
                               Vicent E.BELDA, L'estirp de l'horror.Bromera (Espurna 35) 

                                           Alzira  1997. 

   

                               1ª sessió(pàgines 1-74) (1ª i 2ª parts de la novel.la) 

                          

                                  PART PRIMERA: L'ESTRANGER 

I 

¿Per què vol pujar aquell noruec a can Macià? 

¿Quin malson torna de tant en tant a la seua ment? ¿Com l'evita? 

 

II 

¿Què va fer només arribar a can Macià? 

¿Què féu Nordalh abans d'anar-se'n al llit? 

¿Com acabava el malson siberià? 

 

III 

¿Com eren els ulls de Nordalh? 

¿Què el preocupava? 

¿Quants tonells de conyac compra el noruec? 

 

IV 

¿Qui li cridà l'atenció mentre recorria el mas? 

¿Qui li va obrir perquè poguera entrar de nou al mas? 

 

V 

¿De què xarren Nordalh i Maria? 

VI 

¿Què li portava al cap a Nordalh el seu incipient amor per Maria? 

 

VII 

¿Qui va a veure Nordalh a la seua cambra? 

¿Quin malson té? 

¿Com acaba el malson? 

 

                     PART SEGONA: LA LLAVOR DEL MAL 

I 

¿Qui va descobrir, de bon de matí, el cadàver de Rosa? 

¿Què descobrí el vell Macià, mentre regirava la cambra de Nordalh? 

¿Què va fer, aleshores? 

 

II 

¿Què decideix Macià per veure si torna la calma al mas? 

 

III 

¿Quines dues coses havia demanat Nordalh quan va confessar el crim? 

 

IV 

¿Quina fou la sentència de Nordalh? 

¿Què li diu Nordalh al masover quan Macià va a veure'l? 

 

V 

¿Es queden el masover i el criat a presenciar l'execució? 

 

VI 

¿Què diu Antònia al masover quan aquest torna a casa? 

¿Quin malson té Maria? 



VII 

¿Què va fer Macià en veure que sa filla no millorava? 

 

VIII 

¿Com anaven les coses al mas a mesura que passaven els mesos d'embaràs de Maria? 

¿Com era l'oratge el dia que naix l'hereu? 

 

IX 

¿Com era el xiquet? ¿l'estimava sa mare? 

¿Què va fer Maria,incapaç de suportar tants disgustos? 

¿Què li va semblar Tomeu a Macià, un dia que anà a cridar-lo? 

¿Com reaccionà davant Tomeu? 

 

                            2ª sessió (pàgines 77-104)  

                            PART TERCERA: TEMPS DE SOLITUD 

I 

¿Com fou l'època escolar del petit Tomeu? 

¿Què temia Fabià de Tomeu? 

¿On vivia el xiquet mentre anava a escola al poble? 

¿Qui fou el seu millor amic? 

¿Per què Tomeu es llançà un dia sobre Fabià? 

 

II 

¿Què li paregué el mas a Gerard? 

¿Quina matèria interessava més Tomeu? 

¿Com Gerard li va veure la medalla a Tomeu? 

 

III 

¿A quina edat s'enamora Gerard? 

¿Quina influència tingué això sobre Tomeu? 

 

IV 

¿Quin dubte no deixava descansar Tomeu ni un sol moment? 

 

V 

¿Com es va notar que Tomeu prenia resoltament les regnes del mas? 

¿Quin "incident" tingué Tomeu amb una jornalera del grup? 

 

VI 

¿Com va morir Macià? 

 

VII 

¿Quin problema tenia Tomeu,del qual informà Gerard un dia que anà a veure'l? 

¿Què sentia llavors el pobre Tomeu? 

 

                         PART QUARTA: TEMPS DE REVENJA 

 

I 

¿Acudí Tomeu a la boda de Gerard? 

¿Com va començar a beure Gerard? 

¿Què va trobar Gerard un dia que pujà al mas, preocupat pel seu amic Tomeu? 

   

II 

¿Què sentí Gerard que volia organitzar la gent del poble? 

III 

¿Què li havia passat una nit a Remei al poble de Sant Roc? 

IV 



¿Quina notícia sentí contar Gerard en la taverna a un caporal dels guàrdies? 

¿Què li comenten al guàrdia de Tomeu? 

V 

¿Quin fet succeí durant la missa del dia de Sant Jordi, patró del poble? 

VI 

¿Què van trobar Gerard i Mercé quan van tornar a casa? 

 

                PART ÚLTIMA: REDEMPCIÓ 

                       (la narració es fa en primera persona) 

 

 

¿Com fou la vida de Jordi amb la seua nova família? 

¿Quan li va contar Gerard a Jordi la història de la seua nissaga? 

 


