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1. INFORMACIONS I ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT

Ara que estem junts no és una simple novel·la per a adolescents. Tal com s’anuncia a la coberta, 
és una novel·la de guerra, exili i innocència. Tres temes que no són simples de tractar, que no 
poden il·lustrar-se en blanc i negre sinó que necessiten tots els matisos.

I a Ara que estem junts, n’hi ha molts, de matisos: històries que transcorren en paral·lel, conflictes 
a tots els nivells, personatges que no poden definir-se amb una sola frase, temes per donar i per 
vendre... Són precisament totes aquestes cares que li donen la versatilitat que li permet adreçar-
se tant a joves com a adults. I és que Ara que estem junts és una novel·la que ens permet gaudir-la 
a cadascú des del propi punt de vista. 

Els adolescents hi trobaran amor, amistat i un protagonista de la seva mateixa edat, fets que fan 
que sigui una obra ideal per treballar en el segon cicle d’ESO des d’una perspectiva totalment 
transversal, ja que la lectura ens proporciona una bona base per treballar des de les matèries de 
llengua, història o literatura.

En aquest sentit, la guia didàctica ofereix un breu estudi preliminar de l’obra i l’autor que pot servir 
per orientar la lectura mateixa i per dur a terme algunes activitats posteriors, i una proposta di-
dàctica que inclou activitats de tot tipus útils per fer un enfocament de l’obra globalitzat segons 
les necessitats de cadascú. 

A banda de l’estudi preliminar i de les activitats proposades, a continuació us oferim tot un seguit 
d’enllaços que poden servir com a material complementari a la lectura o a la resolució de les acti-
vitats proposades. 

El llarg camí de l’exili – Imatges + Corrandes d’exili cantades per diversos cantautors
Camp d’Argelers – Documental que explica què va significar realment aquest camp de concen-
tració per als republicans catalans i espanyols que fugien del franquisme. (Sense Ficció – TV3) 
El llegat de la maternitat d’Elna – Reportatge que se centra en la figura d’Elisabeth Eidenbenz i la 
seva tasca com a impulsora i directora d’una maternitat a la Catalunya Nord al final de la Guerra 
Civil Espanyola. (El documental – TV3)
Els nens perduts del franquisme – Reportatge sobre la desaparició de nens fills de republicans. 
(30 minuts – TV3)
Emboscats – Història sobre els joves catalans que van decidir no anar al front o desertar durant 
la Guerra Civil Espanyola. (El documental – TV3)
La maleta mexicana – Reportatge sobre el paper que Mèxic va jugar en la Guerra Civil i el seu su-
port a la República durant l’exili. (Sense Ficció – TV3)
Lluís Companys – Poema musicat a càrrec de Roc Casagran i Cesk Freixas

https://www.youtube.com/watch?v=uPMDXLA9VuA
http://blogs.tv3.cat/senseficcio.php?itemid=27416&catid=1270
http://www.tv3.cat/videos/498169
http://www.tv3.cat/30minuts/reportatges/333/ELS-NENS-PERDUTS-DEL-FRANQUISME-I
http://www.tv3.cat/videos/3921230
http://blogs.tv3.cat/senseficcio.php?itemid=50670
https://www.youtube.com/watch?v=rcSAUKcziYI&feature=youtu.be
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2. ESTUDI PRELIMINAR

2.1 SOBRE L’AUTOR
L’escriptor Roc Casagran i Casañas va néixer a Sabadell el 1980. A banda de poeta i novel·lista, és 
també professor de llengua i literatura catalana a secundària.

En poesia ha publicat els llibres Els carrers de les fàbriques (Premi Martí Dot, Viena, 2002), Trèni-
cament trennificats (Emboscall, 2005), Després de Sarajevo (Premi Miquel Àngel Riera, Sa Nos-
tra, 2005) i L’ombra queixalada (Premi de Poesia Parc Taulí 2010, Pagès Editors). En prosa ha 
publicat Camí d’Ítaca (Mina, 2006) –escrit juntament amb Oleguer Presas–, i les novel·les Austrà-
lia (Premi Pin i Soler 2007, Columna), Un ós panda al pas zebra (Columna, 2011) i Ara que estem 
junts (Columna, 2012).

