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0. INTRODUCCIÓ

La pols dels dies és un llibre juvenil apte per a totes les edats. Els relats es presen-
ten a mode d’entrades de bloc (http://dementaipoliol.blogspot.com/). 

Es tracta d’un recull de narracions concises o fins i tot microrelats que esde-
venen meditacions o històries agrupades per diverses temàtiques (la música, 
l’amor i el desamor, el feminisme, la mort…). 

Hi ha una mena de retrat calidoscòpic de la veu narrativa completat per un 
dietari que esdevé un vertader fil conductor: la veu d’un xiquet de tretze anys 
que va descobrint de manera casual tots els escrits enigmàtics de la mare do-
tats d’un llenguatge ple de tendresa poètica i crua realitat. 

El llibre posa en relleu altres secrets que aniran desvetllant pensaments o 
sensacions del tot humanes i universals. Un llibre fet de retalls petits o gaire-
bé minúsculs com aquella pols lleugera que s’aixeca quan hom comença a fer 
camí en la ruta fugaç dels dies. Com ja és costum en l’autora, cal destacar tam-
bé la profusió de referents literaris de tots els temps i totes les cultures i un ho-
menatge remarcable a diversos escrits periodístics d’autors d’actualitat.

Aquesta és la sinopsi del llibre de relats breus i a continuació trobaràs 
una guia de lectura que serveix per aprofundir i gaudir encara més de molts 
d’aquests aspectes que conté l’obra. Es tracta de propostes de treball repar-
tides en diverses seccions o apartats que sobretot incideixen en els referents 
literaris i periodístics, en el llenguatge i la tipologia textual (proses poètiques, 
monòlegs o soliloquis, narracions de viatges, diàlegs breus, etc.).

1. ABANS DE COMENÇAR A LLEGIR

1.1 L’autora

Nascuda a Sant Carles de la Ràpita el 1971, és lli-
cenciada en Filologia Catalana per la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona. Actualment és profes-
sora a l’institut Els Alfacs de la Ràpita. La docència 
és la seua passió vertadera i la matèria optativa de 
literatura catalana de batxillerat ha esdevingut tot 
un repte professional.

El recull de poemes titulat Com fileres de formi-
gues (Ed. Neopàtria, col·lecció Opera Prima) és el 
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primer llibre publicat el 2017. Delta (Edicions Viena, 2017) és l’obra guanyadora 
del 50è Premi de Poesia Joan Teixidor d’Olot, que comptà com a membres del 
jurat amb Sam Abrams i Txema Martínez, entre altres. La pols dels dies (Onada 
Edicions, 2018) és el llibre més atípic. Es tracta de relats més propers a la poesia 
que no pas a la narrativa. I el seu darrer llibre El naufragi de la llum ha rebut el 1r 
Premi de Poesia Joan Guasp de Consell 2019 (Mallorca) (Edicions Balèria).

D’altra banda, l’autora ebrenca ha publicat diversos articles d’opinió a La Van-
guardia (“Fonètica excloent”, “Decepció blaugrana” i “El preu del tren”) i també és 
autora de nombrosos articles i poemes sota el pseudònim Antaviana a Revista Rà-
pita, a la revista cultural Algadir i a la revista Els Amics del Castell de Cubelles. Desta-
quen, a més, la publicació de quatre tankes acompanyades d’una pintura de Neus 
Arasa a la revista Quaderns de l’Ebre (revista d’educació, ciència i cultura, núm. 6). 1

Per Sant Jordi 2017 va participar en el 
programa dirigit per Coia Ballesté i Kíli-
an Sebrià, un especial fet a Móra d’Ebre 
i va compartir taula amb la cantautora 
Montse Castellà i Toni Orensanz.2

Carme Cruelles Rosales forma part 
del jurat del Premi de Poesia Lluís de 
Montsià de la seua localitat i l’any 2018 
fou membre del jurat del Premi Nit de 
Poesia al carrer de l’Ametlla de Mar.

Ha col·laborat en el recull poètic 
Versos contra la violència (Onada Edici-
ons 2017), publicat arran dels actes vi-
olents de l’1 d’octubre a Catalunya. Un 
fragment del poema “Fòssil” es va re-
presentar a l’espectacle dirigit per Va-
ler Gisbert del 29 de desembre al tea-
tre Felip Pedrell de Tortosa amb motiu 
de la presentació del llibre coral.

