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¿Per a què s’havien reunit aquells dos germans en aquella casa una freda vesprada de 

l’hivern de 1992? 

 

I 
1.¿Qui conta la història en primera persona? ¿Per què l’han de dur a don Eulogio,el 

metge? ¿A què es dedica, d’adult, el seu germà? 

2.¿Per què s’encarregava Ferran de les tasques més pesades a casa? 

3.¿Per què aquella masturbació era especialment  pecaminosa? 
4.¿Què li diu el metge? ¿Què respon a la mare quan li diu que el xiquet no creix? 

5.¿Com era el capellà amb qui, pel seu pecat, li tocà confessar-se per segona vegada? 

 

II 
 
6.¿Com era –bàsicament- Benicorlí? 

7.¿Era religiosa, la família de Ferran? 

8.¿De quin equip espanyol eren Ferran i Pepín? ¿I de quin equip valencià? 

9.¿Què feien els diumenges? 

10.¿Per a què hi anava també la mare? 
11.¿A qui deien “Manolo”? 

 

III 
  

12.¿Com era el físic i el caràcter de donya Pepita, la mestra del poble? 
13.¿A qui anomenava maleante? 

14.¿Com influí el Gameño sobre els dos germans? 

 

IV 
  

15.¿Com era la relació, a la ciutat, entre els de poble i els capitalins? 
16.¿Els agradava la lectura? 

 

V 
  

17.¿Com va morir la mare? 

 

VI 
  

18.¿Què diu l’avi sobre la casa on havien viscut fins llavors els dos germans amb sos 
pares? 

19.¿On anaven avi, oncles i nebots cada dijous, invariablement? 

20.¿Per què es feien tant Tomàs i els nebots? 

 

 

VII 
 

21.¿Quin truc tenia l’oncle Tomàs per guanyar-se les dones? 

22.¿Què era “La Finqueta”? 



23.¿Què feien els germans amb les alumnes de les monges, del col.legi Jesús i Maria? 

 

 
VIII 

 

24.¿Li interessava la política, a l’avi? 
25.¿De què havia treballat de jove? 

26.¿Qui cuinava i s’encarregava de la casa? 

 

IX 
  

27.¿Per què expulsen els dos germans dels jesuïtes? 
28.¿Quins plans tenia Tomàs per als nebots? 

 

X 

  
29.¿Què fa la família quan necessita obtenir diners? 

 

XI 

 
30.¿A què es dedicava Tomàs? 
31.¿On anava cada dia abans de començar el treball? ¿Amb qui es veia? 

32.¿Com venien certs productes, al marge de l’empresa? 

33.¿On distribuïen whisky? 

 

XII 
  

34.¿Quin espectacle, que es desenrotllava a la plaça de bous,triomfava aquells anys? 
35.¿Què representaven al Teatre Russafa? 

 

XIII 
36.¿Què regala Carraca als dos xics quan cobren el primer jornal? 

37.¿Per què la gent es burlava de Carraca [Miquel Garrigues,en realitat]?¿On el 

conegué Tomàs? 
 

XIV 
 

38.¿Què va dir l’avi quan li diuen que s’ha d’operar del cor? 

39.¿On van anar un temps l’avi i l’oncle Ramonet? 

40.¿Com foren, a casa, els últims dies de l’avi? 
41.¿Què va passar quan el capellà es dirigia al llit del malalt per donar-li 

l’extremaunció? 

42.¿Quina notícia comunicà a la família la guàrdia civil quan va morir l’avi? 

43.¿On enterraren l’avi? 

 

XV 
 
44.¿Per què Tomàs decidí que “debutarien” en diumenge, els dos germans? 
45.¿Què contestà Tomàs a la madame quan aquesta li preguntà si encara no eren 

massa joves els nebots? 

46.¿Què feia la prostituta, entre fingits pantaixos de plaer, mentre Ferran la penetrava? 

 



XVI 
47.¿Què feren a cal iaio quan va faltar? 

48.¿Què regalà Tomàs a Ramonet perquè es distraguera? 

49.¿Com se les fan per descobrir què fa Ramonet cada dimecres de vesprada? 

 

XVII 
 

50.Pepín era guapo i tenia èxit amb les xiques. Ferran hagué de recórrer a la seua 
astúcia ¿què inventà una vegada? 

51.¿Quines gremi de dones donaven grans alegries sexuals, als dos germans? 

52.¿Quin embolic de faldes estigué a punt de costar-li un disgust a Pepín? 

 

XVIII 
 

53.¿Qui era Lola? 

54.¿Com acaba la cita de Ferran i Lola? 

 

XIX 
 

55.¿Quin esport sedueix Ferran, tot i no estar-hi especialment dotat? 

56.¿Per què a Tomàs no el convencia que Pepín es fes boxejador? 

57.¿Ferran abandona el boxeig o no? 
58.¿Quin nom adopta com a boxejador? 

 

XX 
  
 

59.¿En quina mena de combats debuta el nou púgil Ferran, “tigre de Benicorlí”? 

60.¿Qui troba Tomàs en el club del Llargo? 

 
 

XXI 
 

61.¿Qui guanya el primer i únic combat de Ferran, el “Tigre de Benicorlí”? 

 

XXII 
62.¿De què treballen Tomàs i l’equip quan les representacions comencen a anar 

malament? 

63.¿Com es fan amb els diners que necessiten per al nou local? 
64.¿Com es vengen del capellà per l’afront que els havia fet quan morí l’avi? 

65.¿Què va fer Tomàs perquè el capellà sabera que ell havia furtat el pernil? 

66.¿On instal.len la nova fàbrica de mobles? 

67.¿Quina transformació s’operà en el caràcter de Tomàs? 
68.¿Què li va passar un dia que es posaren a ballar el mambo a casa? 

 

 

XXIII 
69.¿Què projecten perquè Tomàs s’anime? 

70.A la tornada, ¿què contesten a Tono quan els pregunta pel “socialisme” romanés? 

71.¿Quina idea sorgeix mentre fan tertúlia? 
 

 



XXIV 
 

72.¿Com va quedar, l’assumpte del “Boquerón”? 

73.¿Quina notícia els féu conéixer Carraca? 

74.Tomàs havia deixat dit a Carraca que, si li passava res, els diguera una cosa als 
nebots.¿De què es tractava? 

75.¿On fou el vetlatori de Tomàs? 

 

 

XXV 
76.Tots trobaven a faltar Tomàs, ¿però qui ho notava especialment? 

77.¿On van anar els nebots sesnse que Ramonet ho sabera? 
78.¿Quin dels dos germans parla amb  l’home, perquè l’altre  no s’hi atreveix? 

79.¿Què contesta l’home –Manolo-  a Ferran quan li diu que vaja a veure Ramonet? 

80.¿Com fou el sopar? 

81.A l’hora del café, els germans deixen Manolo i Ramonet tot sols ¿Com s’imaginen els 

germans  la conversa entre l’oncle i l’amic? 
 

 
  

  

 