A més de la seva trajectòria literària i la seva tasca com a professor, cal destacar que va ser mem-
bre del consell de redacció de la revista sociocultural sabadellenca Ordint la trama (2001-2009) i 
que col·labora puntualment en diversos mitjans de comunicació, per exemple el diari Ara i més 
regularment al Catorze i al Racó Català. 

També participa sovint en recitals de poesia i en un espectacle conjunt amb el cantautor Cesk 
Freixas.

2.1.1 Roc Casagran, literatura compromesa

El compromís social i ètic és una constant en la literatura de Casagran. Tal com el mateix autor 
afirmava fa temps en una entrevista a Vilaweb:

«Jo respecto totalment aquells qui opten per fer una literatura despolititzada però per a 
mi és molt difícil. Igual que és molt difícil viure sense estar polititzat. En el moment en què 
et poses a reflectir el món hi apareixen termes polítics i de denúncia social. (...) És també 
una manera de transmetre un missatge, d’arribar a la gent i de deixar unes idees que jo 
defenso i que m’agradaria que altra gent les compartís».

Per tant, aquest compromís amb la societat, aquesta denúncia de les injustícies i aquesta aspira-
ció cap a un món millor es deixen veure tant en la seva poesia com en la seva prosa. 

Ja en la seva obra poètica més primigènia (Els carrers de les fàbriques) trobem alguns poemes 
que denuncien l’especulació urbanística soferta cap a finals del segle xx a les grans ciutats del 
país; però segurament és al poemari Després de Sarajevo on aquest compromís polític i moral es 
fa més palès; la denúncia de la guerra de Bòsnia en paral·lel a la cara oculta que va suposar l’orga-
nització dels Jocs Olímpics de Barcelona són l’eix vertebrador d’un poemari que també, en alguns 
moments, deixa entreveure la intenció de l’autor d’utilitzar la poesia (i per extensió, la literatura) 
com a arma per canviar les coses.

El compromís social és també present en la prosa. Fins i tot la seva primera novel·la, Austràlia, que 
podria entendre’s com un mer retrat generacional, està plena de detalls que confirmen el com-
promís de l’autor amb el moment que viu. En aquest sentit, Un ós panda al pas de zebra entra a 

http://www.ara.cat/
http://catorze.naciodigital.cat/&mobil=1
http://www.racocatala.cat/
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fons en la denúncia de la problemàtica de la immigració cap al mal anomenat «primer món» i els 
problemes que se’n deriven. I és un tema que no per ser actual deixa de poder-se relacionar amb 
allò que Ara que estem junts narra; les condicions extremes que van patir els exiliats no difereixen 
gens de les que pateixen els immigrants actuals en presons no reconegudes (els CIES); o l’etern 
debat sobre l’assistència sanitària als nouvinguts. 

I és que Ara que estem junts representa, d’una banda, una reivindicació de la memòria històrica 
des del punt de vista d’un escriptor que forma part de l’última generació que pot trobar fonts vives 
que li expliquin el conflicte, però també és una manera de reivindicar que tot allò que va passar no 
torni a tenir lloc. En aquest sentit es pot considerar també com una resposta a la demanda que 
l’any 1966 formulava el filòsof Theodor W. Adorno «qualsevol debat sobre ideals d’educació no té 
sentit i és indiferent si el comparem amb aquest: que Auschwitz no es repeteixi».

2.2 SOBRE L’OBRA

2.2.1 Argument i estructura

Ara que estem junts és una novel·la en forma de carta que el Tòfol escriu al seu germà bessó Tian, 
mort per una malaltia durant la guerra, on explica la història de la família i els durs anys de l’exili. 

La història comença explicant la vida dels dos germans sabadellencs durant l’últim període de la 
República. Aproximadament un any després de l’esclat de la guerra, el 1937, el pare marxa a llui-
tar al front al bàndol dels rojos. A mesura que els nacionals van guanyant terreny, la vida es torna 
perillosa a Sabadell per a la mare i els dos germans, així que a principis del 1938 fugen camí de 
l’exili, a França.

