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A vosaltres que llegiu,

i que si no hi fóssiu res del que jo escric tindria sentit.

Us heu aturat mai a pensar que faríeu si, de cop i volta i sense haver-ho pretès, la vostra vida

estigués en perill i no ho poguéssiu explicar a ningú? Si haguéssiu de sortir corrents sense temps

d’avisar als amics; només fugir del perill sense saber si trobaríeu la sortida a l’embolic en el que

us heu ficat, sense saber ni tant sols si hi ha sortida...

Les dues protagonistes d’aquesta història es troben en aquesta situació: fugir sense destí, sense

sortida. Córrer pels camps, boscos i camins de la perifèria de la ciutat, a prop de casa però lluny

de la realitat i dels que s’estimen.

Però no es pot fugir sempre, és clar, i tard o d’hora cal plantar-se, encarar els problemes tal com

venen i serrar les dents esperant que tot surti bé.  De vegades la vida et demana cara o creu. A que

vas.

No vull dir que la història de la Juana i la Rosa sigui l’autèntica vida i que la resta sigui una broma,

no. Però no cal que els vostres problemes siguin tant greus com els de les dues noies d’aquesta

aventura per esperar a enfrontar-los tal com venen. Si heu llegit alguna de les novel·les que he

escrit i publicat en aquesta mateixa editorial, ja sabreu que els meus personatges sempre han d’en-

frontar-se als reptes que els posa la vida al davant. Tant la colla que van de vacances sols per

primer cop a Menorca, com els dos amics d’infantesa als que les circumstàncies acosten i allun-

yen al llarg dels anys; maduren i creixen com a persones després de superar els tràngols que els

planteja l’existència, ja siguin durs o senzills.

Però la literatura no és la realitat, no us enganyeu. La literatura és uns certa representació artísti-

ca d’aquesta realitat. La vida no la pot viure ningú per vosaltres, ni tant sols els personatges

novel·lescos que més us estimeu.

O sigui que llegiu, us ho passareu bé i aprendreu moltes coses; però sobretot viviu.

I el dia que vulgueu, ens veiem i en parlem.

Salut

Rafael Vallbona

Carta als lectors i les lectores
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1 Observa la mirada de la noia que surt a la coberta, dedueix amb qui parla i quin és
el tema de la conversa.

2 Comenta què denota el fet que agafi el telèfon amb les dues mans alhora i no amb
una de sola. Després, explica fins a quin punt afecta a la companya el resultat de la
conversa. 

Activitats per abans d’iniciar la lectura
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3 Digues quines parts del cos mous i acompanyes amb la paraula mentre parles per
telèfon.

4 Imagina que aquesta fotografia forma part d’una promoció per potenciar l’ús de les
cabines telefòniques en detriment del mòbil.
Escriu el text que l’acompanyaria i comenta per quin motiu creus que han triat dues noies

i no dos nois com a imatge de la campanya.
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5 Dedueix a què pot fer referència el títol del llibre, segons la imatge i el color de la
fotografia que l’acompanya. 

6 Explica com actues davant situacions o problemes que saps que no tenen solució o
que, si en tenen, és difícil de trobar.
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7 Escriu la lletra d’una cançó que t’agradi i que podria ser la música de fons mentre
mires la imatge de la coberta.
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8 Llegeix la rerecoberta i descriu com t’imagines el barri on viuen la Juana i la Rosa
perquè hi passin fets com aquests o altres de semblants. Després, explica de què
depèn que en uns barris concrets es puguin cometre fets desgraciats amb més
facilitat que en uns altres.

9 L’autor pregunta què pots fer davant situacions injustes si ets noia, pobra o gitana?
Digues quins impediments comparteixen aquests tres tipus de persona per no poder o no

saber com actuar davant situacions injustes que es donen en el seu barri.
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10 Anomena alguns dels col·lectius de joves que es mouen pel teu barri o localitat.
Després, descriu la seva procedència social.

11 Un incident els fa prendre la decisió més important de la seva vida.
Comenta quina ha estat la decisió més important que has pres en la teva vida, fins al

moment. Després, digues si l’has acomplert.



9

1 Llegeix el primer bloc titulat Foscor al límit de la ciutat i comenta com és que la majo-
ria de la gent, quan va pel carrer, gira la cara davant situacions injustes com si no
veiés res.

2 Al final de la pàgina 9 i començament de la 10, la narradora descriu el seu barri com-
parant-lo amb un forat i una vora mal feta.
Torna a rellegir aquest tros i descriu, en poques paraules i sense dir-ne el nom, com és el

teu barri i on està situat.

Activitats per fer al llarg de la lectura
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3 Explica la causa que va fer modificar l’actitud de la gent del barri i que va provocar
que deixessin d’ajudar-se i divertir-se conjuntament. 

