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1a sessió: pàgs 1-80 

 

I L'infern de Marta 

A TALL DE PRÒLEG 

 

1.¿Com se sentia Isabel Forteza aquella vesprada de finals de setembre? 

2.¿De qui se'n recorda mentre disfruta corrent per la Devesa? 

3.¿Què no podia imaginar de cap manera? 

 

EL RISC DE VIURE 

 

4.¿On vivien Esteve i Maria, els pares de Marta? 

5.¿Per què ella no vivia amb ells? 

6.¿Per què sos pares no s'atreviren a prohibir-li que se n'anara a viure a València? 

7.¿Per què els pares de Marta estaven tan obsessionats per la seguretat? 

8.¿Quan començaren a sentir-se més segurs? 

----------------------------- 

9.¿Per què Carme li té enveja a Marta? 

10.¿Quin caràcter tenien les tres xiques? 

11.¿Amb qui havien quedat aquella nit les tres xiques? 

12.¿Qui era amb Jofre quan les tres xiques acudiren al bar on havien quedat? 

13.¿A què diu Hèctor que es dedica? 

14.¿Quan diu Hèctor que va ser més feliç amb sos pares? 

 

SERÉ COM L'ANEMONE PER TU 

 

15.¿Què li pregunten a Marta les companyes del pis quan tornen a casa? 

16.¿Com la tracten sos pares quan se'n va a passar el cap de setmana amb ells? 

17.¿Quina sorpresa rep Marta el dilluns quan tornà a València? 

18.¿De què parlen els cinc a l'eixida del cine, de veure "Scream" mentre sopen en una 

cadena de menjars ràpids? 

19.¿Què diu Jofre que ha llegit al diari? 

20.¿Quan Hèctor torna a besar Marta? 

21.¿Quina reacció inesperada té l'Hèctor un dia que se'n van de discoteca? 

22.¿Què féu Hèctor quan es reuní amb Marta i les xiques? 

 

MÉS ENLLÀ DE LES PORTES DE L'INFERN 

 

23.¿Com intenta l'Hèctor posar-se de nou en contacte amb Marta? 

24.¿Què li conta Hèctor de Sofia, sa mare? 

25.¿On solen anar junts la parella, ja reconciliada? 

26.¿Què es va oferir a comprar-li la Marta? 



27.¿Quin defecte de l'Hèctor dificultava la seua relació amb Marta? 

 

28.¿De qui va dir Hèctor a Marta que era  aquell anell amb les inicials I.F. que portava?  

29.¿Com explica Hèctor la inscripció "3 juny 1974" que duu l'anell? 

30.¿Per què, de sobte, agafà Marta fort del jersei? 

 

COM UN BALANDRE A LA DERIVA 

 

 

31.¿Què li deien a Marta Júlia i Carme? 

32.¿Com intenta Hèctor fer les paus de nou? 

33.¿Quins canvis es van produir el dia de Nadal, el 25 de desembre? 

34.¿Què li proposa Marta a Hèctor perquè estalvie diners? 

35.¿Què li va estranyar a Marta de l'equipatge de l'Hèctor quan aquest dugué les seus 

coses per instal.lar-se al pis? 

 

 

TORNS DE LATRINA 

  

36.¿Com va rebre Hèctor Carme i Júlia quan aquestes tornen al pis després de les 

festes? 

37.¿Què és el que més molestava les xiques, del fet que l'Hèctor visquera al pis? 

38.¿Com tractava Hèctor la Marta? ¿I les altres xiques? 

39.¿Quin incident tingué Júlia amb Hèctor? 

40.¿Com pensava Marta pagar els dos mesos de lloguer que devia?¿Què li digueren les 

xiques? 

 

1a sessió: pàgs 81-160 

 

 

JA NO SÓC EL TEU GOSSET 

 

41.¿Com és que Hèctor la invità a dinar a ca Bermell, al barri del Carme? ¿D'on tragué 

els diners? 

42.¿En quin moment del dinar Hèctor començà a posar-se violent? 

43.¿Què va fer Marta quan ella i Hèctor tornen al pis? 

44.¿De què es va adonar Marta quan baixà al garatge per agafar la moto i anar a 

treballar? 

45.¿Què li demana Marta a Hèctor quan torna de la faena? 

46.¿Què fa Marta quan Hèctor se'n va? 

 

UN FAR ENMIG DE LA TEMPESTA 

 

 

47.¿Amb qui tornà Hèctor a casa? ¿Què fa? 

48.¿Per què Hèctor es va posar a copular amb la prostituta davant de Marta? 

49.¿Com reacciona Hèctor quan se li passa la borratxera? 

50.¿Què fa ella quan sona el timbre de la porta? 



51.¿Qui eren? 

52.¿On troben la Marta? 

 

 

EN QUÈ ES PAREIX? (A TALL D'EPÍLEG) 

  

53.¿Què havia sigut de l'Hèctor? 

54.¿Què havia sigut de la Marta? 

II La màscara de l'amor 

Vicent Garrido 

 

1.¿Quantes dones denuncien maltractaments cada any a l'Estat espanyol? 

2.¿Què vol dir que l'agressor de dones és "egòlatra"? 

3.¿Què diferencia el maltractador "dependent" del maltractador "psicòpata"? 

4.¿És l'alcohol o són les drogues el que els fa ser maltractadors? 

5.Un psicòpata pot saber fer i dir coses que manifesten amor o altres sentiments 

profunds.Però...¿els senten realment? 

6.¿Quines són les tres capes de la personalitat de l'individu? ¿Quina és la més difícil de 

modificar? 

7.¿Es pot predir si una persona que ens agrada pot ser perillosa? 

   a) ¿En què consisteix l'autoconeixement? 

  b) ¿Quin paper juga la intuïció per descobrir si l'altre és perillós? 

  c) ¿És cert el mite aquell que "l'amor ho pot tot" i que per amor una   persona pot 

canviar el nucli de la seua personalitat?  

  d) Assenyala almenys 5 dels 29 indicis que presagien que una persona pot 

comportar-se violentament. 

e) Assenyala almenys 5 de les 31 maneres d'agressió psicològica a la dona: 

8.¿Com podem eixir d'una relació violenta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


