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Un noi anomenat Nadal, Matt Haig(1) 

EDAT: 10 anys / + 

 

Quina infància, la d'en Nikolas! Passa gana i fred, no té res del que a la majoria de nenes i 

nens els agrada, i per acabar-ho d'adobar ha de patir la crueltat de molta gent que el 

tracta sense cap mena de compassió, començant per la seva tia Carlotta. En el viatge que 

emprèn per trobar el seu pare li passa de tot, i la majoria de coses, no són precisament 

agradables, però tot i això no defalleix, perquè, si alguna cosa té en Nikolas, és convicció i 

fermesa, encara hi hagi moments en què estigui a punt de perdre-les totes dues. Què et 

sembla continuar gaudint una mica més d'aquesta lectura, que segur que no volies que 

s'acabés, amb les propostes d'aquesta guia? Doncs som-hi! 

 

 

PROPOSTES DE TREBALL 

 

1. En Nikolas viu a Finlàndia, un país on hi ha molts kilòmetres on només es veu neu i més 

neu. Allà, hi viu només amb el seu pare; no té amics com ell, ni va a l'escola... no té una 

vida gens fàcil ni divertida, oi? A continuació hi ha algunes afirmacions sobre la vida del 

Nikolas, però vés amb compte perquè n'hi ha algunes que no són certes! Encercla només 

les que sí que ho són.  

 En Nikolas només menja bacallà 

 Té un ninot fet de pastanaga 

 A la seva mare la va matar un caçador 

 Només té dos parents, el seu pare, Joel, i la tia Carlotta 

 No menja res més que sopa de bolets 

 Només ha tingut dos regals en tota la seva vida: un trineu i un ninot fet de nap 

 No té gens d'imaginació 

 El seu pare, que és fuster, no li explica mai cap conte 

 El que més li agrada fer quan va al poble és mirar l'aparador de la botiga 

d'embotits 
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 En Nikolas fins i tot somia despert en coses màgiques, elfs i follets 

 En Miika, un ratolinet marró, és el millor amic d'en Nikolas 

 La tia Carlotta és la típica tia que tots els nens volen tenir, generosa i dolça 

 

2. Ara, fes la versió vertadera de les afirmacions falses de l'anterior proposta. Segur que 

les recordes totes! 

 

3. Potser a partir d'ara t'hi pensaràs dues vegades abans de dir que res és impossible. 

Després d'haver llegit aquesta història aquesta paraula sona gairebé com un sacrilegi, vés 

a saber si, fins i tot, cada vegada que un humà la pronuncia un elf mor de pena (per si de 

cas, millor no la diguis en veu alta). I és que si hi ha una frase que en Nikolas recorda en 

els moments més durs i que fa que no defalleixi és la que li diu el pare Topo! 

a. La recordes? Si no, busca-la al llibre (una pista: és una de les de la pàgina 103 ;-) 

b. Què n'opines, tu? Té raó, l'avi de la Noosh? 

c. Pensa en alguna cosa que sigui impossible segur, segur, com per exemple... que existeixi 

algú més malvat i repugnant que la tia Carlotta. Bé, potser ni això és impossible... Segur 

que hi ha res impossible?  

 

4. És que la tia Carlotta és única... Per sort! Segur que en algun moment mentre llegies et 

deus haver preguntat: però com es pot ser tan odiosa, cruel i dolenta?! Fins i tot potser 

has estat a punt de posar una foto de la seva cara fatigosa a la diana que tens penjada a la 

paret per motivar-te a clavar el dard. I és que qualsevol ho faria si sabés el que tu saps 

d'ella! 

a. Recordes quines són les tres normes que només arribar li imposa a en Nikolas? 

b. Però potser té el seu trosset de cor, també, oi? Per exemple quan li prepara una sopaa 

en Nikolas... Ui, però no, espera un moment... què li ha fet, a la sopa? 

c. El millor de tot és la venjança d'en Nikolas, gairebé al final del llibre. Com ens agrada 

recordar-la i imaginar-la, veritat? Perquè segur que te'n recordes, oi? Quina fastigosa 

