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Guia de lectura: El meu germà Pol, ISABEL-CLARA SIMÓ

1. Biografia de l’autora: Genera una línia del temps sobre la trajectòria vital i
professional de l’autora. Teniu diverses aplicacions amb les quals podeu
fer-la.
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2. El Pol i la Mercè formen part d’una família complexa. Per no perdre’n detall,
fes un arbre genealògic a mesura que vagis llegint la novel·la. També pots
afegir-hi altres personatges que no són pròpiament de la família, però que
s’hi relacionen. Us deixo algunes eines que us poden ajudar:

3. Fes la descripció física i psicològica de la Mercè i el Pol.

Mercè: Té 12 anys. És una noia espavilada, madura, tímida i responsable ja pel fet
de cuidar del seu germà. És prima, encara no li han crescut els pits i té un pírcing al
melic (al final del llibre).

Pol: Té síndrome de Down i té vint-i-nou anys. És tossut, impertinent i pesat. No es
rendeix pel que vol. És gras però al final fa dieta i perd 12 kg i porta ulleres.
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4. Fes el visionat d’una d’aquestes dues pel·lícules: Wonder o Campeones.
Visiona els tràilers que les van fer famoses:

Ara fes tu un tràiler, entre 2 i 2,30 minuts del llibre que hem llegit.

5. Un cop has acabat la lectura, pots fer un llistat de 15 objectes, com a
màxim, relacionats amb la trama de la història. Aconsegueix aquests
objectes i posa’ls sobre un fons negre en companyia del nostre llibre.
Fes-ne una fotografia i elabora’n un pòster.

Enregistra un àudio amb la tria que has fet dels objectes i assigna-li un codi
QR, que afegiràs després al pòster.
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6. Analitza el simbolisme del “pírcing” que la Mercè es vol fer: com i quan
apareix; en boca de qui; quina importància té al final del llibre…

El “pírcing” apareix quan la Paula es vol fer un “pírcing” i la Mercè l'acompanya. El
noi que fa els “pírcings” li diu a la Mercè que li quedaria molt bé un “pírcing”. El Pol
també se’n volia fer un, però quan va anar a fer-se’l va tenir por, i no se’l va fer. La
Mercè no va volguer fer el “pírcing” per no deixar en ridícul al Pol. Al final, com que
Pol es mor, la Mercè es decideix fer el “pírcing” al melic.

7. Analitza els següents temes que apareixen al llibre: quins personatges els
viuen, com apareixen, selecciona un fragment del llibre que en parli.

a) síndrome de Down

El Pol i la Maria tenen síndrome de Down, suposem que des de petits en tenen.
Pàgina 15: “Pol té vint-i-nou anys i té la síndrome de Down. És com una criatura
amb un cossot enorme.”. Pag 79: “La filla de l’Anita té divuit anys. És bonica i dolça.
I té la síndrome de Down.”.

b) Amor prohibit

El Pol i la Maria estan enamorats, però no els deixen anar a viure junts ni casar-se.
El Pol s’enamora de la Maria el primer cop que la veu entrar per la porta. Pàg. 105:
“Deixar-la aquí seria com abandonar-la, i ho dic sense ànim d’ofendre, que el seu
noi és un bon noi però no està en condicions de cuidar la meva filla”

c) La família de la Mercè i el Pol

La Mercè i el Pol tenen una família peculiar. El pare és una mica masclista, també
és militar. La mare és una mica pija, fa classes a un centre de bellesa i ella paga per
fer les classes, no cobra. La mare és egoista. Pag 12: “La mare de fet no treballa; té
dues finques a ciutat i un mas a tocar Torelló, i va de senyorassa rica.”.

d) El suïcidi

El Pol com li agrada tant la Maria i els seus pares ni la mare de la Maria els deixen
estar junts.

No sabem per què es tira, però podem suposar de què volia marxar amb la Maria o
com que no podia estar amb el seu amor, ja que se suïcida. Pàg. 123 ”No hi ha
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ningú. La finestra és obreta de bat a bat ⦏…⦐ M’acosto a la finestra i miro a baix. La
mare ha fet el mateix. I xiscla.”.

e) El món del teatre i voler ser artista

La Mercè vol ser artista. Apareix quan vol fer l’obra de teatre en angles a l’escola,
ella és la protagonista de l’obra. Pàg. 25 “M’han donat un paper! Un paper important!
De prota! A la fi han triat <<Washington Square>>, la versió teatral de la novel·la de
Henry James”

f) L’adolescència

La Mercè que té 12 anys està adolescent, ja que està en l’etapa d’adolescència. En
Pol fa temps va passar pel mateix.

8. Opinió personal

Carlota: A mi el llibre no m’ha agradat gaire, perquè no hi ha cap trama. Al final sí
que hi ha un problema, però no trobo que sigui un problema tan gros com per ser la
trama del llibre. I el final és una mica estrany, perquè de cop el Pol se suïcida, i et
quedes una mica parat.

Elsa: Per mi el llibre m’ha semblat com un documental, ja que no hi ha cap dificultat.
Només explica la vida de la Mercè i per mi és poc interessant. El final no s’entén
molt s'hauria de suposar, pel fet que no detalla'n res. En el llibre no hi ha nus ni
desenllaç, perquè no passa res. M’agradaria més un llibre com el de mentida o Noel
et busca, van ser interessa'n.