Ha participat en tallers literaris i xar-
rades literàries a Ares del Maestrat, a 
Ulldecona, a Alcanar dins el marc de 

1. https://issuu.com/ccruellegmail.com/docs/plaquette_de_tankes_dijous_16_mar__

2. http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/sant-jordi-des-de-mora-debre-escriptors-
de-les-terres-de-lebre/audio/959703/
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Poesia i Patrimoni, Cubelles i molts altres indrets de les Terres de l’Ebre. Cal des-
tacar l’entrevista del 27 de gener del 2018 a l’Espai Cultural Mariola Nos de Vi-
naròs, on va poder compartir una jornada poètica molt interessant amb Manel 
Mas i Sebas Redó del grup de folk vinarossenc Solk.3

�  Si entres a la pàgina de la Institució de les Lletres Catalanes, cliques a 
“Programes” i després a ”Qui és qui”, pots cercar l’autora i comprovar quines 
són les dues obres poètiques que ha publicat. Anota els títols, l’editorial i 
els motius que apareixen en cadascuna de les portades:

�  A partir del minut 11 de l’entrevista a Catalunya Ràdio es planteja una 
definició del que és un haiku i es reciten tres poemes amb un fons musical. 
Pots escriure el haiku que més t’haja agradat tot respectant la distribució 
dels versos?

1.2 A l’atzar agraeixo…
L’autora reivindica sobretot el seu paper com a docent i omple les seues classes 
de literatura. Els alumnes s’acostumen a llegir i a escoltar poesia dels clàssics. 
No és estrany que molts acaben estudiant filologia o fins i tot periodisme, per-
què els encomana la seua passió entusiasta i vitalista per les lletres. Recorda 
emocionada la trobada amb una alumna que actualment treballa en una edi-
torial reconeguda i l’agraïment d’aquesta jove professional per haver-li desper-
tat la passió per la lectura a través d’una novel·la gairebé iniciàtica, Aloma de 
Mercè Rodoreda.

Entre els seus autors preferits destaquen sobretot veus femenines com Ro-
doreda, Maria-Mercè Marçal, Maria Àngels Anglada, Caterina Albert, Joana Ras-
pall, Màrius Torres i Joan Vinyoli. La força expressiva de Mercè Rodoreda esdevé 
un referent potent i molts dels seus relats són precisament una barreja d’imat-

3. https://www.facebook.com/espaimariolanos/videos/1732145463491941/
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ges aparentment ensucrades que deriven en d’altres de més vehements i fins i 
tot sòrdides.

La música i la pintura també són dos fonts d’inspiració per a l’autora. Ha-
vent començat els estudis de música de molt joveneta, es deleix per una bona 
partitura i sobretot pels autors que posen música als poemes dels autors de 
la literatura catalana com ara Raimon (Ausiàs March), Joan Manuel Serrat (Sal-
vat-Papasseit), Lluís Llach (Màrius Torres), Ovidi Montllor (Vicent Andrés Este-
llés), Sílvia Pérez Cruz (Maria-Mercè Marçal), Maria del Mar Bonet (Joan Alcover), 
Gemma Humet (Bartomeu Rosselló-Pòrcel), Túrnez & Sesé (Desideri Lombarte), 
Riu en So (Gerard Vergés), Solk…

Pel que fa a la pintura i les arts, sempre s’ha consi-
derat una enamorada d’aquests camps. De fet, l’es-
criptora ebrenca va dubtar d’estudiar Belles Arts o 
Filologia Catalana, ja que la pintura i l’escultura són 
dues manifestacions artístiques que sempre l’han 
atret. És a causa d’aquesta passió per l’art que l’any 
2017 coneix la pintora de Campredó, Neus Arasa, i 
amb la col·laboració dels seus alumnes de segon de 
batxillerat munten una plaquette de tankes amb el 
títol Alè de ribera. Un bon grapat de relats de La pols 
dels dies s’inspiren en pintures de Catrin Welz Stein 
i també de René Magritte, entre altres.

�  Escolta les cançons Sonet de Gemma Humet, Maig d’amor de Riu en So i 
Cançó a Mahalta de Lluís LLach i i indica quina temàtica es tracta en cadas-
cuna d’elles i qui és l’autor dels poemes:

�  Busca el significat de plaquette i també el de “tanka” i a continuació en-
tra en aquesta pàgina https://issuu.com/ccruellegmail.com/docs/plaquet-
te_de_tankes_-_c__pia. Llegeix tots els poemes i esbrina quina paraula 
s’amaga en cadascun d’ells:
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1.3. La pols dels dies
El títol del llibre evoca una novel·la d’Isabel Allende que duu per títol La suma 
dels dies. L’autora de Paula, La casa dels esperits i Eva Luna, entre altres, ens narra 
amb franquesa la història de la seua vida i de la seua singular família a Califòrnia 
a La suma dels dies. De manera força autobiogràfica, l’autora commou sempre 
el lector i aconsegueix que, al final de la lectura, els personatges que hi aparei-
xen esdevinguen vells coneguts. Es tracta d’una història força emotiva farcida 
de personatges curiosos i anècdotes de tot tipus i temàtiques diverses: la com-
plicitat, l’amor, l’esperança, la màgia i la força de l’amistat.

Així, el títol La pols dels dies s’inspira en aquesta novel·la i, en certa manera, la 
trama del dietari setmanal esdevé un catàleg de personatges que esdevenen 
propers i força veraços en qualsevol sentit; a més, les temàtiques diverses dels 
relats tracen un món ple d’anècdotes i reflexions emocionals, vitals o intel·lec-
tuals que van configurant calidoscòpicament el món íntim i singular d’un per-
sonatge enigmàtic i complex.