A mig camí, la família es veu obligada a deixar el Tian, el germà malalt, a casa dels avis a l’Empor-
dà. En aquest moment, el Tian regala al Tòfol un poema titulat Ara que estem junts, que aquest 
guardarà com un tresor durant tota la seva vida i que acabarà tenint més importància de la que ell 
mateix pensa. 

El Tòfol i la seva mare, embarassada, són obligats a passar per una experiència trista, dura i dra-
màtica, com és la vida al camp d’Argelers, on hi viuran des del 1938 fins al final de la guerra. Grà-
cies, però, a la seva imaginació i a l’humor negre amb què el Tòfol l’afronta, aconsegueixen que 
l’estada a Argelers sigui diferent. 

La seva salvació seran dos cosins que coneixen allà, i la Maria, «la Carbonet», el seu amor de Sa-
badell a qui retrobarà i ja mai més no deixarà escapar.

Un cop acaba la guerra, el pare aconsegueix treure d’Argelers la mare, el Tòfol i la Tina, la germa-
neta petita nascuda al camp, i endur-se’ls cap a Mèxic. La Maria no tindrà tanta sort i acabarà 
quedant-se a Argelers. 

Abans de marxar, però, el Tòfol li regala el poema del Tian escrivint-lo a la sorra d’Argelers. Evi-
dentment, les onades acaben esborrant l’escrit sobre la sorra, però per als dos enamorats 
el mar serà sempre el guardià del seu amor i només mirar-lo tindran la sensació que tornen a 
estar junts. 



Guia didàctica
ARA QUE ESTEM JUNTS

6

Aquí la història fa un salt temporal i ens explica com la família s’adapta a la seva nova vida d’exi-
liats a Mèxic i com la història d’amor del Tòfol i la Maria es consolida a l’altre continent després 
d’una feliç retrobada el 1957. 

Ja al final de la seva vida, el Tòfol sent la necessitat de retornar-li al seu germà el regal que va su-
posar el poema que li havia ofert, i escriu la història de la família en forma de novel·la amb l’es-
perança que les noves generacions la llegeixin i aprenguin d’una història que no s’hauria de tornar 
a repetir. 

2.2.2 Context històric

Ara que estem junts s’emmarca principalment en el període que va del 1936 al 1939 i la consegüent 
història dels exiliats durant la guerra. Tal com hem apuntat abans, els fets històrics reals serveixen 
de teló de fons a l’autor per narrar la història concreta de la família del Tòfol i el Tian.

El primer dels fets que s’hi narra és l’aixecament contra la República, que es va produir el 17 de 
juliol del 1936 i, a partir d’aquí, les penúries que van passar les famílies a ciutat durant els primers 
temps de la guerra.

La novel·la també il·lustra com, a mesura que els nacionals anaven avançant, una gran quantitat 
de persones del bàndol republicà s’anava concentrant a Catalunya, territori que encara no havia 
caigut a mans de l’exèrcit franquista, i com, finalment, amb l’amenaça cada cop més real de l’ocu-
pació, aquests exiliats havien de dirigir-se cap a la frontera francesa amb l’esperança de poder 
viure en un país lliure, lluny de la guerra. 

L’exili espanyol i català va representar un fet extraordinari per la importància numèrica que va tenir; a 
més a més, no va ser un exili que va donar-se només durant els anys de guerra, sinó que va allargar-se 
en els temps de la dictadura per culpa de la forta repressió franquista que va durar gairebé 40 anys. 

La majoria dels refugiats que arribaven a França tenien alguna relació amb la defensa de la Repú-
blica, ja fos des de les institucions o des del mateix exèrcit.

Tot i així, l’exili a França no va ser el paradís que molts esperaven; els refugiats que venien de Ca-
talunya van inundar el sud d’un país que es va veure sobrepassat davant de tal multitud; moltes 
famílies van ser separades i distribuïdes per camps de refugiats, que al principi només consistien 
en tancats damunt la sorra i davant del mar.

El camp de refugiats d’Argelers es va obrir a principis del 1939 al nord de la platja d’Argelers, al 
Rosselló. Allà es van concentrar, en unes condicions molt dures (fred, fam, polls, malalties...), els 
republicans espanyols i catalans. Unes 80.000 persones van arribar-hi en menys de set dies i, tot 
i que el camp va ser construït com una cosa temporal, va durar dos anys. A mesura que va anar 
passant el temps, es van construir altres camps on van traslladar-hi part dels exiliats, fet que va 
contribuir a millorar una mica les condicions dels refugiats a Argelers que, tot i així, sempre van 
ser tractats com a presoners de guerra. 

