats amb diferents
premis literaris. Destaquen les obres La mà esquerra de
la foscor guanyadora dels prestigiosos premis Nebula
(1969) i Hugo (1970); i Els desposseïts, amb la qual va
aconseguir un altre cop els Nebula (1974) i Hugo (1975),
i els premis Locus (1975), Gigamesh (1984) i Prometheus
(1993). Anys més tard, Le Guin va escriure la sèrie fantàstica Terramar, un conjunt de cinc novel·les publicades
en un període de més de trenta anys. Amb aquest cicle
novel·lístic va ser guardonada amb el Boston Globe-Hom
Book Award (1969), el National Book Award (1973), i nombrosos premis com l’Hugo, el Jupiter Nebula i el Locus,
entre d’altres.
Què sabem de la literatura fantàstica?
Parlem dels mags i dels dracs

SEGUIM LA LECTURA
Anàlisi del llibre

T A Gont hi ha les dites «Dèbil com la màgia d’una dona»

i «Malvat com la màgia d’una dona». Què creus que signifiquen? Penses que tenen relació amb les diferències que
es donen a la literatura fantàstica entre bruixes i mags?

T Què dicten l’Equilibri i la Pauta a un practicant de mà-

gia? Hi estàs d’acord amb aquestes lleis?

T Com venç l’Esparver els Karguesos que ataquen el seu

poble? Se t’ocorren altres maneres de foragitar-los?

T Per què l’Esparver vol deixar l’Ogion per anar a l’Escola

de Roke? Com arriba, finalment, a la conclusió que l’Ogion
ha estat el seu vertader mestre?

T

Com respon l’Esparver a les provocacions d’en Jaspi?
Què vol demostrar-li? Et sembla l’actitud correcta? Com
haguessis reaccionat tu?

T

Després d’invocar l’Ombra, en Ged desconfia del seu
poder. Per què? Què el fa canviar d’opinió?

T

«En Ged no es va parar a pensar per què aquell noi
podia odiar-lo. Només sabia les seves raons per odiar en
Jaspi». Tanmateix, a mesura que avança la novel·la, en Ged
desenvolupa molt més la seva capacitat d’empatia. Tria un
exemple i comenta’l.

T A l’Esparver li agrada molt transformar-se en un ocell,
però aquest acte de màgia implica un gran perill. Explica
quin és aquest perill i si estaries disposat a assumir-lo per
poder transformar-te en el teu animal preferit.

T «En Ged no havia perdut ni guanyat però, en anomenar

l’ombra de la seva mort amb el seu propi nom, s’havia completat: s’havia fet un home; un home que, pel fet de conèixer
el seu jo veritable, no pot ser emprat ni posseït per cap altre
poder que no sigui el seu i que, per tant, viu la vida per ella
mateixa i mai al servei de la ruïna, del dolor, de l’odi o de la
foscor». Què creus que significa aquest fragment de l’obra?

T En Ged allibera una criatura de la foscor que l’ataca i el

persegueix. Creu que només pot fugir-ne i travessarà mitja
Terramar per alliberar-se’n. Però de què fuig, en realitat?

T Què penses que farà l’Esparver en acabar la seva aven-

tura? Escriu una breu continuació del llibre explicant-ho.

DESPRÉS DE LA LECTURA
Valoració de l’obra

T Fes una crítica a favor o en contra del llibre en la qual
argumentes si t’ha agradat o no. També és possible que
no tingues clara una opinió final. Pots qualificar la novel·la
segons els personatges, la trama principal, les secundàries, etc. o pots centrar-te en la forma i en el contingut.

T

Un mag de Terramar és una novel·la d’aprenentatge,
de lluita interior, on assistim a l’evolució del protagonista
mitjançant la reflexió i les seves experiències personals.
Creus que l’autora aconsegueix transmetre’ns el procés
de maduresa d’en Ged? Com ho fa?