�  El cavall alatzà de la coberta és obra del fotògraf Marín i evoca el sig-
nificat del títol de l’obra i també representa la primera part del dietari “La 
bondat de les bèsties”. Pots explicar què simbolitza la fotografia i a quin 
relat del llibre creus que representa?

1.4 Els microrelats i les xarxes socials
La pols dels dies pretén ser un llibre de microrelats o relats breus interrelaci-
onats a través d’una mena de dietari que dura una setmana i que té com a 
protagonista un xiquet de tretze anys que anirà trobant en diferents suports i 
formats els escrits de la seua mare. El fet de plantejar-ho com un dietari dona 
peu a conèixer força detalls del personatge principal i del món que l’envolta, 
així com les diferents temàtiques.

Cal dir que la realitat es barreja amb la ficció i, en un principi, els microre-
lats o relats breus van nàixer com a resposta a quatre microrelats apareguts 
al Twitter d’un poeta de l’Ametlla de Mar conegut sobretot per les seues pro-
duccions poètiques, ens referim al poeta Joan Callau. El maig del 2015 l’autora 
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llegia aquests microrelats de Callau i, a partir d’aquí, es gesta un bloc titulat De 
menta i poliol, que anirà aplegant fins a tres-cents relats breus o microrelats que 
l’autora publicarà durant aproximadament tres anys.

�  Llegeix aquests microcontes de Callau i els de Sergi Cambrils (Trope-
cientas trompas. Microrrelatos, Onada, 2018) i tot seguit intenta donar un 
definició d’aquest gènere. Pots consultar el document en línia de Janot 
Vila, “Què és un microrelat?” (http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/
bitstream/10609/40004/11/jvilafTFG0115mem%C3%B2ria.pdf )

�  És una evidència que les xarxes socials ens connecten i són una font de 
creativitat. Cal dir també que la immediatesa i la possibilitat d’interactua-
ció fan que els missatges siguen més impactants, tal com indicava Janot 
Vila en un treball penjat a la web sobre Els microrelats i les xarxes socials. Si 
creus que hi ha una eclosió d’aquest gènere a les xarxes i una proliferació 
d’aquest tipus de relats, quin creus que és el motiu que fa que vagen fent-
se cada vegada més populars i visibles en aquests mitjans?

�  Ara fes un cop d’ull al dietari que encapçala cada apartat del llibre i di-
gues quin sentit té el símbol que acompanya cadascun dels dies de la set-
mana. Els paratextos juntament amb els títols de cada secció també tenen 
un paper important, ja que avancen la temàtica de cada apartat, podries 
enumerar els set temes principals de cadascuna d’aquestes seccions?
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2. MENTRE LLEGEIXES

2.1 La bondat de les bèsties

Com ja hem dit abans, La pols dels dies és un llibre articulat en dues trames, una 
de les quals és un dietari d’una setmana completa d’un noi de tretze anys que 
va trobant relats breus de la seua mare arreu de la casa i, a la vegada, ens va ex-
plicant les vicissituds de la seua magra, però complexa existència; l’altra, són els 
mateixos relats agrupats per les set temàtiques i narrats amb un lirisme significa-
tiu. Hi ha un petit misteri sobre la seua mare que no es desvetllarà fins al final de 
la història, tanmateix el que realment li interessa a la veu narrativa és poder en-
tendre quin missatge ocult hi ha darrere de cadascun dels escrits i quina funció 
tenen aquests escrits en la vida de la mare i, de retop, en la vida de qui els llegeix.

Cal tindre ben presents els 
referents periodístics, literaris, 
musicals i fins i tot pictòrics de 
cadascun dels relats per poder 
gaudir plenament de la seua 
lectura. Hi ha tres relats de “La 
bondat de les bèsties” que te-
nen un clar referent periodístic 
i el fet de connectar-se amb 
una realitat propera fa que la 
lectura encara siga més plaent.

�  L’escriptora Maria Àngels Anglada en el seu llibre El violí d’Auschwitz aple-
ga al principi de cada capítol fragments de documents punyents i terrorí-
fics que incideixen en els càstigs inhumans que sofrien els presoners dels 
camps d’extermini en mans dels nazis. Així Poder sin moral. Historia de las SS 
de Reimund Schnabel és una obra a partir de la qual es poden comprovar 
les atrocitats que es cometien en aquests camps d’extermini. A La pols dels 
dies es fa referència, justament el primer dia del dietari, a la “führer gavina” 
i es parla d’arrestos amb poc menjar i llit de fusta. Busca informació sobre 
aquests arrestos de primera, segona i tercera classe i anota’ls a continuació:
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�  “Puputs” es basa en una història familiar tot i que, si llegiu el conte de 
“La vella” de Drames rurals de Víctor Català, hi veureu certes connexions. 
Ara bé, el tracte de l’Assumpta per part de les filles és molt diferent al que 
rep la protagonista del conte modernista. Llegeix el conte de Víctor Català 
i estableix el tipus de tracte que rep aquesta persona per part dels seus 
familiars.

