
1Guia de l’alumne LA PELL FREDA

G
U

IA
 D

ID
À

C
TI

C
A

 C
R

EA
TI

VA
ES

O
 |

 È
lia

 R
iu

da
ve

ts



Èlia Riudavets és graduada en Filologia Catalana i professora de Llengua i Literatura 
a Secundària. A classe, intenta apropar la matèria a la realitat dels joves i potencia la 
lectura com a eina per al desenvolupament personal i el sentit crític.

Llegir et permet somiar, viure en altres cossos, riure, plorar, aprendre, volar 
lluny. És una manera de compartir, d’intercanviar opinions, visions, realitats, de 
crear nous horitzons. Per què no convertim també la lectura a l’aula en tot això?

Aquesta guia didàctica ha estat creada amb la intenció de fer viure des de 
dins la novel·la a qui la llegeixi. D’engrandir l’experiència lectora tant com sigui 
possible, partint sempre de la realitat i el punt de vista de cada lector. 

Èlia Riudavets

Introducció per al docent
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Albert Sánchez Piñol va néixer a 

Barcelona l’any 1965. És antropòleg 

i escriptor.

Ha publicat l’assaig satíric Pallassos 

i monstres (Edicions La Campana, 

2000) sobre vuit dictadors africans. 

La crítica ha dit que és un llibre 

formidable, que il·lumina a través 

de la documentació i la sàtira una 

fosca realitat que se’ns oculta.

La novel·la La pell freda (Edicions 

La Campana, 2002) va suposar 

l’entrada d’Albert Sánchez Piñol 

en el camp novel·lístic amb una 

obra sorprenent per la seva 

força i originalitat.
Ha aconseguit un èxit excepcional 
de venda i crítica i se n’han 
venut els drets de traducció a 37 
llengües.Pandora al Congo (Edicions La 

Campana, 2005), amb més de 15 
traduccions, Tretze tristos tràngols 
(Edicions La Campana, 2008) i 
Victus (Edicions La Campana, 
2012), un autèntic fenomen de 
vendes, confirmen la qualitat de 
l’escriptor català contemporani 
més internacional.

L’obra
Quan el van desembarcar a la 
platja amb una xalupa, el va 
sorprendre que l’únic habitant de 
l’illa no sortís a rebre’l. Però aviat 
descobreix que apareixen cada 
nit molts visitants misteriosos 
i amenaçadors. Des d’aquest 
moment, la seva vida -que haurà 
de compartir amb el brutal 
Batís Caffó i Aneris, la de la 
pell freda- es converteix en una 
lluita frenètica amb ell mateix i 
amb els altres, on es barregen els 
sentiments de rebuig i de desig, 
de crueltat i d’amor, de por i 
d’esperança.

L’autor
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Abans de llegir

L’ALTERITAT

Com veuràs, aquesta novel·la de Sánchez Piñol explora intensament 
temes com la guerra, l’alteritat o l’afectivitat. 

Abans de llegir-la, ens centrarem en el segon: l’alteritat o el 
conflicte que es produeix per motius de diferència. A La pell freda, 

dos personatges humans donen veu a dos possibles punt de vista respecte 
al conflicte que es genera entre ells dos i l’ “altre”, un tercer personatge que 
és diferent a ells en tots els aspectes. Un dels dos humans, considera que 
no s’hi ha de tenir ni diàleg, amb aquest tercer; que l’entesa no és possible 
sota cap concepte. El segon, en canvi, intenta buscar les semblances que 
els apropen, en lloc de posar el focus en les diferències, per tal de facilitar la 
comprensió i evitar la violència. 

Tenint en compte això, busca als mitjans de comunicació notícies actuals 
que exposin conflictes o enfrontaments basats en aquesta qüestió: la 
incomprensió per motius de diferència. Per exemple, pots buscar notícies 
que exposin la diferència per motiu de gènere en l’esport, i els conflictes 
que aquest fet genera. També pots buscar conflictes que sorgeixin per la 
diferència d’origen de les persones que hi intervenen, etc. 

Per a cada una de les notícies que seleccionis, intenta respondre les preguntes 
de la pàgina següent. Després, poseu en comú a l’aula les notícies escollides 
i comenteu la manera com la diferència segueix, encara a dia d’avui, 
generant conflictes. Aquest, serà el punt de partida per començar la lectura.
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NOTÍCIA:

 Quines són les parts que intervenen en aquest conflicte? 

