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  Maneres de llegir:
Lectura individual, grupal  i lectura en veu 
alta a classe.

  Podeu treballar-ho des de:
Llengua catalana i literatura
Coneixement del medi social
Educació en valors

  Competències:
Comunicativa lingüística i audiovisual
Artística i cultural
Coneixement i interacció amb el món físic

Competència social i ciutadana 

Anna Manso ens posa a la pell d’un adolescent, 
el Salva, nét d’en Carles Canoseda, president 
d’una fundació cultural molt important. El Salva 
se sent orgullós de ser un Canoseda fins que tot 
es torça i ell ha de redefinir la seva identitat en 
un entorn on les coses no són el que semblen.

Amb un llenguatge àgil i versemblant, l’escriptora 
ens endinsa en una aventura d’aprenentatge, 
que ens convida a reflexionar sobre la nostra 
societat i les seves mancances.

Intel·ligències múltiples:
Lingüístico-verbal
Intrapersonal
Interpersonal

Per què te’l
recomanem?

Edat: a partir de 13 anys
ISBN: 978-84-661-4181-9
Dificultat de la lectura: Fàcil
Pàgines: 184



Allò de l’avi és una 
novel·la de creixement. 
Està construïda sobre una 
tensió narrativa entre l’abans de la història 
i l’ara del discurs d’un adolescent, el Salva, 
que s’ha de reinventar per les dures 
proves a què es veu sotmès. L’adversitat 
l’obliga a mirar-s’ho tot de més a prop: el 
seu entorn escolar i familiar, els models 
adults que l’envolten o les maneres en 
què es construeix la “realitat”, moltes 
vegades a partir d’enganys i d’aparences.

Però els lectors notaran com el 
personatge (i nosaltres mateixos, vaja!) 
va creixent en la història, va aprenent 
a distingir millor, a veure-hi amb “més 
definició”. En el seu periple, a poc a poc, 
el Salva es fa gran i comença a entendre 
que tots cometem errors i que, de 
vegades, les fronteres entre el bé i el mal 
semblen desdibuixar-se més del compte.

Una de les paraules més repetides 
a diaris, televisions i ràdios és 
“corrupció”, però en canvi aquest 
tema no és present als llibres de 
literatura juvenil. No ho entenc. Que 
no interessa aquest tema als joves, 
que no els afecta? Jo crec que sí. S’hi 
juguen el futur. I hi tenen molt a dir. 
Per això vaig escriure la història del 
Salva, el nét de 16 anys d’un home molt 
important que és acusat de corrupció.  
La gravetat de les acusacions i tot el 
que viurà, farà que la seva vida canviï 
per sempre. I que hagi 
de prendre decisions 
difícils que mai 
hagués imaginat. 

Sinopsi:

Martina Fittipaldi
Docent i investigadora 

del grup de recerca GRETEL

La meva vida s’ha convertit en un embolic de dimensions còsmiques. Ja no tinc ni idea de 
qui sóc. Només sé que pertanyo a l’espècie humana, em dic Salva, tinc setze anys, i sóc al 
sofà de casa, concentrat. Vull fer memòria i tirar uns mesos enrere, quan encara era feliç. 
Abans que passés allò de l’avi i ser feliç resultés impossible.

LA PEL·LÍCULA DE LA VIDA de Maite Carranza
Novembre
2016

El que
diuen...
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Anna Manso
Autora del llibre



Activitats:

LA PEL·LÍCULA DE LA VIDA de Maite Carranza
Novembre
2016
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Després de la lectura íntegra del llibre, proposa als alumnes que 
observin l’estructura a partir de la qual es construeix la narració: 
l’abans i l’ara del discurs. Per fer-ho, hauran de completar una 
graella on quedin reflectides les diferències entre l’abans i l’ara del 
protagonista, el Salva. Un exemple podria ser:

Abans Ara

Està orgullós del seu 
cognom (fragment pàg. 9)

Sent vergonya del seu 
cognom (fragment  pàg. 78)

Després de posar en comú les respostes, rellegiu en veu alta el 
capítol 1 (pàg. 7 i 8) i els dos primers paràgrafs del capítol 19 (pàg. 
175), que és quan acaba el flashback. Pots establir una conversa 
sobre el concepte de flashback per indagar com l’entenen i per 
què creuen que s’escull com a recurs narratiu.

A l’inici de la sessió, comença plantejant l’existència d’un camp 
semàntic clar que es construeix al llarg de la novel·la: la societat 
com a joc d’aparences. De manera individual, els alumnes hauran 
de buscar fragments al llibre que ho exemplifiquin. Després poseu 
en comú les troballes i proposeu als alumnes fer una reflexió 
conjuntamente sobre la cultura de la imatge, on el que importa 
és “presumir”, “aparentar” i “quedar bé”, més que construir 
relacions sòlides i duradores entre les persones.

Abans
i ara

El joc de les 
aparences

Tipus de lectura: compartida i 
conversa al grup classe. 

Durada orientativa: 40 minuts.

Objectiu: reconèixer la 
construcció de la novel·la a 
partir del recurs del flashback i 
de la dicotomia entre l’abans i 
l’ara del discurs.

Tipus de lectura: individual.

Durada orientativa: 40 minuts.

Objectiu: observar la 
construcció d’un camp 
semàntic a partir de la qüestió 
de la imatge i de les aparences.
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Després de la lectura del llibre, rellegiu el segon paràgraf del 
primer capítol (pàg. 7). Aquesta relectura ha de servir als alumnes 
per reconéixer des de quin punt de vista s’explica la història.