�  De vegades, l’enginy humà esdevé realment 
fascinant per tal de progressar econòmicament i 
socialment. Busca informació sobre “la mosca de 
l’aeroport d’Amsterdam” i per quin motiu al con-
te “Mosca” s’opta per un sanitari tradicional sense 
l’insecte imprès?

�  El “Fandango dels adéus” és una cançó de Quico el Célio, el Noi i el Mut 
de Ferreries que explica la nostàlgia d’estar lluny de la terra estimada. A 
les dues últimes estrofes apareix un ocell que sembla que és el mateix que 
apareix al final del conte “Estornell”. Escolta la cançó i explica en què con-
sisteix l’encanteri del qual es parla en la cançó i també en el conte i quina 
relació pot tindre amb el poeta tortosí Abu Bakr al-Tartuši.
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2.2 El dolç silenci de la música
“La música sovint em pren com una mar” és el primer vers d’un poema del poe-
ta simbolista francès Charles Baudelaire i és el text que apareix com a citació al 
segon dia del dietari de La pols dels dies. El poeta francès admirava Beethoven i 
Wagner i això es veu reflectit en poemes meravellosos com aquest:

LA MÚSICA

La música a vegades m’ullprèn com la mar!
 Vers ma pàl·lida estela,
sota un plafó de boira o dins l’espai isard,
 navego a la vela;

el pit al bat de l’aire, amb els pulmons turgents
 igual que una tela,
escalo els geps de l’ona acarenats pels vents
 que la nit m’entela;

sento estremir-se en mi totes les passions
 d’un veler en sofrença:
l’oreig, la tempestat amb ses convulsions

 en la gorga immensa
em gronxen. A vegades, calma plana, espill ver
 del meu deseper!

(Versió de Xavier Benguerel)

L’admiració per les peces musicals ben fetes és una evidència d’aquest apar-
tat. Els microrelats que hi apareixen fan referència sobretot a personatges re-
lacionats amb aquest àmbit artístic i també a peces musicals destacables. Cal 
dir que les referències a Charles Baudelaire estan íntimament lligades amb el 
relat Les mans de Maria Pereña. Aquest personatge era la mare d’un dels grans 
poetes de la literatura catalana, el lleidatà Màrius Torres. Es tracta d’un poeta 
postsimbolista i gran admirador de Baudelaire. Quan tenia divuit anys, es morí 
la seua mare, Maria Pereña, dotada de coneixements musicals i que va inculcar 
tant a Màrius Torres com als seus altres dos fills l’amor per la música i altres arts.
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Tal com indiquen Salvador Escudé i Andreu Loncà en el dossier de lectura 
completíssim de Màrius Torres, és impactant llegir el text que reprodueix les 
paraules que el pare de Màrius Torres va dir als seus fills, mentre els abraçava, 
quan va morir la mare:

Podeu estar tristos i és natural que ho estigueu, però no ens hem de deixar 
portar pel desconsol; penseu que la mare no ens deixa per sempre; se’n va cap 
a uns altres espais des d’on ens podrà seguir i ajudar i nosaltres podrem conti-
nuar tenint-hi relació. Eixugueu les llàgrimes i concentreu el vostre pensament 
en els bons records que ens deixa. 

Víctor Torres, Memòries polítiques i familiars

�  Investiga un poc més sobre la vida de Màrius Torres i llegeix també el 
poema “Absència”. A continuació, indica per quin motiu el poeta es troba 
ingressat en un sanatori i a qui deuen correspondre les mans que toquen 
“Nocturn” de Chopin del final del relat.

�  L’òpera La traviata és una obra de Verdi. Busca l’argument d’aquesta 
obra i indica què significa el títol del microrelat “Libiamo ne’ lieti calici”. 

2.3 La pols dels camins
Hi ha un estudi publicat a Onada Edicions de Joan B. Beltran Reverter que parla 
d’Els encanteris de la serra del Montsià i, en concret, el segon capítol dedicat a “Els 
àngels del Montsià” esdevé inspirador d’aquest tercer dia del dietari del xiquet 
curiós i inquiet que va descobrint el rastre dels relats enigmàtics de la mare. 

Caldrà llegir aquells tres versos de “Figura d’àngel” de Tomàs Camacho (Sem-
pre he volgut volar / i la bellesa d’un cel / copsar entre les ales) i el vol de l’orene-
ta simpàtica i “fulera” que ens descriu magistralment Beltran per tal de poder 
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establir un lligam en tot allò que es descriu en aquesta part del dietari. Sense 
especificar de manera massa explícita l’indret muntanyenc d’aquest capítol, se 
sobreentén que es parla de la serra del Montsià, “la muntanya dels corrents 
d’aigua” i la pols dels camins d’aquest indret muntanyenc esdevindrà el tes-
timoni de certs malestars o neguits que es comencen a perfilar en arribar en 
aquest punt del dietari. Noa, l’amigueta del narrador, esdevé una figura feme-
nina controvertida que començarà a evocar subtilment temes relacionats amb 
les conductes de domini i abús de poder del gènere masculí sobre el femení i 
totes les repercussions negatives que pot arribar a generar.

