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1. ABANS DE LLEGIR

De vegades convé fer-se una idea abans de llegir una novel·la. Cal, però, 
reivindicar el dret a deixar-se sorprendre. Quan llegim un llibre, mirem una 
pel·lícula, escoltem una cançó… sempre tenim un motiu previ. Sabem que 
ens agrada l’autor, n’hem sentit a parlar i ens atrau, ens agrada el format 
del disc o del llibre. Però en les lectures recomanades pels professors 
no passa el mateix; algú n’ha proposat la lectura. Podem llançar-nos 
directament a l’aventura de posar-nos a llegir sense necessitat de saber 
res sobre l’argument, ni sobre l’autor, ni sobre el gènere… ens refiem del 
gust del professor. És bonic això, però sovint és interessant també efectuar 
una reflexió prèvia a la lectura.  Per això, hauríem de saber alguna cosa de 
l’autor, del gènere que ens trobarem…

1.1. L’autor

Enric Lluch Girbés (Algemesí, 1949) és llicenciat en Història i ha treballat com 
a docent. Actualment es dedica exclusivament a la literatura. Quasi tota 
la seua obra està adreçada al públic infantil i juvenil. Ha publicat algunes 
obres de teatre infantil i uns setanta llibres de narrativa. Les seues obres 
han estat traduïdes a totes les llengües de l’estat i també és possible llegir 
els llibres d’Enric Lluch en francés, anglés, portugués… Fins i tot alguns dels 
llibres de Lluch han estat transcrits al xinés i al sistema Braille. En aquest 
enllaç pots conéixer més coses sobre Enric Lluch i veure com és físicament: 
http://www.youtube.com/watch?v=BQMlSc6nJyo

1.2. La coberta

Segur que abans de posar-te a llegir aquesta apassionant novel·la, el primer 
que faràs serà mirar-te i remirar-te la coberta i la contracoberta.

�  Què et suggereix la fotografia d’aquesta parella en bicicleta? Qui 
poden ser? On deuen estar? Quina relació creus que tenen?
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�  Què et suggereix el títol de la novel·la? Què creus que deu vindre 
Després del silenci? 

1.3 La sinopsi

Joan Queralt tracta de trobar resposta a un conjunt de preguntes que no ha 
pogut contestar des que tenia catorze anys. Qui era en realitat la mare? Per 
què el pare fugí de casa? Per què l’avi Mateu Font mai no pogué acceptar 
la presència del seu progenitor? Quins secrets envoltaren durant tant de 
temps la família?

Joan Queralt descobrirà que alguns dels interrogants s’enfonsen en els 
anys immediatament anteriors a la Guerra Civil, en uns moments crítics 
de la Història. Però, encara li queden moltes altres preguntes que s’aniran 
desvelant al llarg d’una narració plena de sorpreses fins a arribar a l’origen 
del mateix protagonista.

2. DURANT LA LECTURA

De segur que llegiries aquest llibre d’una sola tirada si no et demanàrem 
que treballares la lectura mentre vas llegint. De moment, és suficient que 
òmpligues aquesta graella al final de cada capítol. Més endavant donarem 
ús a les teues notes.

CAPÍTOL TEMPS I  HISTÒRIA ESPAI PERSONATGES
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3. IMPRESCINDIBLE

3.1. Els personatges

Després d’haver llegit la novel·la tenim clar qui és el personatge principal: 
Joan Queralt, cinquanta-tres anys, solter, ha iniciat una recerca del seu 
passat gairebé sense voler-ho. 

�  Tracta de descriure l’evolució del personatge des del principi de la 
novel·la (pusil·lànime, sense empenta) fins al final (amb una família nova 
i amb parella). És clarament allò que s’anomena un personatge redó. 

�  El caràcter de Joan té poc a veure amb el del seu avi Mateu. Utilitza 
només cinc adjectius per definir aquest senyor. 
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�  Al llarg de la novel·la també apareixen altres personatges amb 
entitat suficient per a poder conéixer la seua personalitat. Digues els 
tres personatges amb què has empatitzat més i explica el motiu en 
cada cas. 

�  Natàlia, com el seu fill, és aparentment una dona de caràcter feble. 
Al llarg de la novel·la apareixen diversos personatges femenins que 
juguen el rol que tradicionalment se’ls ha assignat a les dones en la 
societat. Explica com són les relacions de Natàlia i Carme amb Mateu. 

