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Tots els mons tenen re-
gles, fins i tot un de pla que 
s’aguanta al damunt de 
quatre elefants a la closca 
d’una tortuga gegant. És per 
això que un mag moribund 
busca el vuitè fill d’un vuitè 
fill, per cedir-li els seus po-
ders màgics abans de la cita 
amb la Mort que té d’aquí a 
sis minuts.

Per desgràcia, aviat es des-
cobreix —tot i que no pas 
prou aviat— que el bebè 
acabat de néixer, i que el 
mag ungeix abans d’acomi-
adar-se del Discmón, és, de 
fet, una nena! El que està 

fet no es pot desfer —malgrat els intents de la Iaia Cerave-
llarda de conduir la nena cap a les files de la cleda de les 
bruixes— i la petita Esk està destinada a portar el caos i la 
confusió a la facultat exclusivament masculina de la Uni-
versitat No Vista d’Ankh-Morpork… Una colla de mags que 
ja són prou caòtics i confosos en circumstàncies normals.

Ara que ha passat el que ha passat, 
poca cosa s’hi pot fer!

«¿Com era que, quan sentia remugar la Iaia sobre la 
bruixeria es delia per la màgia intensa dels mags, però 
quan sentia parlar Treatle amb aquella veu tan aguda 
lluitaria a mort per la bruixeria?»



ETAPES RECOMANADES

3r i 4t d’ESO, batxillerat

OBJECTIUS DE LA GUIA DE LECTURA

• Ser una eina de suport i acompanyament durant la 
lectura a l’aula de la novel·la Igualtat de ritus i esde-
venir una eina motivacional envers la lectura i escriptura.

• Descobrir i apreciar el valor de Terry Pratchett i la saga 
del Discmón, especialment en el marc de la literatura 
fantàstica.

• Desfer prejudicis i atorgar profunditat al tractament 
del gènere literari fantàstic a les aules.

• Despertar reflexions al voltant de temes humanístics i 
filosòfics de caire general a partir de la matèria literària 
del Discmón.

• Utilitzar activitats d’animació lectora i creació literària 
com a elements de cohesió social i foment de l’auto-
nomia i curiositat en l’alumnat.



Abans de la lectura

Coneixem l’autor i la seva obra

Sir Terry Pratchett (Regne Unit, 1948-2015) començà a 
escriure des de ben petit. Ja amb tretze anys havia gua-
nyat catorze lliures publicant la seva primera història. Fora 
de l’escola, les seves petjades com a escriptor continuaren 
pels mons del periodisme i la ciència-ficció. Però el seu as-
soliment més important és la creació de l’univers fantàstic 
Discmón, el qual comença a conrear l’any 1983, amb el 
primer títol: El color de la màgia. Actualment, el Discmón 
és una de les sagues de fantasia més reconegudes i valo-
rades de la història de la literatura.

Abans d’abandonar aquest món, el 2015, els seus 
múltiples mèrits literaris li foren reconeguts en forma de 
condecoració com a cavaller, l’any 2009. L’autor celebrà 
aquesta fita forjant-se la seva pròpia espasa. 

Coneixem el traductor i la il·lustradora

Ernest Riera, traductor i llibreter de Girona, compta amb 
desenes de traduccions de l’anglès i el francès a les seves 
esquenes. Ara mateix és el responsable de les traduccions 
al català de les novel·les del Discmón, editades per Mai 
Més. Marina Vidal, per la seva banda, és l’encarregada 
de les portades. Des de Barcelona, es dedica a il·lustrar i 
dibuixar còmics. 

Què és el Discmón?

A l’horitzó de l’univers s’albira un punt mòbil, que flota 
pesadament i pausada entre els estels. Si ens hi apropem 
una mica més, es comença a endevinar un cap petitó, en 
comparació amb la resta d’un cos rodó i quilomètric, pro-
tegit per una closca mil·lenària. Es tracta... d’una tortuga? 
Si ens fixem en la resta del seu cos, la cosa no deixa de 
posar-s’hi més estranya. Damunt de la closca hi trobem 
quatre elefants. I damunt d’ells, en un exercici impensable 

CONVERSA LITERÀRIA



d’equilibri, un disc. Un disc poblat de muntanyes rocoses, 
profunds mars i penya-segats esfilagarsats, és a dir, tot 
un món. Però un món amb punt d’acabada, una cascada 
que es precipita sobre la infinitud de l’espai. Aquest és el 
Discmón. 

