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Sara narra en 1a persona 

 I 

1.¿Com se sentia Sara(16) després d’aquell estiu a Viveiro? 
 

II 

2.Quan la mare –Cristina- diu que aniran de vacances a Viveiro a ca l’àvia a 
l’estiu ¿Per què pensa que ja no serà com abans? 

3.¿Per què la mare estava tan decidida a anar a aquella casa?  
4.¿Qui acudiran també a la casa? 

5.¿Per què Sara no volia anar-se’n de la Corunya? 
 

III 

6.Ja a Viveiro,¿per què li diu sa mare a Sara que ha de canviar 

d’habitació?¿On s’instal.larà? 
7.¿Qui era l’oncle Ramon? 

8.¿On deixarien les coses de l’oncle Ramon? 
9.¿Què li va agradar més de l’habitació? 
10.¿Qui era Aurora? 

11.¿On va veure Daniel per primera vegada? 
 

IV 

12.Quan torna d’estar amb els amics, Sara fa un colp a la biblioteca de 
l’oncle  Ramon, enlloc d’ordenar la cambra ¿Què llegia l’oncle? ¿Què sorprén 
Sara? 

13.¿Quina sensació va tenir Sara després de fullejar els llibres en gallec del 
seu oncle-avi i quedar-se un poema amagat dins d’un d’aquests llibres? 

14.¿Què va fer per ignorar aquella presència? 
 

V 

 
15.¿Què contà Sara a sos pares mentre desdejunaven? 

16.¿On va Sara, després del desdejuni, mentre es fan les dotze, hora en què 
arribaria Aurora i anirien a Covas, amb la colla? 

17.¿Què va fer amb les caixes? 
18.Després de la platja, on Daniel i ella havien comprovat que tenien interés 
l’un per l’altra i viceversa,ja a casa, Sara es gita a fer la migdiada ¿què va 

sentir, que li produí un pànic paralitzant? 
19.¿Podria ser l’àvia? 

20.¿Nota Aurora alguna cosa estranya quan puja a l’habitació per l’amiga? 



21.Després de dissoldre’s la colla, cap a les onze, Daniel s’ofereix a 

acompanyar-la a casa ¿Què va passar durant el camí? 
 

VI 

 
22.A casa, Sara no pot dormir i es posa a ordenar la cambra. ¿Què troba 

quan obri l’armari? 
23.¿Què hi havia en aquell amagatall? 

24.¿Quines cartes li van cridar més l’atenció? 
25.A més d’amor i de l’enyorança mútua, ¿de què parlaven l’oncle i la Sara? 

26.¿Quin somni més profund tenia la parella? 
27.¿Com són les cartes de Sara de l’estiu del 36? 
 

VII 

28.¿Què contenia el quadern amb tapes d’hule? 

29.¿Quan detingueren l’oncle? 
30.¿On tancaren l’oncle Ramon més endavant? 
31.¿En quina ocasió en el seu captiveri, l’oncle Ramon sent un moment de 

pau?  
32.¿A quina pena condemna l’oncle Ramon un tribunal de Pontevedra? 

33.¿Com s’adorm aquella nit finalment?  
 

 VIII 

34.¿Què li digué sa mare quan li entregà aquells papers? 
35.¿Com fou el dinar d’aniversari del pare? 

36.Sara i son pare es sinceren. La filla li pregunta ¿com era ell quan tenia la 
mateixa edat que ella? 
37.¿Com havia conegut la mare de Sara? 

38.Sara li pregunta ¿com us coneguéreu a Barcelona? 
39.¿Què va passar al Drugstore? 

40.¿Per què tornaren a Galícia? 
41.¿Què lamenta Cristina després d’haver llegit aquells papers? 

42.A l’escola li havien dit a Sara que la guerra civil va ser una guerra entre 
germans, de la qual els dos bàndols tenien la mateixa culpa. Per a Cristina 
això no és cert. ¿Per què? 

43.¿A conseqüència de quin fet l’oncle Ramon es torna sord? 
44.¿Quins records té Cristina del seu oncle? 

45.¿A quin partit i a quins grups galleguistes pertanyia? 
46.¿Quan el deixaren eixir de la presó?¿Què va fer? 
47.¿Què li diu Cristina a sa filla sobre aquells papers? 

 
IX 

48.¿Com Sara no havia escrit des d’Amèrica? 

49.Sara creu que allò de la presència eren pors seues  que havia engendrat a 
conseqüència de la prohibició d’entrar en aquella habitació.¿Tornà la 
presència? ¿Sentí por? ¿On la dugué la presència? 

50.¿Què trobà entre les pàgines d’aquell lllibre? 
51.¿Què li comunica en una d’elles? 



52.¿El compliment de quina promesa esperava aquell fantasma per anar-

se’n? 
53.¿Per què vol anar Sara a l’illa? 

X 

54.¿Què havia quedat ben clar de la relació entre Sara i Daniel? 
55.A primers de setembre,ja a La Corunya,¿aconsegueixen el permís per a 

anar a l’illa? 
56.¿Quin cèlebre escriptor de novel.les de ciència ficció hi havia estat? 

 
XI 

57.¿Quina preguntà va fer Sara al guàrdia quan posaren el peu a l’illa? 
58.¿Què trau Sara de la paret del cementiri de San Antonio de què parlava 
l’oncle? 

59.¿Què hi havia dins?  
60.¿Tornà a aparéixer la presència? ¿Per què? 
 

 
 
 

 
 