T A les seves obres, Le Guin defensa valors com el femi-

nisme, el pacifisme, l’ecologisme, la igualtat, la justícia o
l’anarquisme. Quins d’aquests valors creus que estan presents a Un mag de Terramar? Per què ho penses?

T Un mag de Terramar ha sigut una influència clau en al-

tres mags literaris que s’han gestat anys després. Explica’n
algun exemple.

T A l’epíleg, Ursula K. Le Guin afirma que un heroi l’herois-

me del qual consisteixi a matar gent no li resulta interessant. Creus que això es reflexa a la novel·la? Penses que,
malgrat tot, l’obra està farcida d’acció o no? Haguessis
plantejat la història d’en Ged d’una altra manera?

ACTIVITATS
ALTERNATIVES
Una vegada llegit el llibre, es
pot convidar l’alumnat a desenvolupar les seves capacitats creatives i l’eficiència de
treballar en grup. Es poden
plantejar les activitats següents a l’aula:
1) EL GLOSSARI: Respectant l’estil literari d’Ursula
K. Le Guin, la traducció de
Blanca Busquets inclou paraules catalanes tradicionals
i antigues per explicar-nos
les aventures d’en Ged, com
escardalenc, llebrer, sangglaçat, gorja, neula, enastat, etc.
Pots trobar-ne alguna més i intentar deduir-ne el significat
abans de consultar el diccionari?
2) OBSERVEM EL PÒSTER: reflexionem per què s’ha escollit la citació del pòster.
3) LECTURA EN VEU ALTA
Abans de començar a llegir en veu alta...

T Subratlla les paraules menys conegudes per a tu i repeteix-les tantes vegades com ho necessitis.

T Fixa’t bé en la puntuació.
T Assegura’t que entens tot el text.
3.1. Llegeix en veu alta aquest fragment:
«En Ged va avançar amb rapidesa en aquests estudis i, al
cap d’un mes, ja superava altres nois que havien arribat a

Roke un any abans que ell. Els trucs d’il·lusió, en especial,
li resultaven tan fàcils que feia l’efecte que havia nascut
sabent-los i només calia que els hi recordessin. El Mestre
Mà era un home gran, amable i alegre, que sentia un plaer
interminable per la gràcia i la bellesa de les arts que ensenyava; en Ged li va perdre la por aviat, li demanava ara per
aquest, ara per aquell conjur, i el Mestre sempre somreia i
li ensenyava el que el noi volia.»
3.2. Torna a llegir el fragment de l’activitat anterior, però...

T Com si sentissis molta tristesa.
T En veu ben alta i amb molta alegria.
T Amb ràbia.
T Com si estiguessis sorprès o sorpresa.
3.3. Per grups, un dels membres començarà a llegir fins
que arribi a un punt. Aleshores, seguirà el següent fins que
arribi al proper punt. Seguiu el joc fins que acabeu el text.
«Aquesta pedra és ella mateixa. És part del món. Amb la
Il·lusió-Transformació pots donar-li l’aparença d’un diamant...
o d’una flor, una mosca, un ull o una flama... —El còdol va
prendre d’instant en instant les formes corresponents a les
paraules que ell va anar dient i, tot seguit, va tornar a ser
una pedra —. Però només són aparences. La il·lusió enganya els sentits de l’observador; li fa veure, sentir i percebre
que l’objecte s’ha transformat. Però no transforma l’objecte
mateix. Per transformar aquesta pedra en una gemma, has
de canviar el seu nom real. I fer això, fill meu, fins i tot tractant-se d’un bocí tan petit del món, és canviar el món. Es
pot fer. Sí que es pot fer. És l’art del Mestre Transformador,
i tu l’aprendràs quan estiguis llest per aprendre’l. Però no
has de transformar ni una sola cosa, ni un sol gra de sorra,
fins que no sàpigues quin serà el bé i el mal que resultaran
d’aquest acte. El món està en harmonia, en Equilibri. El poder

