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1. INTRODUCCIÓ

En aquesta proposta didàctica a banda de treballar un autor, entendre’l i 
conèixer algunes de les seues obres, també es treballa la comprensió 
lectora. En aquest cas està adreçada al 2n cicle de l’ESO i al Batxillerat, ja 
que considerem que per a una bona lectura de qualsevol de les obres 
de Manel Joan i Arinyó és necessària certa maduresa tant personal com 
d’hàbit lector, tot i que no usa un lèxic molt complex.

L’objectiu principal de la proposta didàctica és que l’alumnat puga 
aprofundir en la lectura a fi de fomentar un rendiment acadèmic i que ells 
mateixos siguen més analítics, capaços d’emetre judicis amb argumentaci-
ons sòlides amb vista a un desenvolupament del pensament crític, la qual 
cosa incidirà positivament no només en l’àmbit acadèmic, sinó en la vida 
en general.

2. L’AUTOR

Manel Joan i Arinyó, poeta i narrador, és autor dels lli-
bres de relats com ara Han donat solta als assassins (Pre-
mi Ciutat d’Olot, 1985) i Stress (1985), i de les novel·les 
Les nits perfumades (Premi Sant Joan, 1989); Com la flor 
blanca (1991); Contra sentit (Premi Narcís Oller, 1994); El 
cas Torreforta (1999), traduïda al castellà; 10.193- Escu-
ma de mar (2004); L’agenda del sicari (2007); Fem un trio 
(Premi Ciutat de Sagunt, 2009); Cubaneta meua (Premi 
Càrcer, 2010); L’atzucac del perdedor (Premi Enric Valor, 
2010); A cor obert (2013).

El gruix de la seua poesia ha estat aplegat a Plany de l’home llop, obra 
poètica completa (1999) i Versos blancs (2012). De la seua narrativa infantil i 
juvenil cal destacar: Que dur que és ser guapo! (1998); MP, una vida de llegenda 
(2005); Les màgiques nits de Prada, (2007); Cento i les mones (2009), i L’any que 
vam córrer perillosament (2012).

Amb El cas Peníscola ha obtingut el Premi de Narrativa Vila de Puçol 2013.
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3. L’ARGUMENT

La inspectora dels Mossos d’Esquadra Anna Recasens sabia que el xicot de 
la seua filla havia quedat orfe de mare quan tenia tres anys. El que no li ha-
via dit ningú és que Roser, la qui hauria estat la seua consogra, havia mort 
assassinada. Mai no s’ha sabut qui en va ser el culpable.

Anna decideix investigar el crim, ocorregut divuit anys arrere. Haurà de fer 
el seu treball d’una manera no oficial, ja que els fets van tenir lloc fora de la 
seua jurisdicció. La inspectora Recasens descobrirà que, a pesar del caràcter 
tan dolç i la bellesa de Roser, o precisament a causa d’açò, els sospitosos 
d’haver-la assassinada en són més d’un. Qui va ser? Un home, una dona, una 
parella… I per què? Per amor, per gelosia, per motius econòmics, perquè 
sabia més del compte…?

�  Si voleu saber més coses sobre aquesta novel·la, ací en teniu un pe-
tit tast: https://www.youtube.com/watch?v=qSJSwGkXrR8. És una 
xicoteta presentació feta pel mateix autor, de segur que després de 
veure-la tindreu moltes ganes de llegir-la.

4. ACTIVITATS PRÈVIES A LA LECTURA

La coberta

�  Fixeu-vos en la fotografia que apareix a la coberta de la novel·la. 
De quin lloc penseu que es tracta? Creieu que estarà ben relacionada 
amb la història que ens transmet aquest llibre? Què en penseu, del tí-
tol? Quina idea o pista penseu que se’n podria deduir?

L’autor

�  A la introducció us hem fet cinc cèntims sobre l’autor de El cas Pe-
níscola, Manel Joan i Arinyó. Poseu en pràctica els vostres recursos com 
a futurs inspectors de policia o detectius i completeu la recerca sobre 
aquest escriptor a través d’Internet. Podeu fer servir aquestes pàgines: 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Manuel_Joan_i_Ariny%C3%B3, http://
www.lletrescatalanes.cat/ca/index-d-autors/item/joan-i-arinyo-manel. 
En finalitzar sereu capaços de contestar les següents preguntes:
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D’on és? A què es dedicava?

Quins gèneres són els que més li atrauen?