�  Un dels personatges de la novel·la, Antoni Mansanet, pintor, 
cartellista de bous, pintor de toreros… mor a Mèxic. Un cartellista de 
bous valencià també va morir a Mèxic. Saps qui va ser?
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�  Joan Queralt va descobrint a poc a poc els membres de la seua 
família. Series capaç de crear un arbre genealògic de la família de Joan 
Queralt?

Desamparados

Queralt Gomis

Joan

Queralt Font

3.2. El narrador

�   Hauràs observat que, en tota la novel·la, hi ha un narrador omniscient, 
extern i en tercera persona. Però de vegades hi ha passatges de la 
història que ens conten en primera persona. Pots distingir-los perquè 
van escrits en cursiva. Sabries dir qui és el narrador d’eixos moments?

3.3. El temps

Després del silenci transcorre en dues èpoques diferents. L’autor combina de 
manera magistral les accions transcorregudes en el passat (al voltant dels 
anys trenta del segle xx) i amb el present per anar avançant en la història. 

� Aproximadament, quant de temps dura l’acció que té com a 
protagonista central Joan Queralt? I quant de temps el que té com a 
protagonistes la família de Mateu Font?
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3.4.  El temps i l’acció

Una altra cosa és el temps del discurs. Al llarg de la novel·la abunda la 
retrospecció, clarament marcada en la distribució dels capítols. Però, al 
primer capítol especialment podem apreciar diversos canvis en el temps 
del discurs. Ordena cronològicament, d’una manera lineal, aquestes accions 
del primer capítol:

ORDRE EN QUÈ 

ES PRESENTA 

(TEMPS DEL 

DISCURS)

ACCIÓ
ORDRE EN QUÈ TRANSCORRE 

(TEMPS DE LA HISTÒRIA)

1 Comença el soterrament de Natàlia Font.

2
L’avi i l’àvia li diuen a Joan que “ta mare és ta 

mare i no hi ha res més a dir”. 

3 L’avi regala un Vespino Brisa a Joan.

4
El pare de Joan li diu que no vol que vaja amb 

el Vespino.

5
Els pares de Natàlia li diuen que no li convé fes-

tejar amb Joan Queralt Gomis.

6
Natàlia Font es queda embarassada i es casa 

amb Joan Queralt Gomis.

7
Joan Queralt Gomis decideix no treballar més 

per a Mateu Font.

8 El capellà llig l’evangeli. 

9
Mateu i Joan Queralt discuteixen i es barallen i 

Mateu el trau de casa.

10
Joan Queralt Gomis se’n va de casa sense la 

dona i sense el fill.

11
El capellà diu les últimes oracions del soterra-

ment.
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12
La tia Empar informa Joan de com està el seu 

pare.

13
Joan Queralt fill se’n va a València a veure el seu 

pare.

14

Joan parla amb el senyor Pep, el de la funerària, 

per prendre alguna determinació després del 

soterrament perquè està plovent. 

15

Joan té una conversa breu amb el seu pare i se’n 

va cap a l’estació a agafar el tren que l’ha de dur 

a Madrid. 

 
3.5. L’espai

�  Enumera les ciutats en què transcorre l’acció de la novel·la. 

�  En els temps de Mateu Font i companyia, sí que es podia apreciar una 
diferència enorme entre la vida als pobles i la vida a la capital. Quines 
diferències troben Mateu Font i Carme Pujades entre Algemesí i València 
o Madrid? 

�  La Muixeranga és el símbol més important d’Algemesí, l’espai de 
l’obra on viuen els protagonistes de Després del silenci. Busca informació 
sobre la muixeranga i parleu-ne un poc a classe. 

�  La novel·la comença amb el soterrament de Natàlia Font. Hi havia 
molt poqueta gent, plovia… I s’acaba amb una visita al cementeri per 
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part de tots els familiars de Natàlia i amb una exposició de quadres de 
Mansa on sona com a fons la veu de Marianella. Creus que l’autor ens 
haurà volgut dir alguna cosa amb això, que l’obra comence i acabe 
pràcticament al mateix lloc?