Cap al final de la guerra, calia decidir cap a on encaminar els passos. Alguns exiliats van tornar cap 
a Catalunya i Espanya tot depurant responsabilitats i fent front a tota mena d’humiliacions, vexa-
cions i irregularitats legals a mans dels vencedors. 
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Però molts d’altres, especialment intel·lectuals i artistes, tal com il·lustra la novel·la, van acabar 
viatjant cap a llatinoamèrica, per exemple a Mèxic, Xile, etc. Aquests països els van acollir i, al 
mateix temps, van rebre una gran injecció de talent i experiència professional i intel·lectual.

2.2.3 Personatges i espais

La novel·la transcorre bàsicament en tres espais principals que són Sabadell, Argelers i Mèxic i a 
cadascun dels espais hi ha un nucli protagonista al voltant del qual passa l’acció. Veiem com el 
nucli familiar inicial de l’etapa sabadellenca, format pel pare, la mare i els bessons, canvia al seu 
pas per Argelers, ja que el pare desapareix del centre de l’acció per anar al front i la mare decideix 
deixar el Tian amb els avis per veure si es recupera. Cal destacar que, tot i ser personatges que no 
apareixen físicament a l’acció, influeixen en gran mesura en les accions dels protagonistes al llarg 
de la novel·la. 

A Argelers la família canvia per un altre nucli que tot i no ser família de sang, en compleix les ma-
teixes funcions: els seus personatges s’ajuden, es donen suport, s’estimen, comparteixen... i és 
que les condicions tan dures sota les quals estan obligats a viure fan que importin poc els llaços 
de sang, i que el que compti sigui la solidaritat entre iguals. 

Finalment, amb la marxa de la família cap a Mèxic el nucli familiar es restaura parcialment ja que 
la mort del Tian i l’arribada de la petita Tina fan que es modifiqui. Una altra vegada, cal destacar 
que de cap manera la desaparició del Tian el converteix en absent de l’acció, ja que de fet serà el 
motor que impulsarà el Tòfol a escriure el llibre. 

Al voltant d’aquest nucli familiar hi ha sempre uns personatges que condicionen les accions i els 
sentiments dels protagonistes; a Sabadell són importants la presència del Pau i la Maria, ja que la 
relació que ells tenen serà la que despertarà al Tòfol els primers sentiments d’enamorament, en-
veja, etc. Una vegada al camp, el paper del Pau queda assumit, en part, per en Jordi, un altre dels 
personatges de l’entorn, ja que com que és inicialment la parella de la Maria, els sentiments que li 
despertarà al Tòfol són similars als viscuts a Sabadell. Pel que fa a la Maria és important destacar 
la transició que fa de ser un personatge totalment extern al nucli familiar al principi de l’acció, fins 
al final de la novel·la, que hi entra directament quan es retroba amb el Tòfol a l’Argentina. 
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2.2.4 Temes, símbols i estil

A Ara que estem junts podem reconèixer diferents temes i motius que al llarg de la història han 
estat recurrents en la literatura universal. 

Com a totes les històries, a Ara que estem junts hi ha un viatge, en aquest cas, el viatge iniciàtic 
cap al món adult que representa l’estada a Argelers per al Tòfol. També representa la coneixença 
de primera mà de l’infern, un infern creat pels homes i contra els homes, i de les conseqüències 
que això comporta.

A l’infern, és a dir, a Argelers, els personatges s’animalitzen, perden la seva condició d’humans, i, 
per tant, temes universals com poden ser la violència, l’amor o la mort s’hi viuen de manera extre-
ma. Per al Tòfol, la vivència d’aquestes experiències a l’infern des del seu punt de vista d’adoles-
cent farà que aprengui que la vida és ambigua i que no tot es pot valorar des del blanc o el negre 
sinó que s’han de tenir sempre en compte el context i la situació de cadascú.

