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«Los relatos de Lolita Bosch cuentan
histoiras de aprietos personales y 
experiencias límite. ¿Qué hay en 

ellos de real o inventado?»

JULIÀ GUILLAMON,
La Vanguardia
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Sèrie i número: Alerta Roja, 33
ISBN: 84-661-1273-1
Pàgines: 96

Lectura adequada 
per a 3r i 4t d’ESO
No presenta dificultats ni en l’estructura ni
el lèxic, però és una obra molt dura pel
tema que tracta.

Novel·la realista
Temes que tracta:
• Violència de gènere, la destrucció dels

altres
• La crueltat
• La por
• La solitud
• La vergonya
• La impotència i el sentiment de culpa
• El dolor i la tristesa

La història que explica el llibre sabem com

acabarà des de la primera pàgina: M, un jove

de setze anys, la germana de set, anomenada

«Ella», i la mare seran assassinats pel pare. La

novel·la segueix les divuit hores de vida que els

queden a aquests tres personatges, que supor-

ten, cadascun des de la pròpia solitud, amb por

i impotència, una situació de violència domès-

tica.

Durant aquest últim dia, M assisteix a les

classes de l’institut, un lloc que li agrada perquè

s’hi sent segur. Allà es troba amb J: és el seu

millor amic, han anat sempre junts a l’escola,

però tot i això M no es veu capaç d’explicar-li l’in-

fern que viu a casa seva. Tampoc no s’atreveix a

dir-ho a l’entrenador de bàsquet, amb qui s’en-

tén molt bé. D’altra banda, a l’institut també hi

ha L: ella i M se senten atrets l’un per l’altre, però

aquest amor tampoc no tindrà futur.

La mare va a treballar, ben maquillada perquè

no es notin les marques dels cops que li ha pegat

el seu home, i mira d’aparentar normalitat davant

dels fills, per mirar d’estalviar-los maldecaps, tot i

que sap que M pateix per ella.

I Ella, que encara no sap res però que comen-

ça a intuir el que passa, també va a l’escola, on

demostra un comportament una mica violent.

Tot això abans de la una de la matinada; a

aquesta hora, el pare els dispararà a tots tres i a

continuació trucarà a la policia perquè el detinguin.

Autora: Lolita Bosch
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Aquesta escriptora va néixer a
Barcelona l’any 1970, però va viure
molt de temps a Albons (Baix
Empordà). També ha viscut als Estats

Units, a l’Índia i, durant deu anys, a Ciutat de Mèxic.
És llicenciada en filosofia per la Universitat de
Barcelona, i té un postgrau en literatura de la
Universitat Nacional Autònoma de México. Des de
l’any 2003 viu a Barcelona.

Ha publicat novel·les adreçades al públic adult:
Això que veus és un rostre (Premi Ciutat d’Olot de
literatura experimental 2004, CCG Edicions, 2005),
Elisa Kiseljak (La Campana, 2005) i Tres historias
europeas (Caballo de Troya, 2005). 

També ha escrit literatura infantil i juvenil: El zoo
de la Lolita (Grup Promotor - Alfaguara, 2004), En
Jon ja sap anar al lavabo! (Premi Comte Kurt de La
Galera, 2004), Muss Sika i el soroll (Premi Tirant lo
Blanc de l’Orfeó Català de Mèxic, 2004) i Negra nit
(Columna Jove, 2005).

«Si gosés, preguntaria al pare si se sent orgullós
que la seva família li tingui por, si li agradaria quedar-
se sol. O si preferiria que l’estimessin, com fan els
companys d’institut de M amb els seus pares.» (p. 17)

«Divuit hores de vida, i alguns diran demà, i d’al-
tres demà passat, quan a la televisió i als diaris apa-
regui la notícia que M, la germana i la mare han mort
assassinats, que el pare no semblava pas un home
tan agressiu, que era un bon veí, una persona edu-
cada.» (p. 19)

«I la mare pensa que li agrada molt la vida quan
els seus fills no tenen por.» (p. 39)

«Perquè l’àvia ha d’haver notat que la mare es
maquilla molt per amagar els blaus.» (p. 44)

«Per què continuar amagant el que tots ja saben?
Fins i tot Ella, a qui M i la mare han provat d’amagar-
ho.» (p. 60)

Lolita Bosch

L’autora i la seva obra
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q
Per fotocopiar

La coberta
Observa la fotografia de la coberta del llibre i explica quina sensació et provoca:

La contracoberta
Llegeix el resum de l’argument que hi ha a la contracoberta del llibre i indica quin tipus de
novel·la et sembla que és M; després, justifica la teva resposta:

a) fantàstica

b) històrica

c) realista

d) de ciència ficció

e) d’aventures

f) policíaca

Un principi gens convencional
Llegeix la pàgina 7 del llibre. Segur que t’ha provocat un fort impacte. Intenta descriure què t’ha
passat pel cap:

• Després indica amb quina o quines d’aquestes opcions t’identifiques:

a) Ostres, no! A mi m’agrada llegir per divertir-me.

b) Que fort!, mai no havia llegit res que comencés així.

c) Si ja ens explica el final, quina gràcia té?

d) Ja era hora que ens fessin llegir alguna cosa interessant...

