ESTRATEXIAS
DE ANIMACIÓN Á LECTURA
O ÚLTIMO TRABALLO
DO SEÑOR LUNA

Obxectivo xeral
A partir da estrutura narrativa e da temática da
novela, preténdese profundar nas relacións temáticas e estruturais entre literatura e cine. Así
mesmo, trátase de valorar o traballo do escritor
á hora de escoller determinados recursos para
dotar de identidade os seus personaxes e crear
un determinado ambiente de novela de aventuras e acción.

Orientacións
Trátase dun libro idóneo para lectores amantes de historias de acción. Malia ser un
texto de estrutura aparentemente complexa (nárranse distintas historias á vez), é de
lectura fácil, áxil e trepidante, e resulta moi adecuado ademais para lectores con gustos
cinéfilos.
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ACTIVIDADE 1
(Antes da lectura): CATRO HISTORIAS ABERTAS

Obxectivos
• A partir da formulación da novela, crear hipóteses de lectura a partir das características do xénero de aventuras.
• Fomentar a lectura por medio da relación co cine.

Descrición
O profesor/a lerá en voz alta a presentación que o autor realiza do personaxe fundamental do libro, o señor Luna, o asasino. Lerá desde a páxina 9 á 14, ata o momento no
que acaba a descrición e dá comezo o diálogo.
O profesor/a lerá tamén en voz alta a presentación que o autor nos ofrece de Aurelio Coronado (páx. 17), de Flor Huanaco (páxs. 25 e 26) e de Paulo Sousa (páxs. 28, 29 e 30).
Teremos deste xeito catro historias con comezos independentes que, dalgún modo,
deben concluír. Propoñerémoslles aos alumnos que fagan hipóteses de enlace: como
poden chegar a unirse estas catro historias nunha soa.

Orientacións
O profesor/a deberá facerlles ver aos seus alumnos que o comezo da obra é o típico
comezo dunha película de aventuras: nada sabemos do personaxe (pero chámalle, de
entrada «o asasino»), non sabemos por que está alí, non sabemos a que foi, de onde
veu... Nace o suspense. O director de cine Steven Spielberg utiliza esta forma de presentación do protagonista na súa obra Indiana Jones na procura da arca perdida. En realidade, o personaxe de Indiana Jones está inspirado no protagonista dun filme inglés
dos anos trinta titulado Pimpinela Smith.
Un bo exemplo cinematográfico para comentar este tipo de estruturas narrativas
non-lineais na clase é a película L.A. Confidential. Tempo de preparación: aproximadamente trinta minutos.
Evidentemente, esta actividade deberase recuperar durante a lectura da obra ou depois
desta para que os alumnos vexan ata que punto as súas hipóteses se achegaron á realidade do argumento.

www.planlector-gal.com
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ACTIVIDADE 2
(Despois da lectura): NOMES DOS PERSONAXES

Obxectivos
• Valorar o traballo do autor a escolla consciente dos nomes dos seus personaxes.

Descrición
Explicaráselle ao alumno/a que o nome do personaxe pode elixirse de diversos xeitos:
ao chou ou atendendo ás súas calidades. Cando se utiliza a segunda maneira, pode buscarse un nome que transmita as calidades do personaxe ou facer todo o contrario, co
obxectivo de que o personaxe resulte máis ridículo. É o caso de Víctor (que significa
vencedor) e acaba sendo un fracasado.
Preguntaráselles aos alumnos que lles suxire o nome dos personaxes: Sr. Luna, Flor
Huanaco, Aurelio Coronado.
Recolleremos no encerado o que os alumnos vaian dicindo debaixo do nome de cada
un dos personaxes (podemos informalos ou suxerirlles que busquen o significado de
nomes de pía. Por exemplo: o nome Aurelio: ‘de ouro’ ).
Deberá quedar claro que, neste caso concreto, a elección do nome dos personaxes non
foi gratuíta por parte do autor.

