
Vicent BORRÀS, Notes finals. Bromera (L'Eclèctica 62) Alzira 1999. 171 pàgs 

 

Protagonista: Bernat. L'acció trascorre durant el curs 1993-1194.  

1ª sessió (p.0-67)                    2ª sessió (p.68-123)                  3ª sessió(p.124-172) 

 

1ª SESSIÓ 

1.¿Quina mena d'horari de treball li ha tocat a Bernat? ¿Què li sembla el nou institut? 

2.¿Quines activitats duia a terme al centre el Departament de Valencià? 

3.¿Quina opinió té Bernat de les professores d'anglés? 

4.¿Què es troba un dia de guàrdia? 

5.¿Qui són, per a Bernat l'element imprescindible a tot l'institut? 

6.¿Amb qui s'escriu Bernat? 

7.¿A què li diu el "tanatori"? 

8.¿Quina edat té Bernat? ¿Com morí la seua mare? 

9.¿I el seu pare? 

10.¿És casat, Bernat? 

11.¿Quin problema té amb els noms dels alumnes? 

12.¿Què pensa Bernat de la seua tutoria de 2n de BUP? 

13.¿Amb quin professor intima Bernat? 

14.¿Quina és l'obsessió d'Ismael, el cap d'estudis de Nocturn? 

15.¿Quin problema té Bernat amb Jordi, un alumne de 2n? 

16.¿Com es nota que s'acosten les vacances de Nadal? 

17.¿Quin deure posa als alumnes per a les vacances? 

18.¿Qui organitza la festa a què acudeix Bernat? ¿Què li passa? 

19.¿Què succeí el dilluns? 

20.¿Com ho passa Bernat a comissaria? 

 

2ª SESSIÓ 

 

21.¿Per què diu l'advocada davant el jutge que la presumpció d'innocència és més que 

fonamentada en el cas de Bernat? 

22.¿Com acullen Bernat al tanatori quan s'incorpora a l'institut?¿Com reacciona Isidre? 

23.¿Què fan els alumnes per trobar Mamen? 

24.¿Com reacciona Pere March, el director, quan li demana Bernat que lleve certes 

pintades? 

25.¿Què fa Bernat quan, en arribar a casa, troba els exercicis i quaderns dels alumnes? 

26.¿De qui parla obsessivament Mamen, al seu diari? 

27.¿Què sorprén Bernat del diari de Mamen? 

28.¿Què li passa a Bernat durant un examen al curs de Mamen? 

29.¿Per què van a detindre'l a l'institut? 

30.¿Quina explicació dóna Bernat? 

31.¿Què li passa a la infermeria de Picassent? 

32.¿Què es pregunta Bernat quan està tancat a la cel.la? 

33.¿Amb qui comparteix cel.la quan el passen al mòdul 7? 

34.¿Qui és "Pupil.la"? 

35.¿Qui és el primer que va a visitar-lo  a la presó? 

36.¿Quina música se sent a les cel.les? 

37.¿Com és que alliberen Bernat? 

38.¿Què li diu Mamen quan torna a veure Bernat? 

39.Segons el que li diu Pere, el director, ¿què era el que havia succeït? 

40.¿Què opina Bernat de Pere, el director? 

41.¿Què li dóna Voro  i què li proposa? 

42.¿A quines classes Bernat se sent més a gust, sense recordar res del seu assumpte? 

43.¿Quina mare va a parlar amb ell dels alumnes de la seua tutoria de 2nC? 

44.¿Com reacciona la parelleta Helena-Jordi després de la visita a Bernat de la mare 

d'ella? 



45.¿Què li passa a Bernat amb una de les alumnes del CAP de Laura, la de Ciències 

Naturals? 

46.¿Qui es troba al corredor Bernat en la seua guàrdia de divendres? 

47.¿Què sol fer Bernat, a casa seua, els dies de pluja, després de les classes? 

48.¿Quantes festes s'organitzen per Carnestoltes? ¿A quina acudirà Bernat? 

49.¿De què es disfressa Bernat? ¿Amb qui va ballar? 

50.¿Què fa el dilluns en tornar a l'institut? 

 

3ª SESSIÓ 

 

51.¿Com se sent Bernat quan troba Jordi copiant? 

52.¿Quina dificultat té Bernat per avaluar els alumnes? 

53.¿Què sol succeir en les dates d'avaluació? 

54.¿Què conta la tutora de Mamen a Bernat? 

55.¿Què li demana sa germana per carta? 

56.¿Què li passa a Jordi el dia de Sant Josep? 

57.¿Què observa un dia Bernat, a l'eixida de l'institut, que li fa Mamen a son pare? 

58.¿Quin malson té Bernat? 

59.¿Què preocupava Vicent Borràs? 

60.¿Què pensa Bernat de l'escriptor convidat a la conferència? 

61.¿Quina malaltia pateix Dionel? 

62.¿Què li diu la mare de Mamen quan parla amb Bernat a l'institut? 

63.¿Què li confessa Bernat a Pere March? 

64.¿Qui vol convéncer-lo que no prenga aqueixa decisió? 

65.¿Què comunica Bernat al seu cunyat Amadeu per carta? 

66.¿Com havia arribat l'original del diari a l'editor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