Són certament temes profunds i punyents, que es presenten en una novel·la per a adolescents. La 
clau està segurament en un estil que fa de l’humor i la poesia els eixos vertebradors de la novel·la. 
No només com uns «personatges» més dins de la història, sinó també com a característiques de 
l’estil i la llengua que utilitza l’autor per narrar-la. I és que si aprenem alguna cosa al final de la 
lectura és que només l’humor i la poesia fets tendresa ens poden salvar de l’infern. 

3. PROPOSTA DIDÀCTICA

3.1 QÜESTIONARI DE COMPRENSIÓ LECTORA

Capítols de l’1 al 6

1) Quin és el primer dels fets històrics reals que es descriuen al llibre?
a) L’aixecament contra la República el juliol del 1936.
b) La proclamació de la República l’abril del 1931.
c) La proclamació de l’Estat Català el 1934.

2) Quina descripció correspon al caràcter del Tian?
 a) Simpàtic, discret, extravertit.
 b) Guapo, fort, simpàtic.
 c) Artista, dèbil, sensible, estrany.
3) Qui eren els perseguits a les regions republicanes?
 a) Els polítics.
 b) Els capellans i religiosos.
 c) Els treballadors de les fàbriques.
4) Per què el Tòfol va deduir que la Maria era filla de soldats republicans?
 a) Perquè ho va sentir pel barri.
 b) Perquè la va conèixer en un bar.
 c) Perquè ella anava a classes de costura.
5) D’on devien provenir en Sant-Pau i en Bóta-de-vi?
 a) D’una altra ciutat catalana.
 b) De França.
 c) D’una ciutat de la zona nacional.
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6) Què eren els «treballadors específics» durant la guerra? 
a) Treballadors en indústries que ajudaven en la producció de material de guerra.

 b) Mestres i metges.
 c) Militars i soldats.

Capítols del 7 al 12

7) Quina és la MN per al Tòfol?
 a) Que ha de marxar cap a França.
 b) Que la Maria s’exilia.
 c) Que el Tian es posa malalt.
8) A què es refereix el títol del capítol «quadres, poemes i cireres»?
 a) Són les coses preferides del Tian.
 b) Les compres del Nadal del 1938.
 c) Els regals que van tenir els germans pel seu aniversari.
9) Quan es produeix la visita del pare?
 a) El setembre del 1938.
 b) El Nadal del 1938.
 c) El gener del 1939.
10) Quines d’aquestes frases pronuncia en Sebastià?
 a) «i dels trens no me’n refio».
 b) «... i els rojos van tots a la presó».
 c) «... em va repetir mil vegades que el seu lloc era allà, al front».
11) Quines dificultats troben durant el viatge a França?
 a) Cansament, lladres de camins.
 b) Cansament, avions bombardejant.
 c) Cansament, malalties.
12) D’on provenien els vigilants del camp de concentració?
 a) De França.
 b) D’Espanya.
 c) Del Senegal.

Capítols del 13 al 18

13) A qui es refereix aquesta frase? «Es van abraçar i es van fer petons, i es feien pregun-
tes que no contestaven, i reien, i es tornaven a abraçar».
 a) Al Tòfol i la Maria.
 b) A la Salut i la Carme.
 c) Al Jordi i el Jofre.
14) Quines són les preocupacions de la mare?
 a) El Tian, la nova criatura i el Cisco.
 b) El Tian, la gana i el fred.
 c) El Tian, la nova criatura i la manca de menjar. 
15) Quin parentesc tenen en Jordi i en Jofre?
 a) Germans.
 b) Són amics, no parents.
 c) Cosins.
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16) Quin càstig rep en Sebastià?
 a) És obligat a nedar d’una punta a l’altra del camp.
 b) És apallissat pels guardians.
 c) És obligat a passar la nit enterrat a la sorra del camp. 
17) Quin dia es retroben la Maria i el Tòfol al camp? Quin fet succeeix?
 a) 4 de febrer del 1939, ocupació de Girona per les forces franquistes.
 b) 26 de febrer del 1939, ocupació de Barcelona per les forces franquistes.
 c) 1 d’abril del 1939, Franco guanya la guerra.
18) A què es refereix aquesta frase? «Carmeta, no pateixis, que està tot arreglat».
 a) Que la Carmeta pot sortir del camp per anar a parir.
 b) Que el Cisco traurà la família del camp.
 c) Que el Paco ha aconseguit una ració doble de menjar. 

