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Pinyols d’aubercoc és un llibre so-
bre els embats del temps. Sense 
estridències, amb un exuberant 
domini de la llengua dialectal i 
una prodigiosa sensibilitat, les 
proses d’aquest llibre esdevenen 
una crònica de l’educació senti-
mental de l’autor amb el rerefons 
de la transformació de Mallorca 
pel boom turístic.

ETAPES RECOMANADES

ESO i batxillerat

OBJECTIUS DE LA GUIA DE LECTURA

Aquesta guia de lectura per a Pinyols d’aubercoc proposa:
• Reflexionar sobre el gènere literari memorialístic. 
• Analitzar la construcció dels textos literaris, des del punt de 
vista de la relació entre la forma (estil) i el contingut. 
• Aprofundir en el coneixement de les varietats geogràfiques 
de la llengua catalana. 
• Estimular la creació literària. 



ABANS DE LA LECTURA

CONÈIXER L’AUTOR

Emili Manzano i Mulet (Palma, 1964) és un periodista mallor-
quí. Va estudiar Filologia Hispànica a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Va iniciar la seva tasca periodística a la premsa 
escrita col·laborant com a crític literari al Diari de Mallorca, La 
Vanguardia, ABC o El País. Posteriorment col·laborà a la revista 
L’Avenç i a les emissores de ràdio Ràdio 4 i Catalunya Ràdio. 

L’any 2001 inicià un espai televisiu dedicat al món dels llibres 
anomenat “Saló de lectura” a Barcelona TV, que presentà fins a 
l’any 2006. Amb aquest espai Manzano fou guardonat amb el 
Premi Ondas l’any 2004 com a millor programa local, amb el 
Premi Nacional de Periodisme, concedit per la Generalitat de 
Catalunya, i amb el Premi Òmnium Cultura.

El maig de 2006 fou nomenat director de l’Institut Ramon 
Llull en substitució de Xavier Folch, però abandonà el càrrec el 
desembre del mateix any.

El 20 d’abril de 2007 es va començar a emetre, pel Canal 
33/Televisió de Catalunya, el programa “L’hora del lector”, que 
dirigia i conduïa ell mateix. Aquest programa es va emetre du-
rant 4 anys i 159 edicions, i s’acomiadà el 26 de juny de 2011 
amb Miquel Barceló com a convidat.

L’any 2012 presentà, juntament amb el filòsof Xavier Antich, 
el programa “Amb filosofia”, al Canal 33, que acostava a l’audi-
ència els temes, els problemes i les respostes del pensament 
contemporani per mitjà d’entrevistes a personatges de dife-
rents àmbits professionals relacionats amb la cultura crítica.

És autor del llibre de ficció Pinyols d’aubercoc publicat per 
L’Avenç (primera edició 2007). També va publicar el març del 
2004 la traducció Mira a lo lejos, per RBA, obra del filòsof fran-
cès Alain Badiou.

Darrerament es dedica a la direcció i producció de documen-
tals com El dia de la sípia (2016), Extraña forma de vida (2017), 
Què noms, Andreu Vidal? (2020) o Estudi Harris (2020). 

CONVERSA LITERÀRIA



SEGUIM LA LECTURA

T La terra i la naturalesa tenen un paper molt rellevant en el llibre. 
Quina funció et sembla que té? Et pots fixar, per exemple, en la 
secció “Mal d’enamorament devora les tomatigueres” (p. 75). 

T Encara referint-nos a la naturalesa, el llibre és ple de refe-
rències a la flora i la fauna pròpies de Mallorca. Fes una llista 
dels animals i vegetals que hi apareixen i identifica’ls en la teva 
varietat geogràfica.  

T Un dels trets principals i transversals de tot el llibre és la 
riquesa lèxica i la mostra de lèxic propi de la varietat geogrà-
fica balear. Escull un capítol del llibre i fes una llista dels mots 
propis de la varietat geogràfica de l’autor. Busca’n el significat 
al Diccionari Català-Valencià-Balear i/o dona’n l’equivalent de 
la varietat pròpia. 

T El Diccionari Català Valencià Balear (DCVB) és una obra im-
portantíssima per a la llengua catalana perquè recull la diversi-
tat lèxica fruit de la varietat geogràfica que presenta el català. 
Fes un breu treball d’investigació sobre la concepció i l’elabora-
ció del DCVB. Explica qui el va idear i redactar, en quin moment, 
quin sistema de treball van seguir i la repercussió que ha tingut 
en l’estudi i la difusió de les varietats geogràfiques del català. 

T Fes una llista dels topònims que van apareixent en els textos. 
Ubica’ls en un mapa de Google amb el fragment de text en què 
apareixen. Completa la fitxa amb dades com ara el tipus de lloc 
(poble, platja…) i altra informació rellevant que trobis. Després, 
a partir de tots els indrets que hagis localitzat dissenya una 
ruta amb els que et semblin més rellevants o interessants. 