�  Havent llegit Ada o l’ardor de Vladimir Nabokov, hi ha un moment descrip-
tiu àlgid en què Van, enamorat fervorosament i incestuosament d’Ada, descriu 
el record de la pell d’Ada atacada pels mosquits i com la joveneta perd la cons-
ciència del món rascant-se la favassa del tou de la cama fins a l’extenuació. Un 
espectacle escandalosament fascinant per al seu admirador i estimat Van.

El 13 de juny del 2015 a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, la ciutada-
nia rep la primera dona alcaldessa de la ciutat, Ada Colau. Sembla que, al 
relat “L’ardor d’Ada”, un administratiu es queda admirat —a la manera del 
protagonista masculí de Nabokov— de la força del gest de l’alcaldessa en 
voler calmar la picor a causa d’una picada de mosquit. Realment de què 
s’admira l’administratiu i quines expectatives es desprenen d’un gest tan 
simple però tan significatiu per part de la primera dona que ocupa el càr-
rec d’alcaldessa a Barcelona?

�  “Ales de colom” és un microrelat molt breu que evoca clarament la no-
vel·la de Mercè Rodoreda La plaça del diamant. Explica el significat dels 
coloms en l’obra de Rodoreda i també el sentit del crit final de la protago-
nista. Tot seguit intenta establir una relació amb aquest apartat del dietari 
pel que fa a la temàtica que tracten tots els microrelats.
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�  El test de Bechdel és una mena de rúbrica molt bàsica per tal de poder 
avaluar el masclisme d’una pel·lícula, una obra de teatre, un còmic, etc. El 
test es va popularitzar en el còmic Dykes to Watch Out For (o DTWOF), obra 
d’Alison Bechdel. Busca quins són els tres requisits per superar el test de 
Bechdel i pensa si el relat “Un test” esdevé un conte masclista (argumenta 
la resposta):

�  “Rumors” té com a base la novel·la Li deien Lola de Pilar Romera. Busca 
informació sobre l’argument d’aquesta novel·la i explica els punts de con-
nexió entre la Lola de “Rumors” i la Lola de la novel·la de Romera.

�  Sembla que el feminisme s’ha posat de 
moda i potser això el fa feble. Cal encara 
denunciar els obstacles i les desigualtats 
que es produeixen entre els dos gèneres i 
potser caldrà fer més que no pas entrar als 
premis Oscar amb un magnífic vestit negre 
ajustat per denunciar la potència d’un pa-
triarcat massa latent. Al conte “Micromas-
clisme” —neologisme candidat a formar 
part del Diccionari de la llengua catalana 
l’any 2017— apareix un personatge que 
respon a un estereotip masculí concret. 

Intenta fer una descripció d’un personat-
ge masclista a partir d’aquest relat ple de 
lirisme i, a la vegada, crueltat.
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2.4 “M’hi ha portat la paraula…”
Un vers de Joan Vinyoli encapçala el títol d’aquest apartat. Al dietari de dijous 
es deixa ben clar, sobretot cap al final de les reflexions de la veu narrativa, el 
poder de les paraules i el desig de voler atorgar a la paraula i de retop a la lite-
ratura, en general, la capacitat de sadollar i nodrir el nostre intel·lecte. Es tracta 
d’una secció amb molts referents literaris: Mirall trencat de Mercè Rodoreda, 
una altra vegada Nabokov, Auden, Sylvia Plath, Emily Dickinson…

�  ”El pecat de llegir” naix a partir de la visita d’una exposició que es va 
fer al Centre de Cultura i Memòria del Born de Barcelona que duia com a 
títol Vermell de censura. Així, en aquesta exposició es va voler mostrar la 
manera com la ficció literària, tot i l’aparença inofensiva, pot ser persegui-
da i fins i tot censurada i prohibida. També el poder de la literatura a l’hora 
de transformar el pensament humà i com a via per a assolir la llibertat de 
pensament.

En el relat es fa referència al llibre El Petit Príncep d’Antoine de Saint-
Exupéry, una joia literària que tot bon lector hauria de conèixer.

Així, si encara no has tingut l’ocasió de llegir-lo, et proposem que tries 
almenys cinc de les millors frases, que gairebé esdevenen una mena d’afo-
risme, i pugues establir una reflexió en veu alta o per escrit de tot allò que 
et suggereixen, amb l’ajuda del teu professor o professora:
1. “Quan un està molt trist són agradables les postes de sol”.
2. “Els homes ja no tenen temps per conèixer res; compren les coses ja fe-

tes als comerciants; però com que no hi ha cap comerciant d’amics, els 
homes ja no tenen amics”.