3.6. La història

�  Fes un resum de la novel·la de no més de dues-centes paraules. Pots 
enfocar el resum contant de manera lineal tots els fets o contant les 
dues històries de manera separada. 

4. EL LLENGUATGE

4.1. Naturalitat

Llig aquest fragment de l’entrevista que el crític Josep San Abdón li va fer a 
Enric Lluch: 
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Josep San Abdón: Una de les coses que més m’han agradat de Després del 

silenci és l’ús que fas del llenguatge, els personatges parlen d’una manera molt 

natural, de manera creïble, d’acord a la seua condició social, i això no és fàcil. 

Com aconsegueixes aquesta naturalitat?

Enric Lluch: Sobre la manera de parlar de la gent dels anys trenta i quaranta, 

vaig enregistrar converses i, sense perdre de vista la correcció, vaig tractar de 

mantenir el to, les expressions, les frases fetes… de les persones que visqueren 

aquella època. El llenguatge emprat en les escenes actuals segueix, pam 

amunt, pam avall, la manera d’expressar-se de la gent de l’edat del protagonista-

narrador. 

�  Efectivament, al llarg del text podem trobar una gran quantitat de 
frases fetes com ara “on va la corda, va el poal” o “gent jove, pa blanet”. 
Saps què volen dir aquestes expressions? Ara busca al llarg de la novel·la 
cinc frases fetes més i explica’n el seu significat. 

�  Al llarg de la novel·la, no només hi trobem moltes frases fetes sinó 
que també hi abunden les comparacions com ara “en caigué més que 
en Zafra” o “remugà com un bou”. Què creus que signifiquen aquestes 
dues comparacions? Busca’n cinc més al text i explica’n el significat. 
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4.2. Reflexió sociolingüística

Al llarg de la novel·la es relaten passatges que donen a conéixer la situació 
del valencià en la societat. El capellà parla amb Joan Queralt i amb Pepe en 
valencià, però fa la missa en castellà i fins i tot diu algunes coses en llatí. 
Joan Queralt Gomis escriu dues cartes a la seua dona. Tots dos parlen en 
valencià, en canvi les cartes les escriuen en castellà. 

A Madrid, el comandant Carles Maria Mansanet es presenta davant del 
matrimoni Font-Pujades i els parla en valencià. Els diu que ja no els parlarà 
més en valencià. 

A Madrid uns senyors demanen la documentació a Mateu Font i aquest 
els respon que “la tengo amagada (sic) en la pensión”. També a Madrid, 
Mateu parla amb la telefonista i li diu: “Muchas grasias”. 

�  L’ús social del valencià no estava ben considerat en els anys en què 
transcorre la història de l’adopció dels Font-Pujades. Saps explicar per 
què? Pots consultar amb la gent major que coneixes l’opinió que en 
tenen.

�  Creus que la situació actual ha canviat molt respecte d’aquella època? 
És molt diferent la consideració social del valencià en l’actualitat? Per a 
ajudar-te a reflexionar pots fer-te les preguntes següents: parla valencià 
la mateixa gent hui que fa cinquanta anys? A les ciutats grans, què hi 
queda del valencià? Creus que els mitjans de comunicació han ajudat a 
la difusió del valencià? 

4.3. Recursos literaris i tipogràfics
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La lletra cursiva s’utilitza en aquesta novel·la perquè el lector puga saber què 
és el que els passa pel cap a alguns personatges en determinats moments. 
Podríem dir, per tant, que la cursiva ens permet distingir els monòlegs 
interiors. 
1. Però la lletra cursiva s’utilitza també per a indicar altres qüestions, com ara 
expressions en altres llengües: llatí, castellà, italià…
2. Títols d’obres literàries i d’òperes. 
3. Malnoms.

�  Busca en el text de l’obra un exemple de cadascun dels usos que 
hem indicat.