de Transformació i de Crida d’un mag poden fer trontollar
l’equilibri. És perillós, aquest poder. Un dels més perillosos.
Ha d’estar guiat pel coneixement, i ha de servir la necessitat.
Encendre una espelma és projectar una ombra...»
4) CREACIÓ LITERÀRIA
L’alumne pot escollir un d’aquests punts per escriure
un petit text.
4.1. En acabar la novel·la, no sabem com seran les vides
d’en Ged i en Veça. Tot i que les seves aventures continuen a la resta de la saga de Terramar, quina creus que serà
la seva propera aventura? Descriu-la breument.
4.2. En Ged i la Milfulles s’han fet molt amics i ambdós esperen poder retrobar-se aviat. Escriu l’escena on es retroben,
que a la novel·la només s’apunta amb unes pinzellades.
4.3. Durant la cacera de l’Ombra, en Ged arriba a un illot
on viuen un parell de nàufrags que, una vegada, van ser
prínceps de Kargad. Com creus que era la seva vida abans
de l’exili i com van arribar a l’illot? Inventa una breu història que ho expliqui.
5) LECTURA DIALOGADA
5.1 A classe o a casa, visualitzeu la ressenya d’Un mag
de Terramar al canal de Youtube Cuinant Literatura Vlog.
Agafant aquest exemple, preneu notes dels punts del relat que destacaríeu si haguéreu de fer-ne una ressenya.
Ja a classe:

T Seieu en cercle per a començar l’activitat.
T Trieu un company o companya perquè moderi la tertúlia.
T Per torns, doneu la vostra opinió sobre el llibre, expli-

cant quins trets us han agradat i quins canviaríeu.

T

Podeu establir un diàleg per veure en quins punts hi
esteu d’acord.
5.2. Aprofundint en l’activitat anterior, podeu elaborar
booktubes, és a dir, ressenyes en forma de vídeo, sobre la
novel·la. Si necessiteu ajuda o inspiració, podeu fixar-vos
en els booktubes del canal de YouTube Paraula de Mixa o
en aquest reportatge al canal de YouTube de TV3.
5.3. Establiu un debat sobre la decisió de Ged de desafiar
en Jaspi a un duel. Penseu que va mostrar l’actitud correcta en aquesta situació? Hauria d’haver actuat de manera
diferent?

T

Podeu dividir la classe en dos grups, en funció de si
esteu d’acord o no amb el seu comportament.

T A classe o en casa, prepareu arguments a favor de la

vostra postura.

T Per torns, podeu debatre’ls a classe per intentar con-

vèncer els companys i companyes de la vostra postura.

5.4. Llegiu la cita de La creació d’Éa al principi de la novel·la: «Només en el silenci, la paraula. Només en la foscor,
la llum. Només en la mort, la vida: resplendent el vol del
rapaç al cel buit.»
Per què penseu que l’autora la va destacar?
Què creieu que significa?
Quina relació penseu que té amb la novel·la?

MÉS ENLLÀ DE LA LECTURA
1) Teatre!
Feu una adaptació teatral de la discussió entre en Ged i
en Jaspi, just abans que en Ged invoqui l’Ombra. En parelles, repartiu-vos els personatges i feu una lectura dramatitzada.
2) Cinema!
2.1. Abans o després de la lectura de l’obra es pot veure
a l’aula alguna de les obres cinematogràfiques que adapten les aventures d’en Ged, com La leyenda de Terramar
(2004) una mini-sèrie de Hallmark Entertainment, i comentar els seus aspectes més interessants.
2.2. Mireu el discurs de l’Ursula K. LeGuin al 65 National
Book Awards i comenteu-lo:.

T Què en penseu de la seva defensa de la literatura com

a art i no com a producte? Hi esteu d’acord?

T Creieu que la seva opinió es reflexa a Un mag de Terra-

mar? Com ho fa?

T

La literatura fantàstica és literatura o només ho és la
literatura realista?

T Amb quin estil de literatura gaudiu més?