3. “Les paraules són font de malentesos”.
4. “Això que veig aquí només és una escorça. El verdaderament important 

és invisible”.
5. “Caminant en línia recta, no es pot arribar gaire lluny”.
6. “Nosaltres, que comprenem la vida, ens burlem dels números”.
7. “Als grans els agraden les xifres. Quan se’ls parla d’un nou amic, mai pre-

gunten sobre el que és essencial”.
8. “S’ha de demanar a cadascú el que està al seu abast”.
9. “Aquest és el meu secret: només s’hi veu bé amb el cor. L’essencial és 

invisible als ulls”.
10. “Si tu em domestiques, llavors tindrem necessitat l’un de l’altre. Per a 

mi seràs únic al món. Per a tu, jo seré únic al món”.
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11. “El que fa bonic un desert és que en algun lloc amaga un pou”.
12. “No era més que una guineu semblant a cent mil més. Però jo la vaig fer 

la meva amiga i ara és única al món”.
13. “És el temps que has perdut amb la rosa, que la fa tan important”.
14. “És molt més difícil jutjar-se a un mateix que jutjar els altres. Si aconse-

gueixes jutjar-te rectament és que ets un verdader savi”.

�  Hi ha quatre relats en aquest apartat que fan referència a autors uni-
versals, Nabokov, Auden, Sylvia Plath i Emily Dickinson. Busca informació 
sobre la parella Sirin i Véra del conte “Com un foc pàl·lid”. A continuació, 
investiga quina relació té el títol del relat “He vist com es bressolava” amb 
l’autora estatunidenca Emily Dickinson.

�  Al relat “Tot en ordre” es fa referència a la il·lustradora alemanya Catrin 
Welz-Stein (1972). El seu estil únic l’ha ubicat definitivament en el mapa 
de les grans promeses europees de l’art digital. En aquest enllaç trobareu 
alguns dibuixos i també una entrevista a l’autora força interessant.4 Quin 
és el tema principal de l’autora i fes la tria d’una il·lustració seua (entreu a 
Google imatges per trobar-ne més) i intenta relatar un relat breu o un mi-
crorelat a partir del que t’inspire la il·lustració:

�  Un altre referent literari que surt al dietari del #Dijous és el del poeta 
de Navàs Jordi Enjuanes-Mas. Si busques informació de l’autor trobaràs 

4. http://catrinwelzstein.blogspot.com/p/about.html
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un blog literari5 on hi ha una bona part de la seua obra poètica. Copia una 
estrofa d’algun poema d’ell que t’haja agradat especialment i explica el 
motiu de la tria. 

2.5 Tolls
Les relacions amoroses esdevenen sovint paradoxals i ambigües. L’autor italià 
de postguerra Alberto Moravia ja va fer un retrat complex i sorprenent en parlar 
d’aquest tema. Retrobar l’amor perdut en la parella pot ser una font de frustra-
cions i fracassos difícils de remuntar. Tanmateix, moltes relacions basculen entre 
l’amor i el desamor i sempre hi cap l’esperança de retrobar-se amb una imatge 
de la parella “consoladora i bella” en el difícil, però gratificant camí de l’estima. 

El conjunt de vint-i-tres relats breus d’aquest apartat evoquen sobretot les 
relacions de vegades idíl·liques i d’altres devastadores entre els dos gèneres: la 
materialització de l’amor, l’assetjament a les xarxes, la força destructiva de les 
relacions possessives, la idealització de la persona desitjada, les convencions 
socials com a llast destructiu de l’amor… Tanmateix hi ha algun conte que tam-
bé traspua les conseqüències de la gelosia entre dos amics.

�  De menta i poliol donava títol al blog on durant tres anys l’autora va 
anar publicant gradualment cadascun dels relats breus, sobretot per ser el 
primer relat que encetava aquesta nova obra literària. Cal dir que De menta 
i poliol naix de la lectura d’un altre microrelat del blog del poeta Joan Ca-
llau, un dels referents més potents de l’autora. Llegeix aquests microrelats 
de Joan Callau i intenta relacionar-los amb alguns d’aquest apartat:

Cada matí, la vida… 
Cada matí, la vida feia el cafè amb ell. Després, cadascú anava pel seu 
compte. Algun dia, per fi, anirien junts. (Joan Callau)
• Amb quin conte del capítol “Tolls” creus que es pot relacionar?

5. http://rimesparse-jordi.blogspot.com.es/
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Ella tenia papallones a l’estómac… 
Ella tenia papallones a l’estómac perquè el tor-
naria a veure… Ell, imaginava com les adormi-
ria amb els llavis… (Joan Callau)
• Hi veus alguna relació amb algun relat breu de 
“Tolls”?

�  L’enciclopèdia.cat estableix la definició següent per a Llibre d’Amic e 
Amat de Ramon Llull: “Consta de 365 unitats molt breus o versicles, alguns 
dels quals són dialogats. Formalment és una mena de llibre de meditació cris-
tiana adreçat als ermitans, de gran valor poètic. És un conglomerat d’antí-
tesis, paradoxes i metàfores, i presenta una gran concentració conceptual. Els 
elements constitutius són l’Amic (l’home), l’Amat (Crist o Déu) i l’amor, sovint 
personificat, que sol ésser l’intermediari entre tots dos.” 