Entre muntanyes, boscos i mars i altres complexos ele-
ments geogràfics, també hi trobem societats. I no socie-
tats com les altres, sinó de les màgiques, d’aquelles que 
estan poblades per bruixes i mags; però el Discmón no 
s’atura aquí. Animals, guàrdies, criatures sobrenaturals, 
objectes..., tots estan afectats d’alguna manera per la mà-
gia octarina que afecta fins a la darrera porció d’aire que 
poden respirar els habitants del Discmón.

T Feu una recerca sobre el Discmón: quants llibres el com-
ponen? Quantes sagues té? En quin ordre trobeu que es 
podrien llegir?

T Busqueu imatges del Discmón i la tortuga que el supor-
ta, Gran A’Tuin. Quines han pogut estar les referències per 
donar forma a aquest món? Coneixeu literatura fantàstica 
o mitologies que s’hi puguin relacionar? Investigueu pos-
sibles relacions.

T Què és l’#SpeakHisName? Quan se celebra i en què 
consisteix? Trobeu informació sobre aquest fenomen a 
les xarxes. Feu una ullada també a les publicacions del 
Discmón en català. Està publicant tots els títols la mateixa 
editorial? Estan seguint cap ordre? Com és el disseny de 
portada de la resta de publicacions?

SABÍEU QUE... amb les 14 lliures que Terry 
Pratchett guanyà amb la publicació del seu 
primer relat es va poder comprar la seva  

primera màquina d’escriure?



SEGUIM LA LECTURA

Conversa literària i recerca a casa i a l’aula

Mentre aneu llegint el llibre, podeu anar comentant pro-
gressivament alguns dels seus elements a l’aula.

T Descriviu la veu de l’autor. Es dirigeix a nosaltres? Com 
és el to que empra? Què creieu que suma això a l’experi-
ència lectora, que la diferencia d’altres novel·les que ha-
gueu llegit? 

T L’autor detalla en profunditat el tipus de màgia que 
habita al Discmón; no només el seu mètode i significat, 
sinó també, fins i tot, els seus colors i textures. En general, 
quina classe de màgia té lloc a Igualtat de ritus? De quina 
manera apareix descrita i quines sensacions trobeu que 
transmet? En què es diferencia de la d’altres llibres que 
heu pogut llegir?

Hi ha, a més, una clara diferència establerta entre la mà-
gia emprada per les bruixes i pels mags, en la qual repara-
rem molt al llarg de la novel·la. En què consisteix? Quines 
implicacions creieu que té? Hi ha una jerarquia, una màgia 
millor que l’altra? Trobeu encertada aquesta diferencia-
ció? A partir del binomi màgia de bruixa / màgia de mag, 
se’n podrien extreure altres d’equivalents?

Per últim, trobeu que aquesta diferenciació, evident-
ment basada en els rols de gènere, es correspon amb la 
mentalitat actual o ja ha estat superada socialment? En la 
vostra resposta us pot ajudar una lectura atenta de l’an-
nex Per què en Gandalf no es va casar mai, que figura al 
final del llibre.

T La diferència en el tipus de màgia que utilitzen és una 
continuació a la diferència de caràcter que hi ha entre 
bruixes i mags. Com descriuríeu aquesta? Terry Pratchett 
aprofundeix en les seves característiques psicològiques, i 
fins i tot trenca tòpics en el retrat dels seus personatges. 



Hi esteu d’acord? Com ho fa? Busqueu fragments de la 
novel·la que ho justifiquin.

Compareu la caracterització de les bruixes i mags que 
van apareixent a Igualtat de ritus amb la dels que apareixen 
a altres històries o universos ficticis que coneixeu (llibres, 
pel·lícules, sèries o videojocs). Quin contrast hi trobeu?

T Un element constant a les novel·les del Discmón és la 
seva intertextualitat (si no coneixeu aquest terme, podeu 
cercar-lo en una enciclopèdia en línia). En concret, aques-
ta es manifesta principalment en la reproducció i paròdia 
de clixés o tòpics literaris i culturals, o directament en for-
ma de referències a la cultura popular. Quins en trobeu, 
a Igualtat de ritus? Amb quin to estableix l’autor aquesta 
classe de relacions i quina creieu que és la seva finalitat?