Capítols del 19 al 24

19) On neix finalment la Tina?
 a) A les instal·lacions dels guardians del camp.
 b) A casa d’un doctor d’Argelers.
 c) A dins d’un cotxe dels gendarmes.
20) Què els anunciava la carta que havien rebut el Jordi i el Jofre?
 a) Que el seu pare havia mort a la guerra.
 b) Que marxaven del camp per anar cap a Amèrica.
 c) Que tenien un permís per tornar a Constantí.
21) Per què el Tòfol pensa que la mort del Paco és més un suïcidi que un accident?
 a) Perquè el Paco li ho havia dit.
 b) Perquè van trobar una carta on ho explicava.
 c) Perquè el Paco va acomiadar-se de la Salut i la Carmeta.
22) Quins productes adquireixen amb la venda de les joies del Paco?
 a) Roba, menjar i paper per escriure cartes.
 b) Fil, menjar i un llibre.
 c) Menjar, aigua i un llibre.
23) Què fa el Tòfol per impressionar la Maria un cop es queden sols al camp?
 a) Roba menjar per donar-li.
 b) Li llegeix poemes.
 c) Li fa un petó.
24) Quin/s fet/s desencadenen la ràbia del Tòfol per acabar matant el gendarme?
 a) La mort del Tian.
 b) Que el gendarme abusi de la Maria.
 c) Totes dues són correctes.

Capítols del 25 al 32

25) Què dibuixen a la sorra per segellar el seu amor el Tòfol i la Maria?
 a) Un cor.
 b) Un cor i un poema.
 c) Els seus noms. 
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26) Quin dia apareix el Cisco per endur-se la família cap a Amèrica?
 a) El dia previ al trasllat de camp.
 b) El dia del trasllat de camp.
 c) El primer dia al camp nou.
27) Quina professió acaba tenint el Tòfol a Mèxic?
 a) Fuster, com el seu pare.
 b) Llibreter, com la seva mare.
 c) Pintor. 
28) De què és el títol «El mar i l’arena»?
 a) Un poema de la mare sobre els caiguts a l’exili.
 b) L’exposició de la Tina a Buenos Aires.
 c) El quadre davant el qual es retroben el Tòfol i la Maria.
29) Com es produeix la retrobada del Tòfol i la Maria?
 a) Per casualitat.
 b) Perquè ell no havia deixat de buscar-la.
 c) Perquè ella havia anat expressament a l’exposició de la Tina. 
30) Quins dos fets es produeixen el 20 de novembre del 1975?
 a) La mort de Franco i el casament del Tòfol i la Maria.
 b) La mort de Franco i el naixement del primer fill del Tòfol i la Maria.
 c) La mort de Franco i la mort de la Carme.
31) Quina és l’última cosa que la Carme li demana al Tòfol?
 a) Que llegeixi Crist de 200.000 braços.
 b) Que escrigui un llibre.
 c) Que visiti la tomba del Tian. 

3.2 ACTIVITATS D’EXPLORACIÓ, CREACIÓ I AMPLIACIÓ

3.2.1 Sobre el conflicte

1) En aquesta novel·la hi ha clarament dues vessants; d’una banda la històrica, i de l’altra 
la de ficció sobre la història de la família del Tòfol. Quins diries que són els diferents 
conflictes que vertebren la novel·la? Creus que n’hi ha un/s de més im portant/s que 
d’altres? 

2) Per tal d’entendre aquesta duplicitat dels fets o conflictes, dibuixa una línia cronològi-
ca que combini els fets històrics reals que van passar durant el període en què trans-
corre la novel·la i els fets més importants succeïts a la família del Tòfol i el Tian.

3) Podríem dir que l’exili és un dels conflictes principals de la novel·la. Quins motius reals 
per a l’exili hi va haver? Quins es veuen reflectits en la novel·la?

4) A la novel·la hi ha també exemples del que podríem anomenar conflictes morals. Saps 
a quins fets ens referim? Quina visió tens d’aquests dos conflictes? Per què creus que 
a la novel·la queden d’alguna manera justificats?
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3.2.2 Sobre els personatges

1) Agrupa o classifica els diferents personatges de la novel·la i justifica el perquè de la 
teva agrupació. 