Què va inspirar (remoure) l’escriptor a dur a terme aquesta novel·la?

L’espai

La novel·la El cas Peníscola de Manel Joan i Arinyó està majoritàriament am-
bientada a Peníscola, a la comarca del Baix Maestrat. Malgrat situar l’obra 
en un poble relativament xicotet com Peníscola, l’autor en cita molts dels 
seus carrers i, no tenint-ne prou amb això, ens l’ambienta als anys 90 i al 
2012-2013 amb locals, bars, descampats, platges, restaurants, botigues…

Es constata també d’aquesta forma el pas del temps, ja que molts espais 
han canviat o fins i tot n’hi ha creat de nous per ambientar millor la seua 
trama. A la novel·la també hi apareixen espais i poblacions de la comarca 
del Baix Maestrat com Benicarló, Morella, Vinaròs.…

Podem deduir que són llocs reals i a mesura que avança la nostra lec-
tura, observem com uns personatges passegen i viuen experiències pels 
mateixos carrers o establiments que tal vegada coneixem o és fàcil anar a 
visitar-los. Per consegüent, fa que ens envaïsca un sentiment d’identificació 
amb la novel·la.

�  Per equips, busqueu informació sobre aquesta població i sobre el 
Papa Luna i el Cisma d’Occident.

Quins són els principals monuments històrics de Peníscola? Descri-
viu-los breument.

Què és un cisma? Busqueu al diccionari la definició d’aquesta paraula. 
En què va consistir el Cisma d’Occident? Per què el Papa Luna es va 
refugiar al castell templer de Peníscola?

Per què penseu que l’autor situa la novel·la en aquest lloc?

�  Peníscola és un poble que ha servit de marc escènic en nombroses 
novel·les, pel·lícules i sèries de televisió. Busqueu informació en grup 
sobre algunes d’elles i investigueu la repercussió que han tingut en 
aquesta població. Una vegada recollida la informació, prepareu una 
presentació en format digital per tal d’exposar-la als companys.
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El gènere

�  Si teniu en compte el seu títol, podreu fer-vos una idea sobre el 
gènere narratiu al voltant del qual gira aquesta novel·la. Busqueu infor-
mació sobre les característiques principals d’aquest gènere. Us agrada 
aquest gènere? Per què? Quin és el gènere que més us agrada?

�  Penseu que aquesta novel·la es podria incloure en diferents gène-
res? Raoneu la vostra resposta.

5. EL TEMA

El cas Peníscola tracta molts temes. Se centra en aquells que estan relacio-
nats amb la vida dels personatges. Són temes que podem veure de forma 
comú a la vida real, com ara: l’angoixa produïda després del divorci, la me-
nopausa, les relacions de parella, de pares i fills, el matrimoni, la violència de 
gènere, l’abús a menors…

Però realment el que interessa saber és el tema principal de l’obra, aquest 
és: la resolució de l’assassinat de Roser, la perruquera. La novel·la es mou 
entre la dècada dels anys 90 i el 2012-2013 i mostra les diferències entre les 
expectatives que tenim quan som joves i de com poden ser les nostres vi-
des i el que acaben essent.

6. L’ESTRUCTURA

Pel que fa a l’estructura externa, comprovem que l’estructura és funcional 
i que l’autor no atorga massa importància a l’estructura sinó al contingut. 
L’obra, dividida en capítols, fa salts al passat, però alhora ens presenta imatges 
del soterrament de Francesc Fabra, pare de Pau i consogre de la inspectora 
Anna Recasens. Trobem una estructura interna clara, perquè podem dividir 
la novel·la en introducció, nus i desenllaç. Utilitza una estructura lineal que té 
com a elements clau els dos moments més importants de l’obra juntament 
amb altres aspectes dels quals se serveix: l’assassinat de Roser…

Un cop llegida la novel·la, podem adonar-nos que hi ha unes parts més 
importants que d’altres, en aquest cas la mort d’en Francesc Fabra. La seua 
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mort no es desvetla de cop, al contrari, l’autor va proporcionant la informa-
ció a poc a poc, segons transcorre la novel·la i, en conseqüència, els seus 
personatges i la trama avancen. Aquesta tècnica que utilitza Manel Joan i 
Arinyó no és l’element més rellevant de la història, però capta l’atenció dels 
lectors perquè puguen arribar a la trama final.

