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Aina torna al poble on solia passar les vacances. Sap 
que, tan bon punt hi arribe, haurà d’escriure la histò-
ria del Jaguar, aquell amic amb qui va compartir els 
estius de l’adolescència. Ho fa amb l’aspiració d’esbri-
nar quins motius el van conduir al suïcidi, a llevar-se 
la vida només amb díhuit anys.

TEMÀTICA: el suïcidi, la despoblació, el contrast 
entre el món rural i el món urbà, les relacions 
adolescents, les noves masculinitats, les xarxes 
socials.

GÈNERE: narrativa, realisme.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la novel·la ens fa 
reflexionar sobre les causes i les conseqüències 
del suïcidi, desmuntant pors i prejudicis.

CLAUS PER A LA LECTURA
Trencar el tabú
El llibre demostra els beneficis de parlar dels fets trau-
màtics, per a la qual cosa cal véncer les reticències de 
la societat sobre temes estigmatitzats, com el suïcidi. 
La por del poble de parlar de la mort del Jaguar impe-
deix que Aina complete el dol per l’amic i fa que sor-
gisquen retrets i culpes entre els companys de colla. 

El despoblament
L’acció transcorre a Valhondo, un poblet de l’interior 
que es podria situar en alguna de les nostres comar-
ques i que pateix el problema del despoblament. La 
poca gent jove que hi roman se sent asfixiada i amb 
poques possibilitats de futur. La narradora, que hi es-
tiueja, comença a estar desconnectada dels gustos i 
les aficions dels amics de la infància.

Les relacions saludables
La confiança i la sinceritat es revelen com una neces-
sitat bàsica per a mantindre la colla unida. A poc a 
poc, la protagonista s’adona que el respecte mutu i 
la comprensió són les bases de qualsevol relació sa-
ludable, com la de sa mare amb el seu padrastre o la 
que ella voldria tindre amb el xic que li agrada.

MÉS RECURSOS
   Possibilitat de visita de l’autor. 

  Propostes didàctiques descarregables en  
www.bromera.com.

  En el canal de YouTube La prestatgeria de 
Marta, l’escriptora Marta Meneu-Borja parla 
de la novel·la i la compara amb altres obres 
literàries, pel·lícules i sèries.

  El web de la Conselleria de Sanitat de la 
Generalitat Valenciana ofereix una secció 
explicativa relacionada amb els mites sobre 
el suïcidi.

  Arribarà el dematí és una novel·la del mateix 
autor que també tracta el tema del suïcidi i el 
de la separació dels pares.