T Part del joc de la intertextualitat és la influència pro-
vinent d’altres gèneres literaris. De quins altres gèneres 
trobeu que es nodreix Igualtat de ritus? Penseu-hi, per 
exemple, en l’aparició de les Dimensions Masmorra. És 
pròpia de la fantasia o prové d’altres influències?

SABÍEU QUE... a causa de les propietats màgiques 
del seu terreny, la regió de Lancre conté més espai 
del que realment pot ocupar? És un espai que, per 

cert, s’assembla molt al nord d’Anglaterra... 

DESPRÉS DE LA LECTURA

Tertúlia literària

Ara és el moment en el qual podem passar a comentar al-
gunes de les qüestions finals de la novel·la, en una sessió 
de tertúlia literària.

T L’esquema tradicional novel·lesc sol proposar el sorgi-
ment i resolució d’un conflicte mitjançant una estructu-
ra d’introducció, nus i desenllaç. Segueix aquesta estela 



Igualtat de ritus? Intenteu identificar l’estructura del lli-
bre: els esdeveniments de la novel·la es corresponen amb 
aquesta estructura, o l’autor la problematitza? Aquesta or-
ganització formal té relació amb el contingut de la història?

T Què en penseu, dels llocs i espais del Discmón apare-
guts a Igualtat de ritus? Ankh-Morpork, els Boccims, la 
Universitat No Vista... Quins espais us han agradat espe-
cialment, i per què? Hi ha quelcom en la manera de des-
criure’ls del narrador que destacaríeu? Van poder inspirar 
espais reals a Terry Pratchett? Quins creieu que podrien 
haver estat?

T Parlem sobre la progressió psicològica dels personat-
ges; en concret, sobre Eskarina i Iaia Ceravellarda. Amb-
dues travessen un procés que podríem anomenar d’au-
toacceptació. Com resumiríeu aquesta mena d’evolució 
personal? Quina importància creieu que hi juguen aquí els 
rols de gènere? Teniu en compte el seu contrast amb les 
seves figures masculines paral·leles al llibre: el mag Tallan-
gle i Simon.

T Sobre la figura d’Eskarina en concret, quin aprenentatge 
o lectura es pot extreure del fet que es trobi en el terme 
mig entre la bruixeria i la màgia de mags? Com carac-
teritza això el seu personatge? Trenca finalment amb el 
binomi entre ambdues figures?

T Per ser bruixa també cal mantenir unes certes apa-
rences, cosa en la qual insisteix molt la Iaia Ceravellarda. 
Penseu en el vostre cas, totes les aparences que us són 
marcades (o potser us marqueu vosaltres) per ser reco-
neguts com a vosaltres. Quines trobeu que són? Seguiríeu 
sent vosaltres mateixos encara que el vostre entorn no us 
reconegués com a tal? Reflexioneu en grup o disserteu 
sobre això breument per escrit.

T És clau, perquè Eskarina pugui descobrir-se a si mateixa 
i les seves capacitats, que rebés la notícia que era maga. 



Però... què hauria passat si Eskarina mai hagués conegut 
les implicacions reals del seu poder?
 
Reflexioneu sobre com d’important és disposar de la in-
formació del nostre origen per saber qui som realment. 
Penseu en vosaltres mateixos: quina informació creieu 
que ha estat essencial perquè us hagueu pogut desen-
volupar individualment i social? De quina informació no 
podríeu haver mancat? De nou, reflexioneu en grup o dis-
serteu sobre això per escrit. Considereu convidar a l’aula 
professorat del departament de filosofia; segurament us 
pugui aportar observacions interessants al respecte.

Taller d’escriptura d’autobiografies màgiques

Us proposo donar continuïtat als aprenentatges literaris que 
hagueu pogut obtenir de la prosa de la novel·la, mitjançant 
la celebració d’un taller d’escriptura de relats fantàstics. 

Terry Pratchett va imaginar i atorgar tota mena de de-
talls a dues classes de màgies ben diferenciades, aquella 
pròpia de les bruixes (arrelada a la terra, la tradició i la 
quotidianitat) i la dels mags (relacionada amb un món 
abstracte i matemàtic, fortament connectat amb les ci-
ències), com ja sabeu. Us identifiqueu amb aquesta dico-
tomia? Penseu si fóssiu algú amb poders màgics (ja sigui 
mag/maga o bruixa/bruixot) i en el tipus de màgia que 
posaríeu en pràctica. Us trobeu en algun extrem d’aques-
ta dicotomia? Està relacionada amb algun element de la 
natura o l’univers? Què diu això de la vostra personalitat?