4.4. Els malnoms

Hauràs observat que al llarg de la novel·la apareixen alguns personatges 
que no tenen nom sinó que el narrador s’hi refereix amb els malnoms. Per 
exemple, tenim Borràs, el Campanero, Camals o el Roig de la Barraca. No sé si 
al teu poble encara hi ha gent que és coneguda pel malnom.
Els malnoms de vegades poden fer referència a un ofici (el Campanero), a 
un tret físic (Roig), a una forma especial de vestir (Camals)… De vegades 
són noms d’animal directament (Llebra, Conill…), de plantes (Tarongetes, 
Patacona…); d’altres, simples hipocorístics de noms (Mansa, la Pepiua…), 
de vegades es fa burla de coses que la persona, o algú de la família, objecte 
del malnom ha dit o ha fet al llarg de la seua vida (no sempre amb encert 
i fortuna) com aquell xiquet que anava a escola i el van fer comptar i va 
arribar a Quaranta-onze, d’altres perquè s’assemblen a gent famosa… 

�  Fes un recull de malnoms de gent del teu poble i intenta esbrinar 
d’on vénen. Si vius en una ciutat gran on actualment no es coneixen pel 
malnom, pots tractar de parlar amb els teus pares, oncles o avis, perquè és 
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possible que, no fa molt de temps, també a la teua ciutat es coneixia gent 
pel malnom. Com a última opció, si aquesta consulta tampoc no té èxit, 
pensa en esportistes, actors o cantants que siguen coneguts per algun 
malnom i tracta de fer una cerca a Internet per saber d’on naix el malnom. 

Al llarg de la narració apareixen diverses sigles: GPS, TAE, IVA, CD, MP4… Les 
que acabem d’esmentar no tenen una rellevància important per al curs de 
la història, però d’altres resulten fonamentals en l’acció. Són les que tenen a 
veure especialment amb la situació política espanyola dels anys 30. 

�  Busca el significat de les que et donem a continuació: 

CEDA: 

FAI: 

POUM:

FP: 

�  Relaciona les sigles anteriors amb els personatges i les frases següents: 

Andreu Nin: “La unió dels treballadors serà la pau del món” 

Dolores Ibárruri: “¡No pasarán!”

Buenaventura Durruti: “La iglesia que más ilumina es la que arde” 

José María Gil-Robles: “¡A por los trescientos!”

5. EL SOTERRAMENT

La novel·la comença amb el soterrament de Natàlia Font. A les grans ciutats 
i en molts pobles els costums funeraris han canviat notablement en els 
últims anys. A Després del silenci veiem com el capellà rep el taüt amb les 
restes de Natàlia a la porta de l’església i resa unes oracions en llatí. 
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�  Pregunta a casa quina diferència hi ha entre els soterraments actuals 
i els de fa anys. Explica-ho amb unes cent cinquanta paraules.

6. UN POC D’HISTÒRIA

6.1. Passatges històrics

�  Al capítol 30 es pot llegir: “El cap de l’oposició, Azaña, havia forçat 
la dimissió del president Lerroux i la dissolució de les Corts”. Parla amb 
algun professor d’Història per conéixer aquest episodi de l’Espanya 
republicana. També pots fer la consulta per Internet.

�  Alejandro Lerroux es va veure embolicat en un cas rocambolesc, amb 
ruletes de casinos trucades, anomenat Estraperlo. Quin és l’origen del 
mot estraperlo? Què era l’estraperlo durant el franquisme? 
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6.2. La mort del capellanet

�  Miquel Olesa, capella oriünd de Montserrat, mor assassinat durant els 
primers dies de la Guerra Civil. Coneixes els diferents posicionaments 
sobre el que anomenem memòria històrica? Busca informació a 
l’hemeroteca sobre les peticions de recuperació de la memòria històrica 
per part d’alguns col·lectius i el posicionament en contra d’altres 
agrupacions. Reflexiona sobre el tema i escriu les conclusions a què has 
arribat amb unes dues-centes paraules. 

�  Parla amb la gent més major del teu poble que conegues. És possible 
que sàpiguen, per ells mateixos o pels seus pares, com va transcórrer 
la Guerra Civil al teu poble. Si no aconsegueixes informació, tracta de 
trobar-la a Internet o a la biblioteca. Poseu en comú la informació que 
recolliu entre tots i converseu sobre aquesta qüestió.
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6.3. Història i televisió

La vida (més que la vida, l’origen) de Joan Queralt és digna d’un fulletó. O 
d’un d’aquests programes que tant han triomfat a la televisió que conten 
drames familiars o busquen resposta a casos de desaparició, segrest i coses 
semblants. 

�  Imagina’t que ets Joan Queralt Font i que sospites que la teua mare no 
és filla de son pare. Decideixes escriure una carta a qualsevol d’aquests 
programes explicant el teu cas i demanant ajuda per saber qui ets i d’on 
véns en realitat. 