“recompensa” rep la tia Carlotta per haver-se portat com ho ha fet amb el Nikolas? 
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5. Quan en Joel li diu a en Nikolas que ha acceptat la proposta del caçador per anar cap al 

Nord Llunyà a trobar Elfhelm en Nikolas no vol que hi vagi, però el seu pare té uns 

arguments molt contundents. Bàsicament, per què vol anar-hi? Troba la resposta entre 

una d'aquestes afirmacions i respon les preguntes que vénen a continuació: 

 Per diners. Vol deixar de ser pobre i poder comprar menjar i joguines per al seu fill 

 Perquè és una expedició que sempre ha volgut fer 

 Perquè li demana el rei Frederick  

 Perquè seran com unes vacances per a ell 

a. Què li diu en Nikolas quan el seu pare li explica per què ho vol fer? 

b. Què prefereix en Nikolas, els regals comprats amb molts diners o els que es fan amb 

amor? Com quins? 

 

6. Si hi ha alguna cosa que es repeteix durant tot el llibre és la idea de tenir il·lusió, 

esperança, creure en allò que es vol, encara que no sapiguem ni tan sols si existeix, 

perquè potser existeix en un lloc que encara no coneixes o és una cosa que encara està 

per descobrir. Com fa en Miika! Sempre ha cregut en el formatge encara que el pobre ni 

l'ha ensumat mai! Però sabia que existia en algun lloc i que algun dia el tastaria... I, ves per 

on, finalment tenia raó. El que és clar és que sense creure en una cosa, segur que no 

podrà passar. I, tu, en què penses? Quines són les teves il·lusions? 

 

7. L'amistat és una de les coses més magnífiques que hi ha. I si algú li ho demostra a en 

Nikolas, aquest és el Miika. Quan durant la llarga i dura travessia hi ha moments en què en 

Nikolas sent que allò és duríssim, li diu al ratolí que no continuï acompanyant-lo, però el 

Miika no pensa deixar-lo sol. Si alguna cosa s'estima (a part del formatge) és a en Nikola! 

a. Com definiries l'amistat? Creus que és el més important del món? 

b. Però de vegades els amics ho deixen de ser... i llavors, què? 

c. Recordes on troba en Nikolas el seu amic ratolí després d'haver-li perdut la pista? Per 

què està tan feliç? 
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8. Un dels moments més tristos de la novel·la és quan el Nikolas queda atrapat a sota el 

Llamp, mig enfonsat en la neu, mort de fred, de gana i d'esgotament i aleshores deixar 

anar amb un fil de veu que la màgia no existeix. 

a. Què passa llavors? 

b. Què li fan al Nikolas? 

c. Què li passa al Nikolas? Perquè no veu res del que li diuen? 

 

9. T'agrada dibuixar? Potser no ets gaire bo amb el dibuix, però això no vol dir que no t'ho 

puguis passar bé mentre ho intentes. A la pàgina 100 hi ha una definició molt acurada de 

com és un elf, segueix-la per fer un dibuix, a veure com et surt! Podeu fer un concurs de 

dibuix on participi tota la classe per triar els que més us agradin.  

 

10. És possible que mentre llegies, en algun moment d'aquells en què a en Nikola li feia 

mal la panxa de tan buida que la tenia t'hagi agafat a tu també, per empatia, o perquè no 

havies berenat, potser. I és que el Nikolas passa molta, però molta gana sempre... i quan 

es troba davant d'un banquet com el que estan fent els elfs li ve salivera.  

a. Recordes què hi havia? 

b. I què hi hauria al teu banquet preferit? Fes una llista amb els teus menjars favorits. 

 

11. Per molt que el pare Topo i la Noosh insisteixin en la bondat del Nikolas, ni el pare 

Vodol ni molts altres elfs se'n refien, i volen que la nova normativa en referència als 

humans s'imposi sense compassió. 

a. Què fan amb en Nikolas, llavors? 

b. Per què han fet aquestes normes tan estrictes si abans els elfs eren tan acollidors? 

c. Les normes de no admissió de forasters, creus que s'assemblen a algunes mesures que 

s'apliquen a llocs com els que vivim els humans? Posa un exemple. 

