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El llibre

Rafael Vallbona (Barcelona 1960) és escriptor i periodista.

Tot i que va néixer a Gràcia, als vuit anys va anar a viure a

Premià de Mar (Maresme), on va créixer. Autor d’una trente-

na llarga de llibres de tots els estils, darrerament ha publi-

cat les novel·les Plaça dels Àngels, La Comuna de Puig-
cerdà i Gràcia el poemari. A Cruïlla ha publicat les novel·les

Estiu a Menorca i Una història de carrer. Escriu als diaris,

és professor a la facultat de Comunicació Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, i cada

matí presenta una Tertúlia a l’emissora Catalunya Cultura.
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1 Analitza què haurien fet les dues noies si no les hagués acollit el cosí José.

2 Escriu tres afinitats i tres diferències entre la Juana i la Rosa.

3 Imagina i explica de què anirà el proper llibre que escriu la Juana, tenint en compte tot el que saps
d’ella.

4 Explica en quins anys passen els fets de la novel·la i posa un exemple que ho demostri.

5 Proposa un final diferent de la història de manera que canviés radicalment la vida de les dues noies.

Activitats de reforç

1 Digues quines parts corresponen a l’inici, el nus i el desenllaç de la novel·la.

2 Descriu els elements de la novel·la que permeten confirmar la característica de novel·la realista que cons-
ta a la rerecoberta.

3 Anomena el tipus de narrador que té la novel·la i posa’n un exemple.

4 Explica de manera raonada si aquesta novel·la té un final obert o tancat.

5 Descriu com deuen ser les relacions entre la gent del barri en l’actualitat, vuit anys després dels fets.

Activitats d’ampliació

1 Mirar la pel·lícula Thelma i Louise i fer un estudi comparatiu entre l’aventura i la relació que s’estableix
entre les dues noies de la novel·la i les de la pel·lícula.

2 Analitzar quines tasques duen a terme determinades associacions i entitats per tal d’ajudar i prevenir
les actituds racistes i xenòfobes.

3 Fer un debat sobre els tòpics i els comportaments racistes que tots tenim més o menys d’amagat.

4 Fer un treball de recerca sobre la cultura caló i buscar afinitats i diferències amb la cultura paia.

5 Estudiar el personatge de la Juana, com a model de persona que lluita i tira endavant malgrat tenir
unes condicions molt poc favorables.

Altres suggeriments