�  Què opines sobre aquesta classe de programes? Escriu la teua 
resposta i justifica-la. Després poseu en comú les vostres reflexions a 
classe i debateu-les. 
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6.4. Novel·la històrica

�  Després del silenci és una novel·la històrica. Però, per què ho és? Quines 
són les característiques de la novel·la històrica? Llig aquest passatge de 
l’entrevista que hem comentat abans, per si et pot ajudar:

Josep San Abdón: Per què els fets històrics es mesclen sovint amb els ficticis en 

les teues novel·les?

Enric Lluch: Crec que és un recurs habitual. En el cas de la novel·la Després del 

silenci he tractat de ser fidel a la realitat en tot allò que coneixia de primera mà. 

Tan sols quan m’ha faltat alguna baula de la cadena he tirat mà de la ficció. Això 

sí, he intentat en tot moment que allò que era real i allò que era ficció ballaren 

al mateix compàs, de manera que, en alguns passatges, he arribat a pensar que 

era realitat allò que era ficció, i a l’inrevés. 

7. MÉS LITERATURA

7.1.  L’illa dels coralls

�  El jove Joan Queralt Font llegia una novel·la de Robert Michael 
Ballantyne, L’illa dels coralls, una popular novel·la d’aventures. Troba 
informació sobre aquesta lectura. Diuen que és la precursora d’una 
novel·la molt coneguda… Saps de quina? Esbrina-ho!
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7.2.  Les veus del Pamano

De Les veus del Pamano s’ha fet fins i tot la versió cinematogràfica. Aquesta 
novel·la també té com a rerefons la Guerra Civil. 

�  On es fa referència a aquesta novel·la de Jaume Cabré a Després del 
silenci? Busca a Internet o a la biblioteca l’argument de Les veus del Pamano 
i digues quina relació podem establir amb la novel·la d’Enric Lluch.

7.3.  Al cinema

�  Un dia, mentre estaven a Madrid, el matrimoni Font-Pujades decideix 
anar al cinema. Van a veure allò que abans s’anomenava una sessió 
contínua en programa doble. Concretament van a veure Cumbres de 
peligro (muda) i La girl del music hall. Pregunta per casa què significa això 
de sessió contínua en programa doble?

�  Els cinemes, igual que tantes coses, han canviat molt des dels anys 
trenta del segle passat fins ara. Pregunta a casa on anaven al cinema fa 
uns anys i compara-ho per escrit amb els cinemes on vas tu ara. 
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7.4. La diva

Primera part:
Marianella Ufizzi va ser molt famosa (això es diu a la novel·la) i realment, en 
algunes interpretacions era única. Mira’t aquesta versió de la Chrysothemis 
de l’òpera Elektra d’Strauss i relaciona-la amb la història de la nostra diva 
italiana: http://www.youtube.com/watch?v=DcMcOt5MWZY

Segona part:
La novel·la, com les coses boniques de la vida, s’acaba bé. I s’acaba amb 
una exposició en què sona una versió d’Un ballo in maschera interpretat 
per Marianella Ufizzi. En el següent enllaç trobaràs la versió de Maria Callas. 
Escolteu-la i opineu a classe sobre què us transmet: http://www.youtube.
com/watch?v=16y3hQ3_R08

8. OPINIÓ

�  Imagina’t que ets el crític literari de la revista de l’institut i escrius una 
ressenya sobre Després del silenci. 
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�  Podria passar que un dia, treballant com ja treballes per a la revista 
de l’institut hagueres de fer una entrevista a Enric Lluch. Prepara-la… 
per si de cas!
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 9. UN POC D’AJUDA

9.1. Tots els noms propis

Alberto Moravia (1907 – 1990). Escriptor italià. 

Alejandro Lerroux (1864 – 1949). Polític espanyol. Tres vegades president 
de la república entre 1933 i 1935. Del seu nom deriva la paraula lerrouxisme 
que, a més del moviment polític propi del Partido Republicano Radical, fa 
referència a tota política demagògica, espanyolista i anticatalana.

Alfaro Siqueiros (1896 – 1974). Pintor i militar mexicà. Segons la novel·la, 
a Mèxic es va relacionar amb Antoni Mansanet. 