 Què defensa cada una de les parts? Quins arguments utilitza per 
reivindicar la seva opinió? 

 Per què creus que les dues parts no arriben a una entesa? 

 Creus que el conflicte es podria resoldre? De quina manera?
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Durant la lectura

LA BANDA SONORA

LA PLAYLIST

El ritme de la novel·la és variable i a mesura que avança es van 
intercalant escenes bèl·liques de gran acció amb situacions més 
reposades on s’exploren les emocions o vivències més íntimes dels 
personatges. 

Tenint en compte això, com creus que seria la playlist d’aquesta història? 

A mesura que vas avançant en la lectura, proposa una cançó per a cada 
una de les escenes que es vagin succeint. Per triar-la, pots basar-te en el 
que t’ha transmès la situació descrita, en com t’ha fet sentir el que ha dit 
algun personatge, en allò que es descriu literalment al text, o en allò que tu 
consideris més adient. 

Cada cop que seleccionis una cançó per a la llista, en un document a 
banda, justifica la teva tria en un parell o tres de línies. Explica a quin moment 
acompanya aquella cançó, per què l’has escollida, quin criteri has fet servir 
a l’hora de relacionar l’escena de la novel·la i la peça musical, etc.

Quan tinguis totes les cançons seleccionades, agrupa-les i crea la teva pròpia 
llista de reproducció de La pell freda. Tingues en compte que la reproducció 
de totes les cançons, una darrere l’altra, ha de poder explicar musicalment 
l’argument de la novel·la. 

Després, comparteix-la amb la resta de companys i companyes. Haureu 
coincidit en alguna cançó?

 1.
 

 2.
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 3.
 

 7.
 

 5.
 

 9.
 

 4.
 

 8.
 

 6.
 

 10.
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PER NO PERDRE EL FIL

Al mateix temps que vas configurant la teva playlist i mesura 
que avances en la lectura de la novel·la, mira de respondre les 
preguntes següents. 

Veuràs que n’hi ha que no tenen una resposta clara o tancada; si et cal, 
posa-les en comú amb els teus companys i companyes:

 A què creus que fa referència el títol del llibre, «La pell freda»? Per què 
creus que es va optar per aquesta tria?
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 Quin tipus de narrador escull l’autor per presentar-nos aquesta història? 
Per què creus que ho fa?

 Quants personatges apareixen en l’obra? Com els definiries?
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 Com s’anomena el protagonista? Per què diries que l’autor es decanta 
per aquesta opció?

 Reflexiona sobre els noms dels personatges: Batís Caffó, Aneris, Citauca. 
Tots tenen un significat implícit. Saps trobar-lo?

BATÍS CAFÓ:

ANERIS:

CITAUCA:
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 L’estructura d’aquesta novel·la és lineal, és a dir, no es produeixen alte-
racions en la cronologia o l’ordre dels esdeveniments, sinó que la història 
presenta un plantejament, un nus i un desenllaç clarament delimitats. Tenint 
en compte això, quins esdeveniments diries que pertanyen a cada una de 
les parts?

 Per què creus que el narrador decideix canviar la seva manera de refe-
rir-se als citauques i deixar-los d’anomenar «granotots»?

 El final de l’obra converteix la novel·la en una història circular. Explica’l 
amb les teves paraules. Quin significat creus que té?
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Com has vist i hem comentat, la història de La pell freda s’explica 
en primera persona. D’aquesta manera, només tenim una opció, 
que és la de veure tot el que passa a través dels ulls del narrador. 
És ell qui ens fa partícips de les seves pors, els seus dubtes, les seves 

passions i les seves fragilitats, i aquestes emocions ens ajuden a construir el 
relat dels esdeveniments. 

Hem de tenir en compte, d’altra banda, que aquesta narració que es construeix 
no només és única i, per tant, no ens permet conèixer altres perspectives de 
la història, sinó que, a més a més, parteix d’una perspectiva privilegiada, si 
bé el narrador forma part del bàndol dominant i invasor del conflicte. Amb 
tot, la seva posició, i l’única que ens arriba, és més fàcil d’afrontar que la 
d’altres personatges. 