Un cop identificada la perspectiva narrativa, forma equips de cinc 
persones. Cada grup ha de triar un personatge adult de l’entorn 
del Salva:

l’avi

el pare

la mare

la seva tutora

el psicòleg

A continuació, cada equip ha de sintetitzar i justificar la manera 
en què el narrador observa i caracteritza el personatge escollit 
a partir de la relectura i l’elecció de fragments concrets de la 
novel·la. Per fer-ho, cada grup pot utilitzar una graella com la 
següent:

La mare és... Fragment de text

Després de la posada en comú de l’activitat, plantegeu a la classe 
reflexionar sobre la perspectiva del Salva i sobre l’etapa de 
l’adolescència: el moment en què comença a caure la idealització 
que els joves tenen dels adults.

El món adult
des de la mirada 

del Salva

Tipus de lectura: relectura i 
conversa al grup-classe.

Durada orientativa: 20 minuts.

Objectiu: reconèixer la 
diversitat de perspectives que 
apareixen a la novel·la.

Per tal de realitzar la següent activitat, cal anotar comparacions 
utilitzades al llibre i introduir-les en una bossa.  Els alumnes hauran 
de formar parelles i extreure cinc d’aquestes comparacions per 
realitzar un exercici creatiu: pensar i escriure combinacions noves 
per al segon dels termes de cadascuna de les comparacions.

Un cop realitzat l’exercici, podeu crear un pòster amb totes les 
comparacions del llibre i les noves comparacions creades.

A la recerca de 
comparacions 

noves

Tipus de lectura: lectura en veu 
alta i treball en parelles.

Durada orientativa: 40 minuts.

Objectiu: reconèixer l’ús de les 
comparacions com un recurs 
recurrent a la narració.
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   Consulta la fitxa del llibre a
També podeu demanar una mostra al vostre comercial.

www.e-cruilla.cat/AlloAvi
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Iniciarem la sessió amb la lectura del final del llibre (capítol 19, 
pàg. 175-181). A continuació, proposa una discussió a partir de la 
decisió que pren el Salva en relació al seu avi:

Creus que ha pres una bona decisió? Per què?

Què haguessis fet en el seu lloc?

Aquest debat ha de servir per fer reflexionar els alumnes sobre 
la complexitat de prendre certes decisions morals i ajudar-los a 
prendre consciència de les fronteres, moltes vegades làbils, entre 
el que podem considerar “bo” o “dolent”.

Comença la sessió amb la lectura del fragment: “La vida no tenia 
res a veure amb el que passava entre aquelles quatre parets 
fastigoses de la classe. La realitat es llegia al mòbil. La realitat de la 
gent que atacava i destrossava” (pàg. 106).

Inicieu la conversa a partir de la pregunta: Esteu d’acord amb 
aquesta idea? Per què? [Pots fer també la relectura en veu alta de 
les pàgines 83 i 84 – des de “Potser algú em deixaria de banda…” 
(pàg. 83) fins “”La gent podía ser molt cruel i ara ho serien amb 
mi” (pág. 84)].

A continuació, proposa als alumnes que realitzin per equips 
una investigació als mitjans de comunicació sobre l’assetjament 
escolar, els casos més coneguts al país i les formes de prevenir-
ho. Després, poden elaborar cartells per penjar als passadissos de 
l’escola i així donar visibilitat al tema.

El bé i el mal:
les seves
fronteres

L’assetjament 
escolar: un

enemic silenciós

Tipus de lectura: lectura en veu 
alta i discussió grupal.

Durada orientativa: 30 minuts.

Objectiu: prendre consciència 
de la complexitat que 
comporten aparellades les 
decisions de les persones.

Tipus de lectura: lectura 
compartida i treball en equips.

Durada orientativa: 80 minuts.

Objectiu: reconèixer 
l’assetjament escolar com un 
dels temes que planteja el 
llibre.
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Què n’has pensat, del llibre, mirant la coberta?

Què és el que t’ha agradat més?

Què has après?

Com valoraries aquest llibre?

A qui recomanaries aquest llibre?

FULL PER ALS
ALUMNES

La teva opinió:
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Més llibres que et poden interessar...

Quin fàstic de fama! A l’atac!
Autora: Anna Manso 
Il·lustradora: Beatriz Tormo
ISBN: 978-84-661-3773-7
Nivell de dificultat: 

La colla del Morts de fàstic, l’últim programa a la tele no 
els ha sortit tan bé com voldrien. Al proper programa 
parlaran de l’atur. Però no tots pensen igual. La divisió en-
tre nois i noies provoca uns quants problemes a la colla.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/QFDFAtac

Canelons freds
Autora: Anna Manso 
ISBN: 978-84-661-4015-7 978-84-661-2163-7
Nivell de dificultat: 

La Didi i la Monsti són dues adolescents que se les 
empesquen totes per entomar amb humor la vida 
quotidiana. La Didi descobreix el poder alliberador 
d’escriure i transforma tot el que els passa en les aven-
tures esbojarrades de dos personatges delirants.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/Canelons 

Una noia N.O.R.M.A.L. i altres animals
Autor: Anna Manso
Il·lustrador: Juliet Pomés 
ISBN: 978-84-661-2932-9
Nivell de dificultat: 

La Ru té tretze anys, i només somia a tocar el dos 
de casa. Per aconseguir-ho s’empesca mil i una feines, 
gràcies a les quals guanya pocs diners però es fica en 
un munt de problemes esbojarrats.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/NORMAL

Els recursos que conté aquest dossier han estat elaborats per Martina Fittipaldi, membre del 
grup de recerca GRETEL i docent del màster en Llibres i Literatura per a Infants de la UAB.
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