


L’autor: Andreu Sotorra

És originari de Reus, on va néixer l’any 1950, encara que avui en dia viu i treballa a Barcelona. La
seva obra consta d’una vintena de títols, entre novel·les breus i contes. També cal destacar la seva
faceta com a periodista cultural, especialment com a crític literari. Va exercir com a secretari del I i II
Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana. És un impulsor de la literatura on line, on ha publi-
cat la novel·la breu Carrezza en W. 

La seva obra ha estat traduïda a moltes llengües i entre els nombrosos premis que ha rebut desta-
quen el de novel·la Joaquim Ruyra i Vaixell de Vapor, així com els de contes Lola Anglada, Cavall Fort
i Arts i Lletres, entre d’altres. 

EL
S 

SI
LE

N
C

IS
 D

E 
LA

 B
O

C
A

 D
E 

LA
 M

IN
A

2

RECURSOS
PER AL

PROFESSOR

Fitxa tècnica

Lectura recomanada per a 2n i 3r d’ESO
A partir d’una història personal narrada des de
la infantesa, l’autor presenta un rerafons polític
que explica els esdeveniments que van canviar
la nostra història al segle XX. 

Novel·la realista
Temes que tracta:
• La infantesa perduda
• Guerra Civil espanyola
• La memòria històrica

Títol: Els silencis de la Boca de la Mina
Autor: Andreu Sotorra

Col·lecció: Gran Angular
Número: 148
ISBN: 978-84-661-1773-9
Pàgines: 159
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RECURSOS
PER AL

PROFESSOR

ARGUMENT

L’advocada Laura Dafos acompanyada del seu defensat, Pere Gabriel, de 85 anys,
va a signar la sentència amb què se li restitueix la dignitat i se’l reconeix com a
víctima de crims de guerra. A partir d’aquest moment, en Pere Gabriel recordarà
el que ha estat la seva vida.

L’any 1927, quan només té cinc anys, les dures condicions de vida que travessa
la seva família, el porten a passar tres mesos a l’asil d’infants de la seva pobla-
ció, Orlanda. Aquella mateixa primavera, neix la seva germaneta, mentre que en
Pere Gabriel, dins de la seva innocència infantil, comença a entendre que el seu
pare, un obrer sense feina, és un pistoler a sou de la patronal. El pare és delatat
per altres obrers i, finalment, s’entrega i passa tres dies a la presó. A casa, es torna
a passar gana, fins que en Pere Gabriel, a 8 anys, troba la seva primera feina com
a repartidor de diaris, moment en què apren a llegir i a comptar.

Amb la proclamació de la Primera República, en Pere Gabriel veu com les coses
canvien al seu voltant. És llavors que decideix convertir-se en un obrer de debò
i entra a treballar d’aprenent en una barberia. El sou i les propines li permeten
anar al cinema els diumenges a la tarda i convidar-hi la seva amiga del barri, la
nena de la vaqueria. En Pere Gabriel es fa gran abans d’hora, tan ràpidament com
tot a la seva vida. Al cabaret dels seus oncles descobreix el món dels adults i s’e-
namora de la Carla, una artista fugissera que el deixarà ben enamorat.

Atret pel món de l’espectacle, decideix exercir de cambrer. L’oncle li busca feina
i viu un estiu ple de felicitat fent de cambrer en un dels cafès del passeig
d’Orlanda. Però a partir d’aquella tardor s’acaben els bon moments: la seva ger-
mana es mor, i en conseqüència, la seva mare és internada al psiquiàtric de la
Boca de la Mina. Després, al juliol del 36, s’inicia la Guerra Civil. El pare mor al
front i la nena de la vaqueria se’n va a servir en un hostal de vora el mar. Mentre
que en Pere Gabriel treballa en una fonda des d’on veu passar la guerra.

Quan acaba la guerra, ell només té disset anys i ha après a sobreviure a la fam i
als bombardejos. Però el nou règim ha de depurar persones com ell, que han
tingut «el pare roig i la mare boja». En Pere Gabriel és esterilitzat. 

La vida d’en Pere Gabriel es converteix en una vida de silenci. Es jubila del res-
taurant on ha treballat tota la vida i va a passar els seus darrers anys a l’asil
d’Orlanda. Allà contacta amb l’advocada Laura Dafos que, juntament amb una
oenegé per als drets de les víctimes de la Guerra Civil, trenca el seu silenci i
denuncia els fets que van passar en temps de guerra. 
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RECURSOS
PER AL

PROFESSOR

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE LA LECTURA

• Llegir un text literari de manera expressiva, amb la pronúncia i l’entonació adequades.
• Aplicar les estratègies i les habilitats necessàries per a una bona comprensió lectora.
• Emprar tècniques de recerca, selecció amb sentit crític, elaboració i presentació de la informació,

utilitzant els mitjans tradicionals i les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.
• Identificar i localitzar en el temps i en l’espai esdeveniments rellevants dins d’una perspectiva glo-

bal de l’evolució històrica de la humanitat.
• Conèixer els fets històrics passats i ser capaços de fer-ne una valoració crítica per conservar la nos-

tra memòria històrica.

TEMES 

Guia didàctica 

La infantesa perduda
A la novel·la, la infantesa d’en
Pere Gabriel és una infantesa per-
duda, ja que ha de sacrificar jocs i
aprenentatge per tenir cura de la
seva germana petita: «ets el seu
germà gran. I això vol dir que és
com si fossis el seu segon pare.»
(pàg. 39) i per dur un sou a casa:
«Pere Gabriel tenia vuit anys quan
va començar a fer de repartidor
de diaris.» (pàg. 54).