Orientacións
O profesor/a pode proporcionar outros exemplos de obras nas que o nome de pía dos
personaxes sexa altamente significativo (por exemplo: Max Estrella, personaxe de

Luces de bohemia, Valle Inclán, é cego pero é o «máximo iluminado» dos personaxes
desa obra).

www.planlector-gal.com

4

ESTRATEXIAS DE ANIMACIÓN Á LECTURA

·

O ÚLTIMO TRABALLO DO SEÑOR LUNA

Como orientación, e respecto dos personaxes deste relato, suxerimos os seguintes
exemplos:
Sr. Luna

Flor Huanaco

Aurelio Coronado

Frío

Atractiva

Ambicioso

Misterioso

Exótica

Poderoso

Enigmático

Bela

Rico

Escuro

Delicada

Tirano

Mentireiro

Loitadora

Obeso

Solitario

Rechamante

Adiñeirado

Atractivo

Doce
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ACTIVIDADE 3
(Despois da lectura): CINE E LITERATURA

Obxectivos
• Extraer os temas principais da obra.
• A partir da lectura da obra e dos seus coñecementos cinéfilos, aprender a relacionar literatura e cine cunha temática e/ou cunha estrutura similar.

Descrición
Dividiremos a clase en grupos de tamaño reducido. Pediremos a cada un deles que
intente extraer os temas que se tocan nesta obra, tanto conceptuais como estruturais.
Para cada tema deberán sinalar o título dunha película ou doutro libro que o aborde.

Orientacións
Como orientación temática, suxerimos algúns exemplos:
Narcotráfico: Conexión tequila.
Emigración: A miña familia, O té no harén de Arquímedes.
Superdotados: O pequeno Tate, En busca de Boby Fisher.
Violencia skin: A miña fermosa lavandaría, Lobo negro, un skin, Noite de venres.
Mercenario: Pulp Fiction, León, o profesional.
A nivel de estrutura narrativa: as dúas películas citadas na actividade 1.

www.planlector-gal.com
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ACTIVIDADE 4
(Despois da lectura): A MÚSICA

Obxectivos
• Imaxinar (e crear na medida do posible) a banda sonora da obra.
• Tomar conciencia da importancia da linguaxe musical para crear ou transmitir
determinadas sensacións.

Descrición
Citaranse na clase os diferentes xéneros musicais que aparecen na obra: salsa, merengue, vallenato, pop-rock, música clásica etc.
Dividiremos a clase en grupos de tamaño reducido. A cada un deles pediráselle que
seleccione diferentes obras musicais para compoñer unha banda sonora que conteña
todos os xéneros musicais que se citan na obra.
Utilizando os medios audiovisuais dispoñibles procederase á gravación das bandas
sonoras.

Orientacións
O profesor/a debería motivar os alumnos a partir da atenta audición de bandas sonoras
de determinadas películas. Á marxe dos xéneros musicais que se citan no libro, o alumno/a deberá tomar conciencia de que cada tipo de música acompaña determinadas
películas e determinadas escenas. Todo iso contribúe a crear no espectador un estado
de ánimo particular que é buscado conscientemente.

www.planlector-gal.com
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ACTIVIDADE 5
(Despois da lectura): AS ILUSTRACIÓNS

Obxectivos
• Traballar a comprensión lectora a partir da linguaxe visual.
• Desenvolver a capacidade de síntese.

Descrición
As ilustracións desta historia son idóneas para a elaboración dun cómic. Dividiremos a
clase en grupos de tamaño reducido. O profesor/a proporcionaralles aos alumnos unha
copia que conteña todas as ilustracións do libro, reducidas e en orde. Cada grupo
inventará o diálogo para cada unha das viñetas. Posteriormente, procederase á súa lectura en voz alta.

Orientacións
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É conveniente que o profesor/a dedique uns minutos a falar da importancia da linguaxe
visual e do que pode chegar a transmitir, figurada ou simbólicamente, unha imaxe. As
ilustracións do libro dan para iso de sobra.

www.planlector-gal.com

