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1. ABANS DE LLEGIR
Què va passar?
1937 està ambientada durant el segon any de la Guerra Civil Espanyola.
Després de cercar-ne informació, respon les qüestions següents:
 Quin any es va iniciar i es va acabar la Guerra Civil Espanyola?

 Cerca en un mapa l’estat dels fronts l’any 1937. En quin bàndol estava
en aquells moments Vila-seca? Quina va ser l’última capital de província
espanyola que va restar en mans dels republicans?

 Què són els fets de maig de 1937?

 A la novel·la apareixen els noms de dos vaixells ancorats a Barcelona
anomenats Uruguay i Villa de Madrid (pàg. 85). Cerca informació sobre
quina va ser la seva funció durant la Guerra Civil Espanyola.

[2] proposta didàctica • 1937 •

 Per què el nom d’un dels avions que feia servir la República tenia
nom rus (Polikarpov 1-15 pàg. 10)? Per què creus que la població els
anomenava Mosques o Xatos?

 Què volia dir “passar-se” en el llenguatge col·loquial de la guerra civil.

 Per què creus que moltes persones, soldats, famílies, ho van fer?

 Quins dos països de l’Europa occidental van ajudar el bàndol franquista? Com es deien els dos dictadors que governaven aquests països?

proposta didàctica

• 1937 • [3]

 Cerca què volien dir les sigles SEM durant la Guerra Civil Espanyola.
Quina era la funció del SEM?

 Què volen dir les sigles FAI? Què era?

On va passar?
L’acció de la novel·la transcorre en llocs reals, alguns dels quals encara existeixen lleugerament modificats pels pas dels anys.
 Cerca a Google Maps les coordenades següents (per fer-ho escriu
al cercador de Google Maps les coordenades separades per una coma
sense posar cap paraula i prem cercar, com a l’exemple del primer cas:

41.0863, 1.1907
Ara cerca la línia 20 de la pàgina 26 de 1937 i sabràs què estàs veient.
Què és?

[4] proposta didàctica • 1937 •

41.0959, 1.1824
Ara cerca la 15 línia de la pàgina 13 de 1937 i sabràs què estàs veient.
Què és?

41.0952, 1.1834
Ara cerca el tercer paràgraf de la pàgina 23 de 1937 i sabràs què estàs
veient. Què és?

41.0961, 1.1704
Ara cerca la línia 14 de la pàgina 20 de 1937 i sabràs què estàs veient.
Què és?

41.1085, 1.1471
Ara cerca la línia 19 de la pàgina 124 de 1937 i sabràs què estàs veient. Què és?

41.0970, 1.1889
Ara cerca la línia 23 de la pàgina 121 de 1937 i sabràs què estàs veient. Què és?
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 En l’època en què passa l’acció de la novel·la no existien els nuclis
urbans de la Pineda ni de Salou. Cerca informació sobre com i quan es
van crear aquests dos nuclis de població.

 Actualment molt a prop d’on passa l’acció de la novel·la hi ha un
famós parc temàtic. Com es diu?

 També hi ha part del segon complex petroquímic més gran d’Europa. Anomena tres empreses que estiguin instal·lades en aquest complex.

2. MENTRE LLEGEIXES
Estructura
 La novel·la està dividida en diferents parts/escenes (que no han de
coincidir necessàriament amb els capítols), quina divisió hi establiries
tu? (pots afegir o eliminar alguna casella).
[6] proposta didàctica • 1937 •

De la pàgina…
a la pàgina…

Què passa?
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 A la novel·la apareixen alguns flashbacks, cerca’n un, identifica en
quina pàgina està i explica’l.

Narrador
 Digues quin tipus de narrador presenta l’obra i en quina persona i
temps verbal està escrita.
Narrador
Persona
Temps verbal

Lèxic
 Cerca a la novel·la:
Paraules
que no entens

[8] proposta didàctica • 1937 •

Expressions col·loquials,
locucions i frases fetes

Paraules cultes
i tècniques
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Els personatges
 Cerca a la novel·la:
Nom del
personatge

[10] proposta didàctica • 1937 •

Com és físicament
o com te l’imagines?

Com es comporta?

3. DESPRÉS DE LA LECTURA
 Inventa’t un altre final. La novel·la acaba amb un comiat. Què penses que els passarà al Muni i a l’Agustí l’Aturat després del comiat? I a la
resta de la família?

 Quin és el tema i l’argument de la novel·la?
Tema:

Argument
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[12] proposta didàctica • 1937 •

 A l’inici de la novel·la apareix el paràgraf següent:
“Aquests homes van viure en un temps i en un lloc feréstecs, encesos per la
misèria i la desesperació. En una època en què encara existien pinedes immenses on creixien arbres tan grossos que ni cinc homes agafats de les mans
podien envoltar. Un temps en què els marjals esquitxaven el paisatge i a les
seves aigües vivien peixos el nom dels quals s’ha perdut per sempre més.”

Creus que l’any 1937 i en aquell indret això era possible? Per què?
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Joaquim Biendicho
Amb històries de la rereguarda rural, Joaquim Biendicho ha teixit una novel·la que
transcorre durant el segon any de la Guerra
Civil Espanyola. S’hi encreuen històries de
desertors, morts, venjances familiars, bombardejos i gent que fuig i que s’amaga…
Aventures i embolics que exemplifiquen, a
petita escala, les complexes giragonses de
la nostra guerra civil. Malgrat l’anar i venir
dels dos exèrcits, la duresa de la vida diària
és vista amb pinzellades d’ironia, a través
de personatges feréstecs però d’una gran
humanitat.
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