2) Compara el caràcter dels dos germans i busca els adjectius que s’utilitzen al llibre per 
descriure’n un o altre. 

3) Creus que el Tòfol té el mateix caràcter al principi de la novel·la que al final? Com des-
criuries l’evolució que fa? Per què creus que fa aquesta evolució?

4) La Maria no representa el rol típic de la dona de l’època. Per què? Quines són les ca-
racterístiques que la fan diferent de la resta? 

5) La Carme representa la importància de les lletres i la lectura. Per què? Quines raons 
dóna la novel·la per defensar els llibres i l’escriptura? Hi estàs d’acord? 

3.2.3 Sobre el context històric

1) Repassa tots els llocs que s’anomenen a la novel·la i situa’ls sobre un mapa. Pots di-
buixar aproximadament la ruta de l’exili que fan els protagonistes? Busca informació 
sobre els camins reals de l’exili i mira si hi trobes coincidències. 

2) Busca informació a la novel·la i a altres fonts i fes una taula comparativa entre les ca-
racterístiques de la República i la Dictadura.

3) A la novel·la es descriu la imatge de França que tenien els exiliats. Quina era? Es cor-
responia amb la realitat? Podries trobar algun paral·lelisme amb algun fet que es doni 
actualment? 

4) A partir del que descriu la novel·la i d’altra informació que puguis trobar, imagina com 
seria un dia en un camp de refugiats i escriu un diàleg que podria donar-se entre un 
dels vigilants o treballadors del camp i un dels refugiats. 

5) Com es produeix el final de la guerra en realitat? Què n’explica el llibre? 

6) A partir del cas que es presenta a la novel·la, imagina quin va ser el perfil dels immi-
grants que van marxar cap a Amèrica. Què va representar la seva arribada per als 
països d’acollida? 

7) Busca els noms de personatges reals que apareixen al llibre i fes-ne una breu descrip-
ció (professió, data de naixement i mort, nacionalitat, etc.) 

8) El mateix autor de la novel·la ha glosat en un poema la figura de Lluís Companys. Com 
apareix aquest personatge històric citat a la novel·la? Quina relació té i amb quins 
personatges? Mira el vídeo del poema i a partir d’aquí redacta una biografia sobre la 
figura del polític. 

https://www.youtube.com/watch?v=rcSAUKcziYI&feature=youtu.be
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3.2.4 Sobre la llengua i l’estil 

1) El llibre està escrit com en un flashback. Quines marques ens ho indiquen? A quins 
capítols hi ha aquestes marques? 

2) Redacta la notícia de l’aixecament contra la República que es descriu al segon capítol. 
Pensa que és una notícia que els protagonistes escolten per la ràdio. Per tant, tingues 
en compte el mitjà i l’època. 

3) Rellegeix el poema que el Tian escriu al Tòfol i fes-ne un comentari a nivell formal i de 
contingut. 

4) Inventa un poema fictici que el Tian enviés al Tòfol des de la Masia abans de morir. 

5) A la novel·la apareixen algunes pinzellades sobre la situació lingüística a la Catalunya 
Nord, fes-ne una breu descripció i esmenta algun dels trets dialectals del català de 
la zona. 

6) Ja sabem que els noms del tres germans tenen un simbolisme relacionat amb l’obra 
Crist de 200.000 braços. Quina és aquesta relació? Què pots dir sobre l’obra? Pensa 
també quin simbolisme tenen els noms dels fills del Tòfol i la Maria (Pau i Mar).

7) A la novel·la es dóna molta importància al manteniment de l’humor per tal de sobre-
viure l’horror. En pots donar exemples i fer-ne un breu comentari? 

8) Comenta el següent fragment del final de la novel·la i relaciona’l amb el missatge que 
creus que l’autor ens vol donar amb aquesta novel·la. 

«(...) Te l’ofereixo amb l’esperança que algun jove del poble, un dia, l’arreplegui i 
se’l llegeixi. 
Si ho fa, potser entendrà la importància de no oblidar mail la història com jo no ho 
he fet. Sense història som com un arbre sense arrels. Sense memòria, només 
som sorra fràgil de la platja».