4 Fes una petita descripció teva, prenent com a model la que fa la Juana a la
pàgina 21.
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5 Comenta què vol dir la Juana quan explica que el jovent del barri no té futur i que
tampoc mira enrere perquè no hi ha res de bo. Després, estableix alguna comparació
amb les expectatives de futur que teniu tu i la teva colla.
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6 Segons la Juana, la gent del seu barri és racista perquè és pobra i ignorant. Valora
fins a quin punt tenir cultura i estudis és sinònim de ser una persona oberta, respec-
tuosa i gens racista.

7 Aconsella a una paia i a una caló com han d’actuar després del que acaben de pre-
senciar. Comenta també com és que ningú ha sentit ni vist res. 
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8 Explica què demostren els fets que acaben d’ocórrer pel que fa a la intolerància i el
respecte. 

9 Arriba fins al final de la pàgina 78 i analitza quina solució donaria al problema una
família paia i una de caló.
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10 Imagina que ets amic o amiga de les noies i elles et truquen per demanar-te consell
i ajut. 
Proposa alguna manera d’aclarir la veritat dels fets sense posar en perill la vida de les noies. 

11 Comenta quina mena de recorregut personal fan les dues noies amb la travessia que
han emprès. Després, explica què has après fent sortides o viatges amb els amics.
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12 Acaba de llegir aquesta segona part i explica com anirien les relacions entre paios i
calós, si els primers haguessin de sotmetre’s a les lleis i normes d’una societat caló. 

13 Digues com se supera la por a les situacions o a les experiències que la vida pre-
senta a cada persona, com ara l’evolució que fan les dues noies mentre vaguen soles
pel món. Després, posa un exemple d’alguna situació que et fes por o respecte, però
que vas poder superar.
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14 Escriu el titular i la notícia d’una revista sensacionalista on s’informi dels fets de la
Juana i la Rosa.

15 Posa’t a la pell de la Juana i explica a l’auditori quin pla té amb l’aparell de vídeo.
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16 Acaba de llegir la història i escriu algunes semblances i diferències entre el fet de
portar una vida nòmada, com la del José i la Chelo, o viure sempre en una mateixa
casa.

17 Dóna una resposta a la pregunta que fa Juana a la pàgina 151: Per què construïm les
nostres vides sobre la derrota dels altres?
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18 Analitza què hauria passat si a la trobada hi hagués anat la mateixa gent menys la
policia.

19 Imagina que treballes de manera voluntària en un diari del barri i et proposen fer un
escrit sobre el desenllaç del cas.
Explica com l’enfocaries i els aspectes del tema que més destacaries.   
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20 Un cop va finalitzar tot, digues com s’ho devien fer les dues noies per poder dur una
vida normal pel barri. 

21 Proposa algunes estratègies perquè en aquest barri torni a funcionar la unitat i la so-
lidaritat entre les persones. Després, comenta com es fomenten aquests valors en el
teu barri o localitat.  
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22 Valora fins a quin punt fer una reforma urbanística d’un barri modifica el comporta-
ment i els hàbits dels seus habitants.

23 Explica en què es diferenciarà la lectura que faci del llibre la Rosa, un col·lega de
l’Andrés i tu.
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1 Llegeix el tros de cançó de Bruce Springsteen que encapçala la novel·la i relaciona’l
amb el contingut de la història que acabes de llegir.

2 Descriu quin seria l’inici, el nus i el desenllaç del viatge que fan les dues noies. 

Activitats per fer després de la lectura
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3 Analitza els aspectes de la història que podrien variar si en lloc de ser dues noies
els protagonistes de l’aventura haguessin estat dos nois.

4 Comenta en quin sentit l’aventura viscuda vuit anys enrere pot haver marcat la vida
de les dues noies. Després, explica com actuarien ara, si es trobessin davant els
mateixos fets.



23

5 Digues amb quin dels comentaris crítics de caire social que fan les protagonistes al
llarg de la novel·la estaries d’acord i amb quins altres, no tant.  
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6 Fes una descripció del teu millor amic o amiga on expliquis els trets que més l’iden-
tifiquen com a persona i que més admires.  
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7 Valora de manera raonada fins a quin punt és actual el tema de l’enfrontament entre
col·lectius de persones de llocs diferents, però que viuen en una mateixa localitat o
barri.  

8 Digues què podríem fer entre tots perquè no es donin aquests enfrontaments xenò-
fobs entre persones de diferents cultures. Després, explica com hi contribueixes tu,
a nivell personal. 
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9 Explica quin seria el gran tema de la novel·la sobre el qual gira tota la història.

10 Comenta quin criteri ha seguit l’autor per agrupar la història en quatre parts.
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11 Imagina que l’editor del llibre que ha escrit la Juana vol promocionar-lo fent una pre-
sentació al barri, i et demana que la hi facis tu.
Fes un petit guió d’allò que diries tenint en compte que el teu objectiu és parlar de la rea-

litat però sense aixecar alarmes.  
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Escriu lliurement la teva opinió a l’autor sobre la novel·la i adreça-la a l’Editorial
Cruïlla.
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