1
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Activitats prèvies a la lectura
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Activitats prèvies a la lectura

Pensem-hi
Explica què entens tu per «violència domèstica».

Parlem-ne
Explica quins motius creus que poden portar una persona a maltractar la seva família. Després,
exposeu a classe les vostres reflexions i parleu-ne entre tots:

Posa’t al seu lloc
Pensa i explica què faries tu si un bon amic teu t’expliqués que la seva mare és objecte de mal-
tractaments per part del pare però que no gosa dir-ne res a ningú. Què li aconsellaries? A qui o
a on l’adreçaries?

Qui són els protagonistes?
Fixa’t que l’autora no ha posat nom als protagonistes del llibre, els anomena per una inicial, pel
genèric Ella o pel que són (pare, mare). Per què creus que ho fa així?



En una sola pàgina
En una sola pàgina, l’autora ens dóna tanta informació que es fa difícil de pair; de fet, ens fa la
síntesi del llibre. Per tal d’ordenar les dades, fes una llista de tot el que es diu a la pàgina 7:

a) És primavera.

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

m) 

Com són els personatges?
Fixa’t que l’autora gairebé no dóna trets físics dels personatges, només alguna característica d’algun
personatge. Indica, a mesura que llegeixis l’obra, a qui s’atribueixen aquestes característiques:

a) Té els cabells arrissats i castanys, les cames llargues i els ulls clars.

b) No és gaire alt.

c) És corpulent, fort, i té la veu ronca.

d) Fa pensar en un robot antipàtic.
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Activitats durant la lectura
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Estil directe i estil indirecte
Ben segur que ja saps a què ens referim quan parlem d’estil directe i d’estil indirecte. Fem-ne un
repàs. Digues quin estil predomina en aquest fragment  i, tot seguit, torna’l a escriure en l’estil con-
trari:

M arriba a l’escola i es troba amb J.

–J –amb un moviment de cap.

–I la pel·lícula?

–Ai! –exclama M–. Me n’he oblidat.Te la porto demà?

Ella s’acomiada fent adéu amb la mà i J la mira. I després mira un altre
cop M i contesta:

–És clar, porta-me-la demà.

I per últim cop s’allunya caminant al costat del seu amic,des del pati dels
petits fins a la classe de quart.

Junts per última vegada: M i J, amics des que van començar l’escola.

–Com està el teu pare?

–El meu pare? –pregunta J sorprès.

–Sí, com està?

–Bé –respon J, sense entendre gaire aquesta pregunta tan estranya.

(p. 46)

a) El text està en estil 

b) En estil seria:
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Què vol dir?
Explica, utilitzant la teva pròpia forma d’expressar-te, què signifiquen aquests fragments del text:

Em diuen una vegada i una altra que no és culpa de ningú [...].
Però a mi em costa entendre que ningú no sigui responsable de
posar fi a la vida de tota una família. No ho puc entendre. (p. 85)

Encara trigarà uns quants anys a deixar de pensar que,tot i que no
fos culpa de ningú, en part va ser culpa seva. (p. 86)

Jo només sé que la mort de M no serveix de res. No pot servir.
(p. 87)

I que ara, a començament de tardor, ha entès que una part d’ella
se sentirà sola la resta de la seva vida.
L, a qui M sempre va fer sentir bonica. (p. 87)

Activitats durant la lectura
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La veu narrativa
Ara que ja has llegit tota l’obra, fixa’t en el punt de vista narratiu i respon aquestes preguntes:

a) El narrador s’expressa en primera o en tercera persona?

b) Dóna el seu punt de vista explícitament? Quan?

Per reflexionar
Hi ha coses que l’autora no ens diu clarament però que queden suggerides en la novel·la. Coses
en què ella ens vol fer pensar. Contesta les preguntes següents:

a) Creus que J coneix realment el seu amic M? Per què?

b) Què representen les nines d’Ella? Per què no els fa dir el mateix quan hi juga davant del pare?

c) Què representa l’àvia?

d) Et sembla possible que el pare hagués estat testimoni de maltractaments a casa seva, de petit, o

que ell mateix n’hagués patit?

Activitats després de la lectura
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Imaginem-los
L’autora ens amaga els trets personals de gairebé tots els personatges. És molt difícil, però, llegir
sense que al nostre cap es vagi formant una imatge dels personatges. Com t’imagines que són físi-
cament:

a) M

b) La mare

Els personatges secundaris

Fixem-nos, ara, en alguns personatges secundaris. Explica quin paper juguen en la narració:

a) J

b) L’entrenador de bàsquet

c) El professor de biologia

d) L

Activitats després de la lectura
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16 Expressió escrita
M és una novel·la dura; i ho és més si pensem que no tracta d’un tema de ficció, sinó que la vio-
lència domèstica és una realitat del nostre entorn.

a) Escriu una carta de comiat a M, tenint en compte que ell ja no és entre nosaltres:

b) Escriu una carta que enviaries al pare de M un cop aquest fos a la presó:


