Per 13 raons, Jay Asher (1)
EDAT: 14 anys /+

INTERDISCIPLINARIETAT
- Educació per a la ciutadania: el suïcidi; l’adolescència; les relacions humanes.
- Pel·lícules: Las vírgenes suicidas, (1999), de Sofia Coppola, Gente corriente (1980), de
Robert Redford, Prozac Nation (2001), d’Erik Skjoldbjaerg.
- Sèries: Per 13 raons (2017), Per 13 raons. Segona temporada (2018).

PROPOSTES DE TREBALL
1.- Explica com s’estructura la novel·la: comenta el sentit que tenen els capítols.
2.- Explica quines són les dues veus narratives que despleguen aquest relat i quin recurs
tipogràfic es fa servir per diferenciar-les.
3.- Relaciona:
Justin Foley

Feia d’animadora. Va coincidir
amb la Hannah en una festa i la va dur en
cotxe fins que van topar amb una senyal
d’stop.

Alex Standall

La Hannah era al lavabo amagada i va
sentir com violava la Jessica. La Hanna no hi va
fer res.

Jessica Davis

No formava part de la llista “d’inculpats” de la
Hannah. N’estava molt de la Hannah, però
tenia por que els altres sabessin que la Hannah
li agradava. Li feia por el que dirien i es va
creure els rumors que van córrer sobre ella.

Tyler Down

Era l’editor de la revista de l’escola Perdut
i trobat. Va publicar a la revista un poema
de la Hannah sense el seu permís. Els seus
pensaments es van fer públics i van ser objecte
de burla.
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Courtney Crismen

Va ser rebutjat per la Hannah i se’n va venjar.
Es va encarregar de fer desaparéixer de
l’expositor de l’assignatura de Debat social
totes les notes que els companys deixaven a la
Hannah.

Markus Cooley

Va quedar amb la Hannah gràcies al “dòlar de
l’amor”, però ella el va rebutjar.

Zach Dempsey

Era una noia encantadora. Semblava perfecta
però tot eren aparences. Utilitzava la gent a la
seva conveniència.

Ryan Shaver

Era un voyeur. Va estar observant la
Hannah des de la finestra de casa seva durant
un temps, fins que la Hannah ho va descobrir i,
amb l’ajuda de la Courtney, el va atrapar.

Clay Jensen

Era una noia extrovertida, honesta i franca.
Era nova a l’escola, com la Hannah.

Jenny Kurtz

Va crear una llista en la qual la Hannah
el millor cul de la classe de primer.

Bryce Walker

Va ser el noi que li va fer el primer petó i
en qui ella confiava. Va ser el creador dels
primers rumors sobre la Hannah.

era

4.- Quin dels personatges anteriors et sembla més detestable. Raona la resposta.
5.- Llegeix el fragment següent i explica si alguna vegada has viscut una situació

similar:

“Un rumor basat en un petó va arruïnar un record que esperava que fos especial. Un
rumor basat en un petó em va crear una fama que altres es van creure i van alimentar. I,
de vegades, un rumor basat en un petó crea un efecte de bola de neu.”
6.- Explica en què consisteix el “dòlar de l’amor”.
7.- Com se sent el protagonista, en Clay, mentre escolta les cintes de casset?
8.- Digues en quins dos moments la Hannah intenta demanar ajuda i confessar que es vol
suïcidar.
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9.- Escriu què penses sobre el suïcidi. Et sembla una acció de valentia o, al contrari, una
acció de covardia? O potser ni una cosa ni l’altra?
10.- Escriu el significat de les expressions següents:






(1)

No dir ni ase ni bèstia.
S’ha acabat el bròquil.
Partir peres.
Engegar a pastar fang.
Sortir el tret per la culata.

Si sou professor/a i necessiteu el solucionari el podeu demanar al vostre promotor/a

de la zona o a educacio@grup62infantiljuvenil.cat posant totes les dades del centre i el
vostre nom i cognom.
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