Alfons XIII (1886 – 1941). Va morir a Itàlia, però prèviament li va pintar un 
retrat Mansa. 

Amadeu. Cambrer. 

Amparo Mansanet. Germana d’Eulàlia. Mongeta. 

Ángela Carrasco. Propietària d’una pensió a Madrid. 

Antoni Mansanet Peris. Pintor i escultor. De veu aflautada i amanerada. 
Té la bragueta fluixa. 

Antonio. Italià. Criat de Giovanni Ufizzi. 

Assumpció Cremades López. Treballadora de l’ajuntament. Té una veu 
que enamora Joan Queralt Font. 

Attilio Ferraris (1904 – 1947). Futbolista italià. Soterrat, com tantes glòries 
italianes, al cementeri de Verano de Roma. 

Borràs, el Campanero. Juga al xamelo amb el capellà, el metge i Mateu 
Font.

Camals. Comerciant. 

Carles Maria Mansanet Peris. Militar, concretament comandant. De la 
Malva-rosa. Es manté fidel a la República. 

Carme Pujades Matoses. Casada amb Mateu Font Matalí. Mestressa de 
casa. Pateix. 

Cervelló. El van fer pres. 
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Clara Petacci, Claretta (1912 – 1945). Amant i companya de Benito 
Mussolini, penjada a Milà i soterrada a Roma. 

Comte de Romanones (1863 – 1950). Polític espanyol, del Partit Liberal. 
President del Congrés, ministre, alcalde de Madrid. Conegut com el Coixo 
de Romanones. El va pintar Antoni Mansanet. 

Desamparados Queralt Gomis. Tia de Joan Queralt Font. Té Alzheimer. 

Diego Rivera (1886 – 1957). Muralista mexicà famós per les seues pintures 
compromeses. Es relaciona amb Mansanet igual que Siqueiros. 

Dolores. Criada a casa de Gabriel Mansanet a la Malva-rosa. 

Dolors, la Patacona. Li deixa el bressol a Carme. 

Domingo Ortega (1906 – 1988). Torero de Borox. Té dedicat un pasdoble 
i una estàtua al seu poble. Va torejar a Aranjuez en diverses ocasions. 

Eduardo Higueras. Metge de poble. D’idees clares. Militant de la Dreta 
Regional Valenciana, després de la CEDA i després del Movimiento. 

Eleuterio López Cobos. Rector. 

Encarna. Amiga de Natàlia Font. 

Engràcia. Neteja la casa de Joan Queralt Font. És boliviana. 

Eulàlia Mansanet. Filla de Carles Maria. Ja és gran. Va amb cadira de rodes. 
Viu a València. 

Fabiano. Representant, mànager, de Marianella Ufizzi. 

Fayos. De dretes. Se’n va a Madrid. 

Fonoll, el carnisser. Juga al xamelo de part de Mateu durant la seua 
absència. 

Francesc Gomis. Propietari d’un taller de cotxes a Xirivella. 

Frida Khalo. (1907 – 1954). Pintora mexicana a qui Antoni Mansanet havia 
retratat. 

Gabriel Mansanet Peris. Pintor i escultor. Natàlia li diu tío Grabiel. Mor a 
Lisboa. 

Gabriel Manzano Pérez. Gabriel Mansanet Peris quan se’n va cap a 
Portugal. 
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General Campillo. (1884 – 1958). General mexicà. També va posar per a 
Antonio Mansanet. 

Germans Segura. Un, afusellat amb Ripoll. L’altre no surt de casa.

Giovanni Ufizzi. Nebot gran de Marianella Ufizzi. 

Gustau. Cosí de Joan Queralt Font. 

Jesús Manzano. Operari de Banesto a València. 

Joan Queralt Font (1956). Fill de Natàlia Font i de Joan Queralt. Veterinari, 
cinquanta-tres anys. Fadrí. 

Joan Queralt Gomis. Pare de Joan Queralt Font. Fill d’un esporgador. Va 
fer sant Vicent abans de Pasqua. Sap més del que diu. Nét del Roig de la 
Barraca. 

José María Gil-Robles (1898 – 1980). Advocat i polític espanyol. De dretes, 
va ajudar a crear la CEDA. “A por los trescientos.” 