7. ACTIVITATS DURANT LA LECTURA

Atès que ja coneixeu l’autor, la seua obra i la trama de la novel·la i, per tant, 
el marc en què se situa la història amb què treballem, aquestes activitats 
estaran dedicades a la narrativa.

Els personatges i els espais

�  Per tal de no perdre el fil de la novel·la, ompliu dues graelles com 
les que teniu a continuació amb els personatges i els espais que apa-
reixen en cadascun dels capítols. Més endavant us seran molt útils per 
a fer altres activitats.

Personatge Capítol

Espai Població Capítol
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�  Completeu la graella que teniu a continuació amb les característi-
ques físiques i psicològiques dels següents personatges.

Personatge
Característiques 

físiques
Característiques 

psicològiques

Anna Recasens

Xavier Castanys

Mercè

Pau

Roser Moreno

Francesc Fabra

Lledó

Lluís Moreno

Trini

Jaume Coll

Andreu Mut

Sergi

Benjamí Torres

Vicentica

Tomàs Rico

Olga Gomis

Encarna Piera

Toni Durà

Vicent Vallcanera

Clàudia Durà

Personatges se-
cundaris: amics de 

Mercè i de Pau, marit 
de Trini, Llúcia, bene-
mèrits, noia gironina, 

dona veneçolana, 
jove cubana…

Es tracta de personatges plans o redons? Justifiqueu la vostra resposta.
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El temps narratiu

�  Al llarg de la novel·la es recorden fets del passat, per tant, podem 
dir que hi ha diferents exemples d’analepsis, com ara al fragment que 
teniu a continuació:

El seu llit havia estat escenari d’un apassionant triangle. Era l’onzena o la dot-
zena vegada que el muntaven i el que havien perdut en delit primerenc ho ha-
vien guanyat en compenetració sexual. (pàg. 144)

Busqueu en la novel·la altres exemples on es produïsquen salts al passat.

El llenguatge

�  El llenguatge de la novel·la és senzill. L’autor fa servir una gran quan-
titat de frases fetes i expressions populars que, quan apareixen als di-
àlegs, acosten les converses dels personatges al registre col·loquial i 
que, per tant, fa que siguen més realistes. Amb l’ajuda del diccionari, 
expliqueu què signifiquen les següents expressions:

Diria coses sense solta ni volta (pàg. 13) 

S’ho hauria pres tan a la valenta (pàg. 14)

A tots els porcs ens arriba el nostre Sant Martí! (pàg. 25)

Passà la nit del lloro (pàg. 31) 

Endavant les atxes (pàg. 49) 

Fer els ulls com unes taronges (pàg. 52)

Poca-solta (pàg. 53)

Quedar com una figaflor (pàg. 55)

Seguir la veta (pàg. 55)

De cua d’ull (pàg. 56)

Tal volta s’hauria tirat la manta al coll (pàg. 57)

Li feia figa (pàg. 64)

Se n’anà tot en orris (pàg. 69)

Donà senyals de vida (pàg. 82)

Qui dia passa any empeny (pàg. 106) 

Té totes les de guanyar (pàg. 109) 

Una poca-soltada (pàg.111)



proposta didàctica • el cas peníscola • [9]

Toquen de peus a terra (pàg. 119) 

Fugir-ne com de les brases (pàg. 120)

És més roí que la tinya (pàg. 120) 

Estava com un flam (pàg. 122) 

Feren via (pàg. 123)

Lluitar contra el destí (pàg. 125)

Un bon clau (pàg. 125). Pegar un clau 

A trenc d’alba (pàg. 126)

Vestits pengim-penjam (pàg. 128)

Dormir la mona (pàg. 129)

Es va alçar amb molt mala lluna (pàg. 131)

Dir-ho sense embuts (pàg. 154) 

Clavar cullerada (pàg. 154) 

Perbocaven bromera (pàg. 157)

Tombà de tos (pàg. 159)

Ha arribat el moment de fer cau i net (pàg. 163)

Alternar amb tot gat i mona (pàg. 163) 

S’armà un sagramental de por (pàg. 165) 

No s’hi val a badar (pàg. 167) 

Estar per llepar-se’n el bigoti (pàg. 180) 

Menjant-se una pizza a mos redó (pàg. 181) 

Clavar cullerada (pàg. 184)

Sensació de niu buit (pàg. 188) 

És oli en un llum (pàg. 195) 

Plantà les orelles (pàg. 197) 

Feia mans i mànegues (pàg. 198) 

Posar el dit a la nafra (pàg. 199)

Història de pa sucat amb oli (pàg. 200)

Serà més fàcil que bufar i fer ampolles! (pàg. 222)
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�  Com ja sabeu, la novel·la està ambientada a la comarca del Baix Ma-
estrat. Al llarg d’ella apareixen un seguit de topònims de la zona i els 
seus corresponents gentilicis. Classifiqueu-los en la graella següent:

Topònim
Gentilici
masc/sg.