 

12. A la presó, el Nikolas es troba amb dos “personatges” ben curiosos... recordes qui són? 
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13. Com fugir d'una presó ha estat tema d'infinitat de llibres i pel·lícules, però cap fugida 

ha estat com la del Nikolas. 

a. Com s'ho fa? 

b. Qui l'ajuda un cop és a fora? 

 

14. Quan en Nikolas troba el grup d'homes on hi ha el seu pare i descobreix el que ha fet 

diu que de cop perd la infantesa. Saps què vol dir i per què li passa? 

 

15. No hi ha cap dubte que el que ha fet el Joel és terrible, el Nikolas no pot deixar de 

pensar-hi, però també pensa que no ho ha fet perquè sigui dolent sinó perquè alguna cosa 

l'ha empès a fer-ho: acabar amb la misèria per al seu fill... 

a. Creus que en aquest cas la fi justifica el que ha fet? 

b. Creus que es pot establir una connexió entre les dificultats que passa molta gent i els 

seus actes?  

c. Al final, el Joel fa una cosa que d'alguna manera compensa el mal que ha fet i, sobretot, 

fa que el seu fill pugui acabar pensant que no s'havia tornat dolent del tot. Què fa? 

 

16. Quan el Nikolas torna el Kip a Elfhelm les coses comencen a canviar. Tot i que al 

principi el pare Vodol el vol tornar a empresonar, amb el temps el Nikolas s'estableix allà i 

fins i tot li construeixen una casa i esdevé membre del Consell dels Elfs. Però això no és 

tot, la mare Vodol també li proposa canviar-se de nom. 

a. Per què? 

b. Per què decideix posar-se pare Noel? 

 

17. T'havies demanat alguna vegada d'on ve el costum de penjar un mitjó a la xemeneia? 

És cert que on vivim gairebé ningú no en té, de xemeneia, ni es pengen mitjons, però 

segur que ho has vist a moltes pel·lícules. Pots explicar amb les teves paraules d'on ve 

aquesta tradició segons el llibre? 
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18. Convertir la torre en el taller de joguines més fabulós que mai ningú havia imaginat 

era una idea esbojarrada, però sabia que podria comptar amb l'ajut dels elfs i dels rens, i 

de seguida en Nikolas queda entusiasmat per aquesta idea que també complirà el seu 

desig d'escampar la felicitat entre els nens. Recordes exactament què estava menjant 

quan se li acut aquesta idea? Val més que sí, perquè el fet que faci venir al cap bones 

idees és l'excusa perfecta perquè te'n deixin menjar més sovint! 

 

19. Ara ja pots dir que coneixes amb tota mena de detall la vertadera història del pare 

Noel, o Santa Claus, que és amb qui s'acaba convertint en Nikolas.  

a. Te l'imaginaves així? O en sabies una altra versió? Quina?  

b. Per cert, recordes què vol dir Santa Claus per als elfs? Creus que li escau al pare Noel? 

 

20. A en Nikolas li va costar 62 anys saber què volia ser quan fos “gran”. Fins llavors no ho 

havia tingut clar, i a més havia estat molt ocupat intentant sobreviure. I tu, ja ho saps, què 

t'agradaria ser? Potser no cal que esperis tant com ell a decidir-ho, però tampoc no cal 

que ho facis abans dels quinze si no ho tens clar, oi? Potser acabes fundant la Universitat 

del Joc i la Joguina a la teva ciutat. De fet, potser hauria d'existir, no creus? Sigui com sigui, 

recorda que el més important és que siguis feliç! 

 

Potser no t'agrada el Nadal, o potser no creus en la màgia (vés amb compte!), però de ben 

segur que després d'haver conegut en Nikolas, aquest noi tan valent amb el cor tan gran i 

la panxa tan buida que només volia fer feliços els nens que no tenien regals, ja no el veuràs 

amb els mateixos ulls... I recorda una cosa: res no és impossible! 

 

 

 

 

(1) Si sou professor/a i necessiteu el solucionari el podeu demanar al vostre promotor/a 

de la zona o a educacio@grup62infantiljuvenil.cat posant totes les dades del centre i el 

vostre nom i cognom. 
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