Joselito (1895 – 1920). Torero a qui el bou Bailador, de la viuda d’Ortega, 
va matar. Abans havia tingut temps que li feren molts retrats; un li’l va fer 
Antoni Mansanet. 

Juana. Dida madrilenya també. 

Laia. Quaranta anys ben portats. Propietària d’una acadèmia de 
restauració.

Lev Trotski (1879 – 1940). Revolucionari marxista soviètic. Un dels pares 
de la Revolució Russa de 1917. Va entrar en conflicte amb Stalin. Ramon 
Mercader li va clavar un piolet al cap. 

Llorenç Cortés Ybarra. Va escriure un llibre sobre els Mansanet. 

Lola. Dida madrilenya.

Madramanys. Germans d’Algemesí. Violents. Un desaparegut i l’altre 
mort. 

Manolo. Cambrer del restaurant Arts. 

Manolo Tena. No pot anar al soterrament de Natàlia i s’excusa per telèfon. 

Manuel Azaña (1880 – 1940). President del govern i president de la 
República. Va dir moltes coses, entre altres aquesta: “La lucidez y el coraje 
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suelen provocar entre nosotros una reacción visceral de antipatía y 
rechazo”.

Marcello Mastroianni (1924 – 1996). Actor italià de La dolce vita. Cria 
malves al mateix lloc que Marianella Ufizzi i molts altres. 

Maria Cristina de Borbó (1833 – 1902). Amb el malnom de la Infanta 
boba. Pintada també per Antoni Mansanet. 

Marianella Ufizzi (1903 – 1974). Diva de l’òpera italiana. La millor soprano 
del món. Va tindre un afer (alguna cosa més) amb Antoni Mansanet, que 
la pintà. 

Maribel. Veterinària. Fa societat amb Joan Queralt Font.

Massimo Ufizzi. Germà de Giovanni i de Minerva. 

Matalí. Li va passar el mateix que a Cervelló. 

Mateu Font Matalí. Llaurador ric. Casat amb Carme Pujades. Té mala 
relació amb el gendre. 

Matietes. Treballador de Mateu Font. Fuma caliquenyos. Acaba resignant-
se. 

Medes. Venedor de fem. 

Minerva Ufizzi. Germana de Giovanni i de Massimo. Xarra molt. 

Miquel Olesa. Capellanet de Montserrat. Mor. 

Montoro. Comerciant. Anarquista. 

Natàlia Font Pujades (1934 – 2009). Mare de Joan Queralt Font i esposa 
de Joan Queralt Gomis. Tenia els seus secrets. 

Navaixeta. Treballador de Mateu. 

Pablo Romero. Ramaderia taurina fundada el 1885 i desapareguda el 
1998. 

Pedro Gómez Fuente-Trénor. Notaria de València. 

Pedrós. Jubilat que ajuda Natàlia amb els comptes. 

Pelegrí. Cap d’un escamot. 

Pep. Encarregat de la funerària. 
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Pilar Moreno, la Pepiua. Veïna d’Algemesí. 

Ramon Mercader (1913 – 1978). Català. Espia soviètic. Havia conegut 
Antoni Mansanet. Va matar Trotski clavant-li un piolet al cap. 

Ramón Serrano Suñer (1901 – 2003). Cunyadíssim de Franco. Sis vegades 
ministre. No va poder fer res per Marianella i Antoni. 

Ripoll. Afusellat. Proporciona una Sarasqueta a Mateu. 

Roberto Rossellini. (1906 – 1977). Director de cinema italià. Va dirigir 
Roma, ciutat oberta. Soterrat al cementeri de Verano. 

Roca. Operari de Banesto a Algemesí. 

Sunsi. Assumpció Cremades López. 

Tino. Amic de colla de Joan Queralt Font. 

Venanciets. També violents. Tancats a la Modelo. 

Vicente Barrera (1908 – 1956). Torero valencià. Té un carrer dedicat a 
València. També va torejar a Aranjuez. Li presenten Mateu Font. Parlava 
valencià. Un nét seu, també torero, del mateix nom, també valencià, no 
parla valencià. 

Victoriano de la Serna (1910 – 1981). Torero de Sepúlveda. No va torejar 
mai a Aranjuez amb Domingo Ortega i Vicente Barrera. Té dedicat un 
pasdoble i un carrer al seu poble. 