Gentilici
fem/sg.

Gentilici
masc/pl.

Gentilici
fem/pl.

�  Aquesta novel·la inclou una llista d’organismes i institucions oficials 
valencianes, espanyoles i internacionals escrites de manera abreujada 
amb sigles. Classifiqueu-les en aquesta graella:

Sigles Noms

�  En altres ocasions, utilitza recursos estilístics com la comparació, 
sobretot quan descriu els personatges, i la metàfora. A continuació te-
niu un exemple de cadascuna d’aquestes figures retòriques. Busqueu 
altres exemples que trobeu a la novel·la.

La tristesa dels teus ulls era un punyal que m’acorava. (pàg. 28)

Tenia les aixelles tan frondoses com la selva de l’Amazona! (pàg. 73)
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8. ACTIVITATS POSTERIORS A LA LECTURA

Aquestes activitats fan referència a un punt de vista més íntim o autònom 
de l’alumnat, ja que és on ell usa els seus coneixements previs que ha assolit 
mitjançant la lectura per tal de comprendre i interpretar el significat de la 
novel·la.

�  Com heu pogut esbrinar al llarg de la lectura el títol té una finalitat 
en concret. Contesteu a les qüestions següents:

Expliqueu per què té aquest títol i si s’adapta bé al contingut de la no-
vel·la.

Contrasteu amb el que s’ha escrit anteriorment per veure si hi ha algu-
na coincidència.

�  Redacteu una valoració final d’unes 200 paraules en què expliqueu 
quina sensació heu tingut en acabar-la, quins moments en destacaríeu 
com a més positius i si en canviaríeu qualsevol cosa.

�  Si la novel·la us ha agradat molt, us plantegem que enregistreu un 
vídeo en què la presenteu i la recomaneu; fins i tot, podeu enviar la re-
comanació a l’editorial Onada perquè la puguen compartir amb altres 
lectors i lectores.

�  D’altra banda, es pot tractar el caràcter i la psicologia dels personat-
ges a partir de les accions que fan. Us suggerim que copieu les cites 
que mostren accions rellevants dels protagonistes i que els descrigueu 
a partir d’un nombre determinat d’adjectius que extragueu d’aquestes 
accions.

�  De tots els capítols del llibre segurament n’hi deu haver un que us 
ha resultat especialment interessant. Expliqueu-lo responent aquestes 
preguntes:

Quin és el capítol que més us ha agradat?

Per què l’heu triat?

Feu-ne un resum en unes poques línies.
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�  L’autor ha escrit un final per a la història, però potser vosaltres n’ha-
víeu imaginat un altre o us hauria agradat que fos diferent.
En quin moment de la història us heu imaginat el final? L’heu encertat?

Expliqueu què us ha fet pensar quin era el final.

Us sembla coherent el final amb la història narrada? Per què?

Redacteu, en unes quinze línies, com hauríeu acabat vosaltres aquest 
relat.

�  Epíleg significa ‘recapitulació, conclusió d’un discurs’. El d’aquesta 
novel·la té alguns detalls interessants.
Torneu-lo a llegir i identifiqueu les parts que té.

Què ha pretès l’autor amb aquest resum del que passà després que el 
cas de l’assassinat de Roser s’havia resolt?

En aquest epíleg es produeix un salt temporal o el·lipsi on es planteja 
un temps real (l’actualitat) i un temps passat (a partir de la resolució de 
l’assassinat de Roser). Us demanem que intenteu omplir el salt tem-
poral i que feu la vostra versió amb l’ús de la inventiva i la imaginació, 
respectant sempre el final real.

�  Una ressenya és un escrit en què es presenta un llibre. De segur que 
n’heu llegida alguna d’alguna altra novel·la. Si no, en podeu trobar en 
els suplements literaris dels diaris. Llegiu-ne algunes i feu les activitats 
que us proposem.

Especifiqueu les parts d’una ressenya.

Elaboreu-ne una d’El cas Peníscola, en què quede reflectida la lectura 
personal que n’heu fet i en doneu la vostra opinió personal.