El relat “He amat” es basa en el versicle 178 del llibre de Llull. Creus que 
aquest microrelat de La pols dels dies va dirigit a Déu o l’autora mostra un 
altre tipus de relacions? (Justifica la resposta.)

�  Els personatges d’“Una tarda amb en Mario” s’inspiren en el poema de 
Mario Benedetti “Amor de tarde”. Busca i llegeix el poema de Benedetti i 
estableix quin tipus de relació creus que tenen aquests dos personatges 
del microrelat.
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�  Al relat “El mar” trobem una personificació 
d’aquest element natural i pren el nom de Co-
mala i el de Susanna. Podries establir a quin 
referent literari es refereix l’autora en aquest 
relat?

2.6 Bandes rugoses
El camí dels dies sol esdevenir rutinari i còmode, sense batzegades ni sorpre-
ses, tanmateix arriba un dia en què rebem una sotragada que ens desperta del 
nostre ensopiment: la mort d’algú proper, una malaltia inesperada, allunyar-se 
d’algú estimat… “Bandes rugoses” parla d’un dissabte rutinari, amb accions re-
petitives però presenta una petita novetat que ens sacseja: el fet d’adonar-nos 
que algú proper a nosaltres comença a degradar-se i a perdre facultats i vitali-
tat.

Els pares són els que cuiden els fills; tanmateix, arriba un dia en què es canvi-
en els papers i és el moment en què hom s’adona que també s’ha fet gran. 

En aquest apartat apareixen relats que fan referència a les relacions entre 
pares i fills, tota una galeria d’històries que tenen en comú diversos aspectes 
relacionats amb aquests vincles familiars tan intensos i especials.

�  L’escriptor Grossman dedica una carta al seu fill Uri, mort en combat el 
2006 en una operació al sud del Líban molt colpidora i punyent. D’on pro-
vé la por del personatge que narra el relat “Uri”?6

�  Al poema de Bartomeu Rosselló-Pòrcel “Sonet”, hi ha una complaen-
ça en veure un personatge femení dormint amb placidesa. En realitat, no 
es tracta d’un poema d’amor, però s’hi acosta bastant. Al relat “Quan ella 

6. http://jannymass.blogspot.com/2014/01/carta-de-david-grossman-su-hijo-muerto.html?m=1
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dorm…”, començament basat en el primer vers del poema de Rosselló-Pòr-
cel, hi ha un lirisme desbordant per tal de descriure el son dolç d’un infant. 
Estableix els consells de la veu narradora cap a aquesta criatura deliciosa 
que sembla ser la fada d’un país llunyà i ple d’encís: el país dels somnis.

�  Els menuts van creixent i deixen de ser uns infants. Hi ha un altre poe-
ma de Màrius Torres on precisament el poeta lleidatà va remarcar aquest 
pas del temps inevitable. Quin creus que és el vers o versos que millor 
representen aquest tòpic literari del tempus fugit? (Llegeix el poema “Els 
núvols”).

2.7 #Diumenge
Arribem al final de la setmana, és diumenge i simbòlicament arribem també 
al tema de la mort com a final de la nostra trajectòria vital. La mort ha estat 
un dels temes més tractats en la literatura, esdevé un tòpic des de temps dels 
grecs i el tòpic o tema ha produït poemes com aquest de Vicent Andrés Estellés, 
on parla d’una “Mort petita” evocant la trista mort de la seua filleta. En l’últim 
apartat es parla de la mort en un context realista i a la vegada màgic “Fins i tot 
la mort sembla tindre unes mides reduïdes…”. 

�  “Ashti, òrfena de pau” és un conte que parla de les conseqüències dels 
enfrontaments entre diferents pobles com els kurds i els turcs. Investiga 
les causes d’aquest conflicte i quines són les causes de la mort del perso-
natge Jir.
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�  Mercè Rodoreda és una escriptora que va tractar sovint el tema de la 
mort. Si visualitzes el vídeo El meu avi: Mercè Rodoreda (http://www.ccma.
cat/tv3/alacarta/el-meu-avi/merce-rodoreda/video/172199/), pots arribar 
a entendre com va viure els últims dies de la seua vida la protagonista del 
relat “La capseta de les roses”. Explica com els va viure.

�  El conte “Xiquets de guerra” naix després de visualitzar un vídeo ubicat 
a les xarxes socials arran del conflicte a Síria. Es tracta d’un vídeo impac-
tant sobretot per la desesperació d’un menut davant la mort de les seues 
dues germanetes en el context de la guerra civil a Síria.7 Investiga les cau-
ses d’aquest enfrontament i la situació actual a Síria.

3. LA LLENGUA

La pols dels dies destaca per un tipus de llenguatge ric i suggeridor, per tant, 
predomina la funció estètica del llenguatge de manera notable.