T En el capítol “Una cicatriu en forma d’ocarina”, l’autor repas-
sa la història de la seva família i esmenta fets, indrets i perso-
natges d’àmbit europeu. Senyala aquests referents i documen-
ta-te’n. Elabora una petita fitxa per a cada un amb les dades 
més rellevants que localitzis. 
 

https://dcvb.iec.cat/


DESPRÉS DE LA LECTURA

T Els textos estan distribuïts amb tres parts, que tenen els tí-
tols corresponents. Busca’n el significat i formula una hipòtesi 
sobre la relació que tenen amb els textos i sobre el motiu pel 
qual s’organitzen així. 

T Els capítols que configuren el llibre es construeixen a partir 
del viatge que l’autor fa per la memòria personal i la seva au-
tobiografia. Intenta establir algunes característiques d’aquest 
gènere literari: És narratiu? Per què? És poètic? Per què? Quina 
relació s’estableix entre la realitat i la ficció en aquests textos? 
Podem estar segurs que tot el que s’hi explica és cert? Per 
què? Podem establir la diferència entre l’autor i el jo narratiu? 

T Enllaçant amb l’activitat anterior, comenta el paràgraf de la pà-
gina 34 que comença: “Els escrits que te don, lector hipotètic…”. 

T Intenta traçar per escrit l’evolució personal del jo narratiu a 
partir del que explica en els textos.   

T Hi ha algun personatge que apareix en més d’un text. Detec-
ta’l i escriu un resum de la seva història a partir del que s’expli-
ca en els diferents capítols en què apareix.

T La infantesa és un tema bastant recurrent en el volum. L’au-
tor presenta alguns records, però et sembla que els trasllada al 
paper amb alguna intenció concreta? Quina? 

T El món rural de l’illa és un personatge més del llibre. Quins 
costums i accions pròpies d’aquest àmbit apareixen en els tex-
tos. Creus que són vigents/actuals encara? Han quedat subs-
tituïts per altres accions? Com ha canviat el món des de la 
infantesa de l’autor?



ACTIVITATS ALTERNATIVES

T En alguns moments, presenta aquests records d’infantesa 
a partir d’una fotografia. Busca alguna fotografia de la teva 
infantesa, d’algun objecte o d’algun lloc relacionat amb la teva 
infantesa i escriu el que t’evoca. 

T Escriu un text a partir d’una de les fotografies del llibre. Pot 
ser un text descriptiu, un text narratiu, poètic… 

T Escriu un text literari a partir d’alguna d’aquestes citacions 
del llibre: 

- Treballar la terra és conversar amb els morts, com 
llegir els clàssics. (p. 19) 
- La terra és el cel dels infants. (p. 23) 
- Allà on ell conreava i feia pasturar el bestiar, ara s’hi 
enfilen i aterren els avions. (p. 28) 
- Vosaltres hi veureu unes copinyes. Per mi són la 
memòria dels anys perduts. Com una col·lecció de 
monedes de països que ja no existeixen. (p. 31) 
- Els vertaders paradisos són individuals. (p. 34) 
- Dels pinyols d’aubercoc no en surt un so concret i 
harmoniós, és ver. I tot el meu mite cap dins una but-
xaca. (p. 35) 
- El món està ple de perills i de promeses pels infants 
que no volen dormir a migdia. (p. 38) 
- Una tristor tan antiga que no se sap d’on ve. (p. 45) 
- Coses que parlen d’una soledat infinita. (p. 69) 
- Pensar en les cartes que m’agradaria escriure. (p. 71) 
- Tanc els ulls perquè la bellesa del cel que s’enfos-
queix se’m fa massa feixuga. (p. 76)
- Estimar-se és un desert. (p. 79) 
- La memòria dels dies perduts també es desfà en 
núvols de partícules invisibles i puja al cel recargo-
lant-se en bavarades blanques; el cervell, amb els 
anys, es va recobrint de sutja. (p. 83) 
- No és ver que la nostàlgia del present encara fa 



més mal que la nostàlgia del passat? I la nostàlgia del 
futur, que no ho en fa més encara, perquè no podem 
posar-li noms ni cares? (p. 93)

MÉS ENLLÀ DE LA LECTURA

Un dels temes que també travessa tot els llibre és el canvi que 
pateix l’illa amb l’arribada i la massificació del turisme. Investi-
ga sobre l’esclat del turisme a Mallorca i explica com ha canviat 
l’illa i la societat balear. Elabora una presentació en què hi re-
presentis: 

1. Origen i causes 
2. Canvis que va suposar per l’illa 
3. Beneficis 
4. Perjudicis 
5. El turisme balear en l’actualitat 

MÉS ENLLÀ DE LA LECTURA

http://www.elsllibresdelavenc.cat/?p=4415

http://www.elsllibresdelavenc.cat/?p=4415