Escriviu una carta a un amic o una amiga, tot animant-lo a llegir aquest 
llibre, en què feu constar els aspectes profitosos que heu trobat en 
la novel·la, tant des del punt de vista educatiu com per a la formació 
personal.

�  Podeu realitzar una línia del temps, és una mena de biografia per-
sonal. Us demanem que en feu una de pròpia, esmentant els fets més 
rellevants de la vostra vida. Ajudeu-vos del programa Dipity.
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�  Un videolit és una càpsula audiovisual que s’articula a partir d’un 
text literari. Us imagineu fer-ne un sobre El cas Peníscola? Us proposem 
que, per equips, elaboreu un videolit a partir del fragment de la novel-
la que més us interesse.

En aquests enllaços trobareu més informació sobre com es realitzen i 
alguns exemples interessants:

http://www.videolit.org

�  Ací teniu tres fragments que insinuen que Lledó va matar el seu ma-
rit per tal de cobrar una assegurança de vida. Escriviu una narració on 
conteu com Lledó va matar Paco o com Anna Recasens i el seu equip 
aconsegueixen desemmascarar-la.

Paco, el pare de Pau, havia mort d’un infart fulminant. Tenia 52 anys i no havia 
patit abans cap problema cardíac. (pàg. 10)

—Has vist?— se’n queixà a Andreu.
—I tant. La teua “consogra”, des que és rica, no vol saber res dels pobres. Per què 
dius que és rica?
—No em digues que no ho saps!
—Què se suposa que haig de saber?
—Doncs que Paco tenia un assegurança de vida a favor d’ella d’un milió d’eu-
ros! Que no el deu haver matat per cobrar-la? (pàg. 220)

Si tu tota sola, tenint-ho tot en contra, vas resoldre el cas de Roser en un temps 
rècord, com serà que treballant-hi tots tres alhora no desemmascararem Lledó, 
si és de veres que ella matà Paco? (pàg. 222)

�  Amb la graella d’espais que heu elaborat en les activitats durant la 
lectura creeu un mapa amb l’ajuda de l’aplicació Google Maps i feu 
una ruta turística pels diferents llocs on esdevé l’acció de la novel·la. 
Busqueu fotos dels espais a Internet o feu una visita a Peníscola i feu-
les vosaltres mateixos. Amb tota la informació recollida elaboreu un 
fullet turístic.

�  Després de llegir la novel·la, en canviaríeu la coberta? Què us agra-
daria que hi aparegués? Expliqueu la relació que tindria la nova imatge 
amb la trama.
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�  En alguns capítols de la novel·la es fa esment de la violència de 
gènere i dels abusos que pateixen molts infants. Escriviu un text en el 
qual exposeu la vostra opinió sobre aquesta problemàtica de la socie-
tat actual i les possibles solucions que pot tenir.

D’altra banda, la violència de gènere, en comptes de minvar, creixia i es mul-
tiplicava sense aturador. Al ‘Telenotícies’ havia sentit que tres pares de Sevilla 
s’intercanviaven les filles, de 6 i 7 anys, per violar-les sistemàticament! [...]

Ella es regirà nerviosa, es va alliberar un braç i de la mateixa força li tirà en terra 
les ulleres de sol. Toni li pegà una bufetada que li girà la cara.

En aquest punt, Roser ja sabia que la intenció d’ell era matar-la. (pàg. 210)

9. EL CRIM REAL

�  El cas Peníscola és una novel·la que parteix d’un crim real. Investi-
gueu sobre aquest fet i construïu un text expositiu amb la informació 
que heu recollit.

�  Una altra novel·la de Manel Joan i Arinyó que parteix d’un fet real és 
El cas Torreforta. Busqueu informació sobre aquesta novel·la i sobre el 
cas real que va inspirar l’autor a escriure-la.
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mi Narcís Oller); El cas Torreforta; 
10.193-Escuma de mar; L’agenda 
del sicari; Fem un trio (Premi Ciu-
tat de Sagunt); Cubaneta meua 
(Premi Càrcer); L’atzucac del per-
dedor (Premi Enric Valor), A cor 
obert. El gruix de la seua poesia 
ha estat aplegat a Plany de l’ho-
me llop, obra poètica completa, i 
Versos blancs. Amb El cas Penísco-
la ha obtingut el Premi de Narra-
tiva Vila de Puçol.
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