Tot et serà pres, Pau-Joan Hernàndez(1)
EDAT: 12 anys / +

INTERDISCIPLINARIETAT
– Socials: la reivindicació d’un estil de vida més proper a la natura i a l’harmonia; el
problema dels adolescents que fugen de casa.
– Ètica i Educació per a la Ciutadania: les malalties incurables i l’eutanàsia; ¿és lliure
un individu per decidir sobre la seva vida i sobre la seva mort?; la creença en Déu.
– Matèries transversals: el desig de viure; la força de l’amistat i de l’amor;
l’acceptació de la pròpia mort.

PROPOSTES DE TREBALL
1. ¿Quins són per tu els principals temes tractats a la novel·la?

2. ¿Quines d’aquestes afirmacions són certes? SÍ / NO
- Amb el temps, la malaltia del noi el pot fer caure en la bogeria.
- El doctor Andreu està d’acord amb l’eutanàsia.
- En Xavier li confia els plans d’escapada a la Maria i ella els ajuda.
- La masia està construïda damunt d’un penya-segat.

3. ¿Quin tipus de narrador hi ha a la novel·la? Indica’n les principals característiques.

4. ¿On transcorre la novel·la? ¿Quins són els escenaris fonamentals
de l’acció?

5. ¿Quin tipus de relació hi ha entre el protagonista i els seus pares?
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6. ¿Sabries trobar un sinònim d’aquestes paraules?
• adesiara
• màrfega
• basarda
• amarar
• trescar

7. ¿Com comença i com avança la relació entre el noi i la noia bruna?

8. A la pàgina 108 podem llegir la següent afirmació de la noia bruna: «¿O és que potser
en el teu poble jutgen els pagesos pel comportament del seu bestiar?». El noi diu que això
és una metàfora. ¿Saps què és una metàfora?

(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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