
            VICENTA 
                          Els dijous de vesprada del mes de juny,juliol  1996 
                                                               

I 
 

La  sra Vicenta parla amb Ramon, que ha anat a visitar-la, en primera 
Persona. 
 
1.Vicenta té una germana –físicament vulgar i de poques llums- que li  
reprotxa l’obsessió que té. ¿Quina? 
2.¿Què capta la seua atenció en tan llargues passejades? 
3.Vicenta espiava de la millor manera: passant desapercebuda. I 
seleccionava les persones que seguia. I ho feia fins que coneixia tots els 
seus moviments. ¿Qui era la dona del gos? 
4.¿Què imaginava Vicenta sobre aquella dona? 
5.Espiava una altra dona, la dona del cabàs. ¿Per a què l’utilitzava? 
6.Una altra dona, la de les plantes, ¿què feia? 
7.Vicenta diu a Ramon que si ha mirat a sa casa, haurà vist una dona que 
es passeja pel pis com si fos l’amo.És la seua neboda Amèrica, filla de la 
seua germana  Milagret. ¿Per què solien discutir Milagret i Vicenta? 
8.¿Tenia raó Milagret per criticar sa germana? 
9.¿Quins personatges captaven l’atenció de Vicenta en especial? 
10.¿Quin personatge li costà més seguir que els altres?¿Qui era?¿Què 
feia? 
10.¿I Antoni, el manobre?¿Amb qui es gastava el jornal? ¿Com era la 
seua dona? 
11.¿A quina “especialitat” es dedicava el lladre que seguia Vicenta? 
12.La dona dels ous era una altra persona seguida per Vicenta.¿Què li 
passà un dia a aquesta venedora d’ous? 
13.¿Quines paraules de Vicenta deixen intrigat Ramon? 
14.Vicenta disfrutava d’una paga  i amb ella mantenia Milagret i Amèrica, 
la seua filla.Milagret acredità  en el jutjat que eren germanes de pare.En 
morir Milagret Amèrica i Vicenta vivien juntes.¿On? 
15.¿Quan es va quedar sola Vicenta? 
16.¿Què confessa Vicenta a Ramon, al final de la conversa? 

 
II 

 
[llarg retrocés en el temps fins a 1916.Vicenta conta la seua vida a Ramon] 

 
17.¿On va nàixer Vicenta? ¿Qui eren sos pares? 
18.¿Com morí el seu pare? ¿Quina primera conseqüència tingué per a 
mare i filla? 
19.¿Amb qui comprometé sa mare a canvi d’una catifa? 
20.No sabien res del vell i els deutes se les menjaven.¿Què van fer? ¿Com 
reaccionà el vell quan va tornar? 



21.A la mort de sa mare, Vicenta va fer de captaire  fins que, el 1924, uns 
soldats se l’endugueren a Barcelona, perquè tenia nacionalitat española, 
i la ingressaren en un asil de monges ¿Fins quan hi va estar? 
22.Vicenta no volia que la raparen. ¿Ho va aconseguir? 
23.¿Qui és la seua millor amiga? 
24.¿Què feien les monges quan les nenes complien 16 anys? 
25.Dels 18 als 20, com que no li trobaven família, ¿Què li proposen les 
monges? 
 

III 
 
26.El protector de l’asil pagà un viatge a les monges¿on?  
27.¿Què desitjaven les excursionistes des que hi posaven els peus?  
28.¿Com resolgué la falta d’una corda per  saltar l’espadat de la casa? 
29.¿Qui va trobar Vicenta un dia, amagat dins del graner? 
30.Li fa un torniquet amb una part dels seus cabells.¿I després? 
31.Abans era fugir, ara ¿quin era la seua prioritat? 
32.¿Se salva el ferit? ¿Quina noticia arriba de Calataiud? 
33.Tornen a Barcelona.Vicenta ja ha fet els 23 anys i li assignen una 
paga fins a la majoria d’edat ¿què passa, llavors? 
 

IV 
 
 
34.A Vicenta li lleven la paga i Milagret li diu que es pose a treballar, ja 
que ella no trobaria treball per ser viuda de roig. Li suggereix que “faça 
homes”. Un conegut li troba feina,¿on? 
35.¿La contracten?  
36.Vicenta s’encarrega de dur i recollir la nena d’escola i es compromet 
a buscar algun treball per fer a casa. ¿De què fa? 
37.¿Com eren les relacions entre Centa i la seua neboda Amèrica? 
38.¿Quan veié per primer cop la sra Vicenta Ramon Font avi? 
39.Vicenta esperava que se li acabàs el carbó per anar a veure el seu 
carboner.Fins que una vesprada d’abril. Ramon avi fa una cosa inaudita, 
què? 

V 
 
40.L’amor fa el seu camí però hi ha una cosa que molesta Ramon avi de 
Vicenta, ¿quina? 
41.Ramon cada volta va menys a ca l’enamoradíssima Vicent.¿Què fa un 
dia, desesperada? 
42.De nou Ramon avi torna a interessar-se per Vicenta. Allò s’assemblava 
a un festeig.¿Què li passa a la pobra dona? ¿Com reacciona Ramon? 
43.¿Decideix tenir el fill, Vicenta? 
44.¿Continua la seua tasca d’espionatge una volta Ramon i Teresa es 
casen a corre-cuita? 
45.¿Quin detall va tenir Ramon avi amb Vicenta? 
46.¿Com recorda Vicenta l’accident de Ramon Font pare? 



 
VI 

 
47.¿De què va morir Ramon avi?¿Què va fer Teresa? 
48.¿Què comprengué Vicenta, llavors sobre el seu espionatge? 
49.¿Quina proesa dugué a terme Vicenta, de la qual Teresa no va saber 
mai res? 
50.¿Per què es comprà la cadernera i el gerani? 
51.¿Quan es casà l’Amèrica? ¿Amb qui? 
52.¿Recorda Vicenta algun altre pretendent? 
53.¿De què morí Milagret? 
54.¿Quan es casà Ramon pare? ¿Amb qui? ¿Què en pensa Vicenta? 
55.¿Quan es fan, si no amigues, almenys “aliades”? 
56.¿A quin negoci es dedicà Ramon pare després del naixement del fill? 

 
VII 

 
57.¿Com viu la vellesa, Vicenta? 
58.¿Què sap Vicenta, de l’espionatge de Ramon? ¿A qui li “recomana” 
espiar? 

 