�  Analitza els paratextos del principi de cada secció i digues si tenen al-
guna mena de relació amb la temàtica de cada dia de la setmana:

�  Els recursos més emprats per l’autora són les comparacions, les metà-
fores i les sinestèsies. Fixa’t en aquestes expressions i digues quin recurs 
literari predomina:
• “De vegades la mare és com una gavina…” (pàg. 12) 
• “la mare em feia de port” (pàg. 13)  

7. https://www.youtube.com/watch?v=_VEQZbxUSfw
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• “… els homes diu que fan gust de pols de camí assecat pel sol” 
(pàg. 35) 
• “els rumors, semblen aquells aneguets de fira fàcils d’engrapar amb el 
ganxo, tot i que et sorprenen per la facilitat que tenen d’escapolir-se com 
la brisa de garbí de l’estiu” (pàg. 49) 
• “Ells són com aquell joieret de fusta que guarda els seus petits tresors…” 
(pàg. 59) 
• “…els seus pensaments s’enlairen com el cotó de la xicoia.”
(pàg. 65) 
• “…els mots tendres com ametles de juny” (pàg. 67) 
• “…paraules amuntegades i ferides que eren incapaces de fluir a l’exterior 
amb naturalitat” (pàg. 69) 
• “És com si li haguessen sulfatat el cos i se li haguessen mort gran part de 
les branques” (pàg. 116) 

�  Segurament has anat trobant reflexions carregades de significat que in-
citen a la reflexió. Comenteu a classe el sentit d’aquestes o de totes aque-
lles que us hagen cridat l’atenció:
• “… no vaig perdre l’equilibri físic; l’emocional, crec que sí.” “…m’ha ense-
nyat com s’han de deixar anar els cabells al vol” (pàg. 14)

• “La vida és massa curta per despertar amb remordiments cada matí” (pàg 
16). “Hi ha poca gent que sàpiga escoltar, vull dir escoltar bé…” (pàg. 20)

• “Hi ha dones que penso que han perdut el món de vista, no volen créixer 
i es capfiquen en tot allò que fa referència al seu cos: des dels cabells fins a 
la punta dels dits del peu” (pàg. 31-32)

• “Des d’allí pots llançar totes les paraules que et fan nosa, aquelles que no 
saps com dir-les i a qui dir-les…” (pàg. 34)
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• “Som allò que els pares ens ensenyen quan no estaven intentant ense-
nyar-nos res…” A ella, els seus pares li van ensenyar a fer les coses amb 
dignitat i, en el cas que no pogués ser així, millor fer-les d’amagat i que 
esdevinguessen un rumor i no pas una realitat evident” (pàg. 51)

• “…em quedo encantat llegint la dedicatòria. Hi posa el nom de la mare i 
després diu: “ets un mirall on recordar altres temps i reviure la joia i el goig 
de la paraula”. A l’acomiadament surt un “t’estimo” escrit amb lletres tímides i 
signa Jordi. Obro el llibre aleatòriament i faig cap a la pàgina 35 i llegeixo “tot 
és enyor si miro el meu entorn, i a dins meu ets tu l’únic paisatge” (pàg. 55)

• “Només els necis són capaços de censurar i si, a més, creuen que posse-
eixen la veritat absoluta llavors es poden produir situacions lamentables.” 
(pàg. 58)

• “Caputxeta, un conte carregat de simbologia” (pàg. 58)

• A més el joieret de fusta que si cau al terra no es trenca com el de porcellana!!!

• “He arribat a pensar que quan una és mestressa dels seus pensaments 
i té les regnes de les seues paraules es converteix de cop i volta en una 
persona respectable, almenys respectable per poder parlar de coses més 
interessants que la pròpia existència.” (pàg 65)

• “…paraules amuntegades i ferides que eren incapaces de fluir a l’exterior 
amb naturalitat” (pàg. 69)
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• “Ella s’esforça bàsicament per aconseguir ser una mare digna per a uns 
fills com ells” (pàg. 104) 

• “Enfrontar-se a les soledats personals pot arribar a ser una davallada als 
inferns més traumàtics i esgarrifosos.” (pàg. 119)

4. DESPRÉS DE LLEGIR

�  És evident que La pols dels dies és un llibre carregat de referents audio-
visuals, periodístics, literaris, musicals, artístics, fílmics. Et recomanem que 
busques almenys un referent de cadascun d’aquests camps i en faces una 
breu ressenya (p. ex.: referent audiovisual: El conflicte de Síria; referent pe-
riodístic: alguna entrevista de Víctor Amela de “La contra” de La Vanguar-
dia; referent literari: el poema de Benedetti “A la izquierda del roble”; refe-
rent musical: “Aniversari” de Manel; referent artístic: parc de les escultures 
de Vigeland; referent fílmic: Esmorzar amb diamants).

�  D’altra banda, hi ha una connexió amb un aspecte concret de la cultura 
jueva. Ens referim a la utilització del número 7 en moltes ocasions. Podries 
buscar informació d’aquest referent numèric i també exemples de la no-
vel·la?

�  T’atreveixes a fer un tràiler del llibre? 
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