La memòria històrica
És el procés que permet que
actes aliens a la justícia humana
no quedin enterrats en l’oblit. A la
novel·la hi ha diverses associa-
cions que lluiten per la recupera-
ció de la memòria històrica i per-
què aquelles persones, com el
protagonista de la novel·la, que
van patir en primera persona les
injustícies del franquisme, puguin
recuperar la dignitat. 

Guerra Civil espanyola
Els esdeveniments anteriors i la
pròpia guerra són l’escenari de la
novel·la i marquen la vida dels
personatges i del protagonista
amb exemples com les revoltes
obreres en tancar les fàbriques de
seda que protagonitza el pare de
Pere Gabriel, la vaga general del
1934 que fa canviar de feina en
Pere Gabriel, la fugida de la famí-
lia de la nena de la vaqueria al
camp en temps de guerra, el
repartiment de menjar que fa
Pere Gabriel a la fonda per a la
població en temps de fam... «–Ara
diuen que hi ha una crisi de calés
al món i que el més segur és que
es torni a aturar tot. Que hi ha
hagut un no sé què d’un dijous
negre, que diuen que si un crac,
que si les borses dels duros dels
ricots se n’han anat a l’aigua, i jo
què sé!» (pàg. 45 i 46).
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RECURSOS
PER AL
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CONTEXTUALITZACIÓ 

Aquesta novel·la, a través de la vida del seu protagonista, fa un ràpid repàs dels fets històrics ocorreguts a
casa nostra, a partir dels anys 20 fins a la Guerra Civil i immediata postguerra. Serà un repàs vist amb els ulls
innocents d’un nen que es fa home massa d’hora, de la vaga general, les conseqüències del crac de la borsa,
la proclamació de la República fins arribar als anys tumultuosos previs a la guerra i al seu violent esclat.

VOCABULARI

L’autor proposa, en aquesta obra, un viatge pel passat al jove lector que s’endinsarà d’aquesta manera en un
temps i un món que li són desconeguts. Per això s’hi poden trobar mots i expressions de temps passats que
es podrien treballar: sopa de pa i farigola, planxa de ferro i carbó, pessetot de plata, dos rals...

SUGGERIMENTS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

• En grups de quatre o cinc alumnes, elaboreu un esquema cronològic ben documentat dels fets històrics
més rellevants esdevinguts a Catalunya durant els anys 1927 i 1940. Tingueu-lo ben a la vista mentre duri
la lectura del llibre.

• Busqueu informació gràfica sobre la Guerra Civil espanyola i feu murals que recullin algun aspecte impor-
tant. Comenteu-los en grup i pengeu-los a la classe.

• Feu una visita al Museu d’Història de Catalunya (Barcelona). Recolliu dades de tot el que s’hi exposa sobre
l’època en què s’esdevenen els fets de la novel·la.

• Busqueu a la biblioteca del vostre centre, les obres de l’autor Andreu Sotorra. Feu un llistat dels títols acom-
panyat d’un breu resum de l’argument i pengeu-lo a l’aula.

Guia
didàctica
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PER AL
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Classe: Data:

Alumnes Mecànica lectora Comprensió Valoració general 
(pronúncia, velocitat directa del text

i entonació)

Avaluar de l’1 al 5

Avaluació competència lectora
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Qui porta mocadors de color vermell i negre al coll i escopetes a l’espatlla?
a) Els obrers i els senyors.
b) Els obrers, que es feien dir milicians.
c) Els que vivien en aquelles cases on la mare havia anat a fer feines abans.

Què vol dir que els havien de requisar de les cases dels senyors?
a) Robar.
b) Prendre com a préstec.
c) Expropiar.
d) Regalar.

Per què servien els matalassos que duien als cotxes?
a) Per descansar.
b) Per protegir-se.
c) Per vendre’ls i treure’n diners.

Abans d’arribar a casa, Pere Gabriel es va trobar amb colles d’obrers que ana-

ven uniformats amb mocadors vermells i negres al coll i amb escopetes a l’es-

patlla. I el que no va entendre va ser veure alguns automòbils, protegits amb

matalassos al sostre i als costats de les portes. Després, Pere Gabriel va saber

que aquells eren grups d’homes i dones que es feien dir “milicians i milicia-

nes”. I que la majoria dels automòbils i dels matalassos que els protegien

havien estat requisats de les cases dels senyors, segurament que en algunes

d’aquelles cases on la mare havia anat a fer feines abans i on, tal com ella li

havia dit, hi havia cossis grans com unes barques per banyar-s’hi.

(Pàg. 107 i 108)

Llegeix amb atenció aquest text, extret del llibre Els silencis de la Boca de la Mina d’Andreu Sotorra, i
encercla la resposta adequada:

3

2

1
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RECURSOS
PER AL

PROFESSOR

OBJECTIUS

Conservar la memòria històrica a través del testimoni real d’una persona que ha viscut una època històrica
passada.

MATERIAL

Qüestionaris escrits, aparell reproductor d’àudio, documents escrits històrics.

DESENVOLUPAMENT

• Trieu una persona del vostre cercle que hagi viscut l’època i els fets que es retraten a l’obra: un avi o àvia,
veí, conegut de la família, parent...

• Prepareu un qüestionari on quedin reflectides les experiències personals de l’entrevistat/da durant l’època
que ens interessa.

• Demaneu-li, si pot ser, documentació de l’època: fotos, cartes, carnets...

• Redacteu l’entrevista en forma de narració, adjuntant-hi aquells fragments literals que es creguin de vital
interès.

• Exposeu a classe els treballs.

DURADA

Dues sessions preparatòries a classe, més el treball per grups i l’entrevista. Finalment, la sessió d’exposició.

Animació lectora
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