Vittorio De Sica (1901 – 1974). Director de cinema i actor italià. Una de les 
seues pel·lícules més famoses és Lladre de bicicletes. Soterrat al cementeri 
de Verano de Roma. 

9.2. Algunes paraules

A CARAMULL. En abundància. 

ALBA. Túnica blanca, llarga fins als peus, amb mànegues llargues i estretes, 
que els sacerdots catòlics es posen davall la casulla per celebrar els oficis 
divins.

ALFARRASSAR. Ajustar a un tant alçat (especialment els fruits en verd). 

ANTARA. Faixa de terra de la partió, que cal llaurar de través perquè ha 
quedat sense llaurar pel dret. 
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ATIFELLS. Estris, eines, arreus. 

AUSADES. Certament, en veritat.

DE PRIMER ANTUVI. Sovint amb el qualificatiu de bell o primer anteposat 
a antuvi, de primer moment, abans de tota altra cosa. 

DENA. Gra més gros o senyalat, que separa els grups de deu grans petits 
en els rosaris que van repartits d’aquesta forma, o desena dels grans petits 
en aquests mateixos rosaris.

EMBORNAL. Forat de desguàs practicat a cada costat d’una nau, d’una 
calçada, etc. 

ESPARDENYES DE CARETA. Espardenyes que tapen el dit gros amb roba 
de cànem. 

ESPETEGAR. Xocar amb força. 

ESPORGADOR. Persona que es dedica a netejar (una planta) de les 
branques inútils o supèrflues. 

GUAIXADA. Conjunt de les tiges que naixen d’un sol gra, d’una sola llavor. 

LA POST DEL PIT. Regió de l’estern. 

LLAPASSA. Herba de la família de les compostes, robusta, de fulles basals 
molt grosses, ovades i cordiformes, i inflorescència ramosa, formada per 
nombrosos capítols purpuris, amb l’involucre constituït per una gran 
quantitat de bràctees ganxudes, que es fa als herbassars de tendència 
humida, les arrels de la qual són emprades en medicina popular.

LLEU. Pulmó.

MARJAL. Aiguamoll litoral on sol conrear-se l’arròs. 

MISSA D’EXÈQUIES. Cerimònies funerals que es fan a un difunt. 

PANEROT. Seient ample de mim. 

PARETÓ. Ampit de pedra o d’obra, sense separacions, situat a tota la 
llargada dels laterals d’un pont, d’una carretera, etc., per a evitar que 
caiguen daltabaix els vianants i els vehicles.

PASSAMANERIA. Teixits en forma de cinta que serveixen per a guarnir i 
adornar vestits, mobles, etc., i en general les vores d’un objecte qualsevol. 
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PLEDEJAR. Sostenir un procés, contendre judicialment.

PROCURADOR. Persona que, per delegació, s’encarrega de gestionar els 
afers d’algú. 

RENT. Massa fermentada que es mescla amb una altra per fer-la fermentar. 

REVENCILLADA. Acció de revinclar o de revinclar-se; l’efecte.

SERRAR ELS ULLS. Cloure els ulls ben estret. 

TÒFOL. Home rústic, curt d’enteniment. 

TÒTINA. Peix. 

TRALLA. Fuet. 

VENIR DE RAPA-FUIG. Venir de passada i sense aturar-se. 

VIM. Vímet prim tret de la sarga o sarguera. 

XAMELO. Joc de dominó en el qual el qui guanya cobra un tant per cada 
punt que tenen les fitxes dels altres jugador.
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Joan Queralt tracta de trobar resposta a un con-
junt de preguntes que no ha pogut contestar 
des que tenia catorze anys. Qui era en realitat la 
mare? Per què el pare fugí de casa? Per què l’avi 
Mateu Font mai no pogué acceptar la presèn-
cia del seu progenitor? Quins secrets envolta-
ren durant tant de temps la família?

Joan Queralt descobrirà que alguns dels inte-
rrogants s’enfonsen en els anys immediatament 
anteriors a la Guerra Civil, en uns moments crí-
tics de la Història. Però, encara li queden moltes 
altres preguntes que s’aniran desvelant al llarg 
d’una narració plena de sorpreses fins a arribar 
a l’origen del mateix protagonista. 
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