Malgrat això, la seva història no només parla d’ell, sinó que un dels personatges 
que més importància té en el relat és el de l’Aneris. A mesura que llegim, la 
vivim i l’anem coneixent a través dels ulls del narrador, però, com deu viure 
ella la història? Quines són les seves pors, les seves contradiccions, les seves 
mancances? Com és viure la diferència des del punt de vista de qui no té la 
sort de néixer al costat privilegiat? Com viu ella la seva opressió?

Ara li toca a ella. És el moment de donar-li veu. 

 Reescriu la història de La pell freda des dels ulls de l’Aneris. Pensa 
com canviaria la manera de fer-nos-la arribar. Considera quines escenes 
guanyarien importància i quines potser no en tindrien tanta, i decideix si 
la història començaria i acabaria al mateix punt o potser hi hauria alguna 
modificació. 

Per tal de plasmar la nova versió de la història, escull una d’aquestes opcions 
o proposa’n tu una altra que t’agradi més. Pots realitzar-ho en un full apart, 
en una llibreta o sobre el suport que triïs:

Després de llegir

ANERIS: ARA LI TOCA A ELLA
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A. EL CÒMIC

Ets amant dels còmics? T’agrada dibuixar? Escull un fragment de la novel·la i 
converteix-lo en còmic, variant-ne el punt de vista. Recorda que ara la història 
l’explica l’Aneris. 

Per fer-ho, fixa’t en les descripcions dels 
espais i dels personatges per traslladar-
les a les vinyetes del teu còmic i decideix 
quins fragments del text esculls perquè 
passin a formar part dels diàlegs dels 
personatges. 

No perdis de vista que has de centrar el 
focus d’interès en la figura de la citauca i 
la manera com ella viu la història. Si et cal, 
pots afegir elements inventats. 

B. EL DIARI PERSONAL

Si t’agrada escriure, pots explicar la versió de l’Aneris a partir del seu diari 
personal. Què hi escriuria la citauca des del moment de l’arribada del 
narrador? Selecciona aquells moments que consideris que ella deixaria 
recollits al seu diari personal i canvia’n el punt de vista. Posa la teva atenció, 
sobretot, en la manera com ella sent i viu el conflicte, així com la relació 
afectiva que s’estableix entre ells dos. Si et cal, pots afegir elements inventats.

Finalment, pensa: com decoraria l’Aneris el seu diari personal? 
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C. L’OBRA DE TEATRE / EL GUIÓ AUDIOVISUAL

Dona vida a La pell freda convertint el text 
narratiu que ens presenta Sánchez Piñol en un 
text conversacional. 

Selecciona un fragment de l’obra que et 
sembli rellevant per algun motiu i decideix si 
en fas una obra de teatre, un guió de cine, 
un guió de sèrie, un curtmetratge…

Recorda que l’eix central del text han de 
ser els diàlegs dels personatges i que tots 
els moviments que aquests facin, així com 

els elements que configuren l’espai o altres 
detalls d’interès han de quedar recollits a les 
acotacions. 

Ah! I no t’oblidis que estàs donant veu a 
l’Aneris. Ella ha de centrar el focus d’interès de l’acció. Si et cal, pots afegir 
elements inventats.

Si t’hi atreveixes, pots animar-te a gravar en vídeo o representar en directe el 
resultat final. 

D. L’ÀLBUM FOTOGRÀFIC

A vegades, les millors històries se’ns graven 
a la ment en milions de fotografies que 
queden per sempre congelades. Així les 
podem recuperar quan ens fan falta. 

Si t’agrada la fotografia i et sembla una 
bona manera de transmetre emocions i 
gran històries, pensa: com seria el relat de La pell freda 
fet, només, a partir de fotografies? 

Posa en marxa la teva creativitat i relata la història que has llegit per mitjà 
d’instantànies que en recullin els elements més importants. 

No oblidis que, en aquest cas, estàs relatant la història des del punt de vista 
de l’Aneris. Per tant, fixa’t, sobretot, en la manera com ella viu el conflicte i la 
manera com van variant les seves emocions i sentiments. Si et cal, pots afegir 
elements inventats.
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Esperem que hagis gaudit llegint aquest meravellós llibre i amb les 
activitats creatives de la guia. Pots compartir amb nosaltres el teu 
treball o enviar-nos qualsevol comentari que et vingui de gust per 
mitjà del correu penguin.aula@penguinrandomhouse.com. Tam-
bé pots penjar les imatges al teu Instagram, si en tens, i etiquetar @
penguinaulaes perquè puguem compartir la teva creació. Moltes 
gràcies!