Quan ho hagueu decidit, imagineu la vostra vida mà-
gica; des del moment en què, com Eskarina, vàreu ésser 
coneixedors del vostre poder fins a allò que heu arribat 
a fer amb ell. A què us dediqueu? Esteu integrats social-
ment? Amb quina finalitat empreu la màgia? Escriviu un 
breu relat al respecte i compartiu-lo amb els vostres com-
panys. Podeu, fins i tot, fer una presentació en diapositi-
ves a classe sobre les vostres autobiografies màgiques. La 
qüestió és descobrir-vos a vosaltres mateixos mitjançant 
el prisma del Discmón.



Alguns no esteu segurs sobre quin és el poder que tin-
dríeu? Segur que alguna vegada heu fet algun test de 
personalitat a internet, sobre quin animal sou o amb quin 
personatge de la vostra sèrie preferida podríeu sobreviure 
a una apocalipsi, per exemple. Què us sembla si alguns 
de vosaltres creeu un test per a aquells companys que no 
tenen clar quin tipus de màgia practicarien? Podeu crear i 
respondre els tests emprant l’ordinador de l’aula.

SABÍEU QUE... la gran majoria de novel·les del 
Discmón no es divideixen en capítols? Terry 

Pratchett pensava que, si la vida no tenia lloc  
en capítols regulars, les seves novel·les no  

tenien per què imposar-ho.

ACTIVITATS ALTERNATIVES

La teva vida a l’Institut No Vist

És evident que Pratchett beu de la seva experiència en el 
món real per elaborar el seu fantàstic Discmón i la multi-
plicitat d’espais dins d’aquest. En aquesta transformació 
literària podem tornar a adreçar la mirada cap a la nostra 
realitat des d’una nova perspectiva. Us proposo que re-
produïu el mateix gest.

Poseu-vos creatius i, al llarg de la vostra lectura de la 
novel·la, creeu comptes d’Instagram per parelles o grups 
de tres on porteu un diari de la vostra rutina a l’institut 
com si aquest fos una mena d’Institut No Vist. Penseu en 
el laboratori com un taller d’alquímia i pocions, o deixeu 
escrits encanteris a la pissarra... O, tal vegada, els vostres 
professors ja no siguin únicament això, sinó imponents 
mags. 

Feu publicacions en forma de fotografies d’aquestes 
úniques i inventades realitats, amb breus textos que les 
acompanyin. Jugueu amb la càmera i la imaginació. Man-
teniu els vostres diaris actius durant unes setmanes per 
poder fer unes quantes publicacions. 



Una vegada hagi acabat l’experiència lectora, voteu el 
compte la creativitat del qual hagi arribat més lluny.

SABÍEU QUE... Terry Pratchett s’inspirà en la seva filla  
Rhianna per escriure el personatge d’Eskarina?

MÉS ENLLÀ DE LA LECTURA

Treball de recerca:
Feminisme i bruixeria: una història d’inspiració

Un dels aspectes més importants i atractius de la novel·la 
Igualtat de ritus és l’al·legat feminista que aquesta confi-
gura. Terry Pratchett desbanca l’estigma de la figura de la 
bruixa i la màgia que practica amb un retrat tendre, diver-
tit i profund, dotat de personatges inoblidables.

T Sobre la figura de la bruixa, el feminisme n’ha vessat quan-
titats ingents de tinta. Feu una recerca sobre aquesta relació: 
què significava i quines implicacions tenia ser bruixa en el 
passat? Quina amenaça representaven envers el patriarcat? 
I, en l’actualitat, quina connotació posseeix el terme bruixa? 
Com s’ha apropiat el feminisme d’aquesta figura?

Escriviu un breu treball de recerca o feu una presentació a 
classe sobre aquesta matèria. Podeu acotar el perímetre 
del treball segons els vostres interessos; podeu tenir en 
compte només un cas o esdeveniment històric, o la situa-
ció en un país, i cercar informació al respecte. 

T Per últim, informeu-vos sobre la saga de les bruixes 
del Discmón per tal d’esbrinar els seus pròxims paradors. 
Tingueu en compte també la sèrie de Tiffany Aching (com 
traduiríeu al català el seu nom?).

SABÍEU QUE... les bruixes de Macbeth (William 
Shakespeare) són una font d’inspiració per a les 

bruixes que apareixen al Discmón?






