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                AUTOR 

Què en sabíeu de d’Aurora Bertrana abans de llegir-vos el llibre? I ara, què n’heu après?  

(Commemoració 2017: cent vint-i-cinquè aniversari naixement) 

 

ARGUMENT (RESSENYA) I AMBIENTACIÓ 

Podríeu explicar en general l’argument del llibre? On succeeix la història? 

Us ha agradat el llibre? Què us ha agradat més? Per què? 

Si no us ha agradat... Per què? 

 

TÍTOL 

Per què es diu Entre dos silencis?  

 

El fragment on apareix aquest títol: 

“(...)Quin silenci, déu meu, quin silenci! Aquest silenci de fora... i aquest altre, més 

anguniós, el de dins... Perduda entre dos silencis...” (Capítol 18, pàg.160) 

 

PERSONATGES 

Què en podeu dir d’alguns personatges que apareixen a l’obra? (Cyril Baumann, Thoss, 

Miquel Ingrid, Alexis von Greiz, Marieta o Eddy)  

N’hi ha algun que t’hagi agradat especialment? 

 

ESPAIS DE LA NOVEL·LA 

Quins espais són els més visibles a la novel·la? En quins llocs està ambientada? 

 

VALORACIÓ LITERÀRIA I LINGÜÍSTICA  

      Us ha sigut fàcil la lectura o us ha costat? Heu hagut de buscar al diccionari? Què en 

penseu del 

     vocabulari, del llenguatge, de la narració... que utilitza l’autora? Creieu que teniu 

suficients recursos per 

      llegir-vos un llibre en català d’aquestes magnituds? 

 

FRASES FETES 

Aurora Bertrana fa servir algunes frases fetes en els seus relats. Però, què signifiquen 

aquestes: el deixava parlar a cor què vols, l’espiava de cua d’ull, per qui l’amor no podia 

ser més que un lliri que es duu a la mà, fas catúfols, mirada de biaix  

 

LECTURA D’ALGUNS FRAGMENTS  

 

- “Campanar sense campanes”, rondinà, “no pot portar més que malastrugança” 

- “Després de la desgràcia”. 

- “Seré fidel a Hernam. Santíssima Verge, dona’m la força de ser fidel a Hernam, de 

no trair mai el meu poble!” 
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PARAULES: SIGNIFICATS 

Relaciona les paraules amb el seu significat:                                              

1. Xerricar 

2. Entumit 

3. Sumit 

4. Ressagat 

5. Sentor 

6. Somieig 

7. galimaties 

8. perjur 

9. trànsfuga 

10. nunci 

11. miríades 

12. flanc 

13. bonior 

 

 

a) Discurs, escrit, confús, enrevessat 

b) Remor sorda i contínua que mou un abell, una multitud de persones 

c) Missatger encarregat d'anunciar alguna cosa, pregoner  

d) Enfonsat 

e) Acció de somiejar, deixant anar els propis pensaments a l’atzar 

f) Costat, part lateral d'un cos 

g) Soroll estrident de fregadís, especialment metàl·lic 

h) Olor o gust que comunica a un menjar, a una beguda, una substància 

i) Persona que abandona el seu partit per incorporar-se al partit contrari 

j) Inflar, fer esdevenir túmid 

k) Deu mil persones o coses, nombre immens 

l) Restar endarrere en una marxa 

m) Que jura en fals 

 

 

 

 

 


