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Escrit en tercera persona 

I 
 

1.Aquell matí Gregor Samsa es despertà transformat en un ser monstruós.¿En 
qui? 
2.¿A què es dedicava Gregor?¿Què tenia damunt la taula de la cambra? 
3.¿Quina imatge penjava a la paret? 
4.¿Què li va suggerir veure com plovia a fora?¿Què va fer? 
5.¿A què atribueix el dolor que sent en un costat? 
6.¿Per què no deixa la feina i aquell director que no suporta? 
7.¿Quina hora era? ¿A quina hora havia de sonar el  despertador? 
8.¿Què tenia previst fer? 
9.¿I si deia que estava malalt? 
10.¿Qui cridà a la porta, a ¾ de set (a les 7 menys quart)?¿Què volia? 
11.¿Què va notar quan contestà a sa mare? 
12.¿Qui cridaren a la porta minuts més tard? 
13.¿Aconseguí alçar-se? 
14.¿Qui va sentir quan, en un balanceig, va caure del llit? 
 
La mare parla de les virtuts del fill, que només pensa en la feina, que no ix mai de 
nit. El gerent diu que els treballadors com ell i Gregor no es deixen influir per una 
simple malaltia. 
 
15.¿Qui va sentir Gregor plorar en la cambra del costat? 
16.El gerent torna a parlar a l’”atrinxerat” Gregor.¿Què li reprotxa? 
17.¿Què respon Gregor? ¿L’entenen? 
18.¿On intentava enfilar-se? 
 
19.Mare i germana –Grete- es comuniquen a través de la cambra de Gregor. ¿Què 
li demana la mare? 
20.¿On envia el pare  la seua dona, Anna? 



21.¿Com se sentia Gregor mentrestant? 
22.¿Amb què menejà la clau del pany mentre intentava eixir? 
23.¿Quina fou la reacció dels pares de Gregor i del gerent quan el van veure? 
24.¿Què hi havia a la taula del menjador? 
25.¿Què es veia des de la cambra de Gregor?   
26.¿De què parla amb el gerent? 
27.¿Què feia el gerent? 
28.¿Quina ajuda troba a faltar Gregor perquè convença el gerent que no el 
despatxen? 
29.¿Què va aconseguir quan tornà a caure per terra? 
30.Sa mare recula espantada i tira el cafè de la taula per terra. Es recolza en el seu 
marit. El gerent havia fugit escales avall.¿Què intentà el pare?  
31.¿Com aconseguí Gregor passar el llindar de la porta de la cambra? 
 
 

II 
 

32.Gregor es queda adormit.Quan es desperta,s’adona que té antenes.S’acosta a 
la porta i alguna cosa l’atreu¿Què és? 
33.Troba a faltar una cosa que cada dia fa son pare a la mare i la filla, ¿què és? 
34.¿Què sentia Gregor en aquella cambra? 
35.¿On i com passà la nit? 
36.Al matí, la seua germana obrí la porta. ¿Què va fer? 
37.¿Quantes menjades li entrava la germana? 
38.¿Què cregué trobar en el comportament cap a ell de sa germana? 
39.¿Què va passar amb la criada? 
40.El negoci de la família feia cinc anys que havia entrat en bancarrota ¿Què 
sorprenia Gregor del que solia oir a son pare? 
41.¿Qui mantenia la família, primer amb entusiasme, i després acollit com un fet 
rutinari? 
42.¿A què volia destinar Gregor una part dels diners que guanyava? 
43.¿Qui treballaria ara: el pare –gran, vell, que duia cinc anys sense fer res-, la 
mare –que patia asma- o la germana de setze anys? ¿Què li produïa aquesta 
pregunta? 
44.¿Quin sentiment omplí un dia que veié Gregor abocat a la finestra? 
45.¿D’on li agradava repenjar-se a Gregor? 
46.¿A què entrà de nou la germana, acompanyada per primer cop, de la mare? 
47.¿Què pensava Gregor del tema dels mobles? 
48.¿Què en pensava Grete, la seua germana? 
49.¿Què sentia Gregor quan treien els mobles fora de la cambra? 
50.¿Què es disposà a defendre ardorosament? 
51.¿Quina novetat es produeix en el capteniment de Grete? 
52.¿Què féu Gregor mentre Grete buscava alguna cosa perquè sa mare 
revinguera? 
53.¿Què féu Grete quan el va veure? 
54.¿Què fa Gregor, preocupat per l’estat de sa mare? 
55.¿Qui entrà en aquell moment? ¿Què digué Grete? 
56.¿Què va donar a entendre Gregor a son pare? 
57.¿Què pensava ara Gregor del seu pare? ¿Què fa llavors aquest? 
58.¿D’on isqué sa mare, mentre Gregor jeia a terra? ¿Què va fer? 
 



III 
 

 
59.¿Canvià el comportament del pare després de l’episodi de la poma? 
60.¿Què li permeteren a Gregor, gitat a causa de la greu ferida? 
61.¿Com eren les vetlades familiars d’abans? 
62.¿I les de després de la transformació? 
63.¿Què cridava l’atenció a Gregor del seu pare? 
64.¿Com era la situació econòmica,ara que el pare treballava  d’empleat? 
65.¿A qui contractaren perquè ajudara la mare? 
66.¿Quines coses hagueren de fer per anar tirant endavant? 
67.¿Quin sentiment començà a tenir la família? 
68.¿Què pensava Gregor en les llargues nits d’insomni? 
En la seua vida de viatjant, quan pràcticament mantenia la família ell. 
69.¿Com el tractava la seua germana? 
70.¿Com reacciona Grete quan un dia s’assabenta que sa mare havia netejat 
l’habitació de Gregor? 
71.¿Quina persona, que no sentia cap especial aprensió cap a Gregor, 
s’encarregaria de la neteja de la cambra? 
72.¿Per què cada vegada ficaven més coses a la cambra de Gregor? 
73.¿Què va passar una nit quan, per oblit, deixaren la porta de la cambra oberta i 
Gregor veié els tres homes asseguts a taula? 
74.¿Què pensà Gregor veient-los menjar? 
75.¿Què se sentí, procedent de la cuina, mentre els tres hostes llegien el diari i 
fumaven?¿Què varen fer? 
76.¿Els agradà el concert? ¿Què pensava Gregor? 
77.¿Com reaccionaren els tres hostes quan van descobrir Gregor? 
78.¿Què va proposar Grete a sos pares un cop els hostes els hagueren deixat? 
79.¿Quin argument dóna Grete per demostrar que “allò” no era Gregor? 
80.¿Què feren quan Gregor se’n tornà a la cambra? 
81.¿Per què cridà els altres membres de la família la dona de fer feines quan 
l’endemà es disposava a netejar la cambra de Gregor? 
82.Moments després els tres dispesers es presenten demanant els seus 
esmorzars, ¿Què els diu el pare? 
83.¿Què va decidir fer la família aquella jornada? 
84.¿Què diu a la família la dona de fer feines?¿Què responen?¿Què fan? 
85.¿De què parlen durant el trajecte? 
86.¿Què pensen els pares quan miren la Grete? 


