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1ª sessió (pàgs.5-75)                       2ª sessió (pàgs.77-123)  

1a sessió 

I 
1.¿Quina malifeta fa Pol al principi del llibre?¿Aconsegueix que li diga què 

ha fet la seua germana, Mercè, que sempre recorda que només té dotze 

anys? 

2.¿Com reaccionà el pare quan sabé què havia passat? 

3.¿Quines persones s’ocupen de Pol, de dur-lo a escola, d’arreplegar-lo i de 
vigilar-lo a casa? 

4.¿A què es dedica la mare de Mercè i de Pol? 

5.¿Com és com a mare? 

6.¿Què diu a Mercè l’Esperança quan la xica li demana ajuda? 

7.¿Quines són les persones més importants a la vida de Pol? 

8.¿Què vol dir Sixte, son pare, quan diu que és un “home” antic? 
9.¿Quina llengua usen a casa el militar i l’esteticista? 

10.¿On viuen la germana i el cunyat del coronel? 

11.¿Com és Pol? 

12.¿De quin tema Pol parla amb sa germana sense cap classe de tabú? 

13.¿Per què Mercè s’ha d’encarregar tota la setmana de Pol? 

14.¿Què fa Pol al taller? 

15.¿Què berena? 
16.¿Quins programes li agraden més de la tele? 

17.¿Quina novetat els comunica, a la classe de Mercè, Celeste, la tutora? 

18.¿Qui arriba de sobte quan Pol, convençut que no hi ha aranyes, entra al 

servei? 

II 
19.¿Quina reunió els espera cada any? 
20.¿Què vol posar-se Pol? 

21.¿Quina notícia fantàstica rep Mercè respecte a l’obra de teatre? 

22.¿Quina història absurda conta Pol sobre com veure Jesucrist?  

23.¿Com li ixen les proves que li fa miss Margaret, la directora de l’obra? 

24.¿Què li demana sa mare a Mercè aquella nit que vénen a sopar 

companys de l’home? 
25.¿Quin és el millor amic de son pare? 

26.¿Quina pensada se li ocorre a Pol? 

 

III 
27.¿Li digué que sí el pare? ¿Què va passar a la fi? 

28.¿Amb quina frase tortura Pol tota la família? 

29.¿A qui li conta Mercè les seues pors i incerteses sobre l’obra que 
representarà? 

30.¿Què descobreix el metge, quan porten Pol a l’oftalmòleg? 

31.¿Què hi té a veure Mercè en tot això? 

32.¿Quina idea té Mercè perquè no se li vegen les gomes de les ulleres? 



33.¿Què li diu sa mare a Mercè sobre l’obra que s’estudia? 

 

IV 
 

34.¿Pol sap llegir i escriure? 
35.¿De què va el conte? 

36.Quan es queden sols Mercè li pregunta per què ha triat el 14. 

37.Mercè vol confirmar-ho. ¿Com ho fa? 

38.¿Quin tipus de cine agrada a Pol? 

39.¿Què sembla la pel.lícula quan li la conta a Mercè? 

40.¿Per què la mare diu que Mercè i Pol vagen a sopar al Pizza Hut? 

41.¿Per què, temps enrere, havien tancat Pol? 
42.¿Com se sent quan arriba la representació? ¿Com acabà? 

 

V 
43.¿Com va la relació entre els pares de Mercè i Pol? ¿Quin estiu espera a la 

família? 

44.¿Com se sent la Mercè quan li diuen què vol estudiar? 
45.¿Què diuen els oncles d’Albaida? 

46.¿Què fa el general amb el seus cabells blancs? 

47.¿Què diu el coronel quan algú es queixa que Pol no respon el que se li 

pregunta? 

48.Parlen de cine en el dinar amb els oncles d’Albaida.¿Què diuen? 

49.¿Què li ha comprat son pare a Pol per al seu aniversari? 
50.¿Què en diu Mercè? 

51.¿Quin regal ha pensat Mercè? 

52.¿Què li sembla un gripau a Pol? 

 

2a sessió 

VI 
 
53.¿Quina notícia important comunica Sagrario, la minyona, a la família? 

54.¿Per què no anirà la família a passar l’estiu, com sempre, a Múrcia? 

55.¿Què demana Anita a la mare? 

56.¿Com era la filla d’Anita? 

57.¿Què va pensar Pol quan la va veure per primer cop? 

58.¿Qui semblà l’única a veure que aquella parella s’estimaven? ¿Què va 
fer? 

59.¿On fou la primera eixida junts de la parella? 

60.¿Què vingué, després del cine? 

61.¿Què diu Sixte quan la dona li diu que la parella fan manetes. 

62.¿Què li confessa Pol a sa germana? 

63.¿Quina amiga de la mare està obsessionada sempre dient que està 

grossa? 
64.¿Qui està veritablement gros? 

65.¿Què li diu un dia Pol a Mercé i què fa ella? 

66.¿Qui posà tota classe de pegues? 

 



 

VII 
 

67.¿Com ha canviat Pol físicament i anímicament? 

68.¿Quina cosa vol fer, que comunica a la família en un sopar’ 
69.¿Quina cosa més compromesa vol fer Pol? 

70.¿Qui va sentir Mercé parlar amb els pares amb el mètode clàssic del got 

apegat a la paret? 

71.¿Qui es tanca en redó a deixar que Pol visca la seua vida i per què? 

72.¿Què respon Sixte quan l’educador li diu que no ha entés mai Pol? 

73.¿Què diuen el tiet Felip i la tieta Lola, que se’n farien càrrec de la 

custòdia si els pares de Pol morissen quan Sixte els crida? 
74.¿A qui demana també consell, el Sixte? 

75.¿De què parlen? 

76.¿De què l’assabenta Sixte? 

77.¿Què li diu Martín Martín a Sixte sobre el seu futur? 

78.Mentrestant, ¿què diu l’Anita sobre la boda? 

79.¿Com reacciona Sixte quan s’assabenta del que pensa Anita? 
 

VIII 
 

 

80.¿Què fa Mercé a Barcelona, aquell juliol tan calorós? 

81.¿Com és el professor? 
82.¿Com està en Pol? 

83.¿Per què està tan trist? 

84.¿Quina peça teatral li ve al cap? 

85.¿Què descobreixen un dimecres quan s’asseuen a  dinar? 

86.¿Què li conta a son pare abans que el renyés? 

87.¿Què diu Sixte? 

88.¿Qui ix en defensa de Pol? 
89.¿Què passa quan s’estan preparant  per a anar a veure la tieta 

Enriqueta, que acabava d’enviudar? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


