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Maretonhampstead té l’honor de posseir el nom més 
llarg de tots els pobles d’Anglaterra, però és conegut 
per un succés més extraordinari: la llegenda de la 
tomba de Mary Jay. Una nit, John Wilcox, un xicot 
d’onze anys, i els seus cosins decideixen acampar al 
costat de la tomba per tal de descobrir-ne el secret. 
La nit es farà més llarga del que John mai no hauria 
pogut imaginar i tindrà greus i temibles conseqüèn-
cies...

TEMÀTICA: les relacions familiars, la violència 
masclista, l’enginy i la imaginació, les relacions 
escolars i l’autorealització del protagonista.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el valor de l’amistat, la 
importància de l’esforç, el desig de superació, el 
poder de la justícia, la importància de la solidaritat 
i la col·laboració.

CLAUS PER A LA LECTURA
Una novel·la de misteri
La tomba de Mary Jay és una novel·la plena de mis-
teris ja que, a part del que envolta la tomba de Mary 
Jay, es produeix un altre fet estrany: John, el protago-
nista, descobreix un home i una dona cavant un forat 
enmig de la nit.

El narrador
La lectura té un narrador extern i omniscient. Aquest 
coneix tant els fets com els sentiments dels personat-
ges. Una bona oportunitat per a treballar aquesta veu 
narrativa.

La importància del passat
La història segueix un ordre lineal, però hi ha dos 
flashbacks: quan Willy i Bertie expliquen als seus fills 
l’acampada que van fer quan eren joves i quan retro-
cedeixen dos segles enrere per a explicar la desgraci-
ada vida de Mary Jay.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Alan Monroe-Finch ha publicat una altra 
obra en la mateixa col·lecció: Una mà freda 
en la boira.

  Són moltes les pel·lícules de misteri que 
podem utilitzar per a crear un ambient 
adequat per a la lectura de la novel·la. En 
qualsevol cas, nosaltres us recomanem Els 
Gremlins, un clàssic, i El laberint del faune.

  La novel·la transcorre en pobles i 
ciutats que existeixen realment, com 
Maretonhampstead, Tavistock, Manaton o 
Exeter, i també se cita el comtat de Devon 
o el parc nacional de Dartmoor. Localitza 
en un mapa del Regne Unit els espais de la 
història i esbrina’n alguna cosa.


