
3r i 4t d’ESO

Cartes d’hivern
Agustín Fernández Paz
120 pàg.
ISBN: 978-84-7660-308-6

Després d’haver passat una llarga temporada al 
Quebec, l’escriptor Xavier Louzao torna a Galícia i tro-
ba les cartes que li ha escrit el seu amic Adrià durant 
aquesta absència. Unes cartes que, en una espiral 
d’enigmes, descobreixen els estranys fets que pro-
tagonitza Adrià en la seua nova casa i que obliguen 
Xavier a auxiliar-lo. Però allà, en la vella casa colonial, 
els dos amics s’hauran d’enfrontar a uns misteris que 
ni tan sols podem imaginar...

TEMÀTICA: l’amistat, la por, el misteri, els mites de 
Cthulhu, el gènere epistolar

GÈNERE: narrativa, terror

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una novel·la de misteri i 
terror que enllaça amb la tradició de l’autor nord-
americà H. P. Lovecraft

CLAUS PER A LA LECTURA 
Final obert
La història de Fernández Paz, com és molt habitual 
en el gènere de terror, presenta un final obert, deli-
beradament ambigu. D’aquesta manera, són els ma-
teixos lectors i lectores qui acaben de tancar el relat, 
interpretant el destí dels protagonistes segons el seu 
criteri i les seues deduccions. 

El gènere epistolar
Bona part de la novel·la està construïda a través de 
les cartes que Adrià envia a Xavier, en què li narra els 
estranys fets que tenen lloc en la seua nova llar. El gè-
nere epistolar, de fet, va ser molt popular entre els es-
criptors, per exemple al segle XIX, encara que, a poc a 
poc, ha anat perdent presència en la literatura.

Els mites de Cthulhu
Cartes d’hivern funciona també com un homenatge 
als mites de Cthulhu, una sèrie de relats de terror còs-
mic creats per l’escriptor nord-americà H. P. Lovecraft 
a principis del segle XX. Al seu torn, els mites tindrien 
influència en un bon grapat d’escriptors de l’època, 
designats com el «cercle de Lovecraft».

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

  La neu interminable, del mateix autor, està 
publicat en aquesta mateixa col·lecció.

  La crida de Cthulhu i L’horror de Dunwich, 
d’H. P. Lovecraft, publicat en la col·lecció «A 
la lluna de València», presenta els mites que 
es reflecteixen en el relat de Fernández Paz.

  En el canal de YouTube Draw my life, 
trobem una breu animació que explica els 
mites de Cthulhu.


