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1. Amb quin mitjà de transport arriben la Laura i el Tomàs a Comarquinal?
La Laura i el Tomàs arriben a Comarquinal en tren.
2. Amb quin mitjà de transport se’n va la Laura?
Finalment, La Laura marxa de Comarquinal per tornar a Barcelona amb cotxe.
3. Què s’ha de travessar per arribar de Barcelona a Comarquinal?
 El massís abrupte de Collat Negre.
4. Quan es casen la Laura i en Tomàs, quant de temps feia que s’havien conegut?
Al cap de dos setmanes d'haver-se conegut, en Tomàs li demana matrimoni i ella accepta, tres mesos després es casen.
5. Amb qui vivia la Laura a Barcelona?
Amb el seu pare fins que mor i posteriorment amb la tia Amèlia i la Maria.
6. Qui és la tia Amèlia?
Una dona vídua que té una filla (la Maria) i acull la Laura quan el seu pare mor.
7. Qui és la Maria?
La cosina barcelonina de la Laura.
8. Quants oncles té en Tomàs?
En Tomàs en té tres.
9. Com es diuen els oncles d’en Tomàs?
Es diuen Narcís, Llibori i Joanet.
10.  Com es diuen els fills de l’oncle Llibori?
Es diuen Jaume, Angelina i Pere, per ordre d’edat.
11.  Quantes ties té en Tomàs?
En Tomàs té una.
12.  Com es diu la tia d’en Tomàs?
La seva tia es diu Madrona.
13.  De què mor la tia d’en Tomàs?
 La tia Madrona mor d'un tumor que ella no vol que li extirpin; abans perfereix morir que ser operada.
14.  Com es diuen les persones que viuen a la casa de l’oncle Llibori? 
La Ventura (antiga servena d'una cosina morta), la Beatriu (neboda de l’oncle Llibori),  l’estudiant de capellà, en Llibori Terra Negra 
i els seus fills Jaume, Angelina i Pere, i en Cases (administrador de l’oncle Llibori).
15.  Quin dels fills acaba sent l’hereu Terra Negra? 
En un principi és en Jaume, el fill més gran, però finalment acaba sent-ho en Pere, el benjamí.
16.  Quin és el malnom de l’oncle Llibori?
Nas de Rei.
17.  Per què l’oncle Llibori es diu Nas de rei?
Per la seva fama de cap de família acaparador, obsessionat amb els diners i amb el bon nom.
18.  Qui és “l’avorrida”?
La Beatriu.
19.  Per què la Beatriu se’n va de la casa de l’oncle?
Perquè es casarà amb l'exestudiant vingut de Tarragona (que era l'estudiant de capellà), i com que l'oncle Llibori no pot estar de 
bon humor per a ocupar-se de l'afer, degut a la mort de l'Angelina, convenen que la Beatriu anirà a viure amb una parenta de la 
seva mare, a Manresa, fins al casament.
20.  Per què l’hereu se’n va de la casa de l’oncle Llibori?
Perquè vol casar-se amb una dona que no és acceptada pel pare. 
21.  Amb qui es casa en Jaume Terra Negra?
Amb la Pepeta de l'enterramorts. 
22.  Per què l’oncle Llibori no volia que l’hereu es casés amb la Pepeta de l’enterramorts?
Perquè considera que és una morta de fam, filla d'un "borratxó" i d'una valenciana que ven cacauets i anissos a la plaça.
23.  Amb qui es casa l’Angelina Terra Negra?
Amb en Cases, l'administrador que treballa a casa seva.
24.  De què mor l’Angelina Terra Negra?
De tuberculosi.
25.  Quan l’Angelina i la Beatriu ja no viuen amb l’oncle Llibori, per què se’n va també la Ventura?
Perquè la seva presència a la casa tan sols podria incitar murmuris per allò de viure ella, soltera i sense família, amb un pare i fill 
sols.
26.  Quan l’Angelina i la Beatriu ja no viuen amb l’oncle Llibori, on se’n va a viure la Ventura?
A una pensió de monges.
27.  On passen la Laura i en Tomàs la lluna de mel?



A Londres, París i Florència.
28.  Quant de temps estan de lluna de mel la Laura i en Tomàs?
Un mes.
29.  Què fa la Teresa quan la Laura se’n va a la seva cambra a canviar-se i escriure una carta a la Maria?
S'ajup a mirar pel forat del pany, per espiar-la.
30.  A qui visita la Teresa per xafardejar així que arriba la Laura?
A l'oncle Llibori Terra Negra, el Nas de Rei.
31.  Quan arriben a Comarquinal, per què en Tomàs vol portar la Laura a passejar pels carrers més visibles?
Perquè frisa de poder lluir una dona tan elegant i seva.
32.  Quines dues coses explica la Laura a la Maria que li han fet mala impressió un cop instal·lada a Comarquinal?
La primera és la boira de Comarquinal, una boira humida que sol aparèixer cada vespre i cobreix tot el Pla vuit mesos de l'any; la 
segona és la rebuda que li fa la germana d'en Tomàs, la Teresa.
33.  De qui és germana la vídua del notari Torroella?
És germana del doctor Jaume Grau.
34.  Com arriba a saber tothom a Comarquinal els detalls íntims de la vestimenta íntima de la Laura?
La Teresa veu els vestits de la Laura mentre aquesta obria la maleta. La Teresa queda sorpresa per la seva vestimenta tan 
acolorida, i ho explica a casa del Nas de rei i aquests ho tornen a explicar a les Torroelles (vídua i filles). Tot seguit, s'escampa per 
tot el poble.
35.  Quants anys tenia la Laura quan es va morir la seva mare?
La Laura tenia quinze anys.
36.  Quina mena d’educació dóna a la Laura el seu Pare?
El pare li va infondre el gust de les belles coses inútils. Bàsicament, no havia rebut educació per part del seu pare.
37.  Amb qui se’n van a viure la Laura i el seu pare?
La Laura i el seu pare se'n van a viure amb la tia Amèlia i la seva filla Maria.
38.  Quan es coneixen la Laura i en Tomàs?
Es coneixen un dia del sant d'una amiga de la Laura.
39.  On van la Laura i en Tomàs la nit que es coneixen?
La Laura i en Tomàs se'n van al teatre.
40.  Amb quina sorpresa desperta la Laura a en Tomàs el primer dia que dormen a Comarquinal?
La Laura desperta a en Tomàs tocant una peça musical de Mussorgsky.
41.  Per què plora i se sent humiliada la Laura després d’aixecar-se, el primer dia que dorm a Comarquinal?
Perquè en Tomàs ha abusat d'ella sense el seu consentiment.
42.  Com té la veu el doctor Jaume Grau?
El doctor Jaume Grau té la veu com un gran tro, que és identificat amb el dolç terror de les devotes en cantar les lletanies.
43.  Amb qui se suposa que té una relació el doctor Jaume Grau des de fa més de quaranta anys?
Té una relació "suposada" amb la Ramoneta dels carquinyolis.
44.  Per què la Ramoneta dels carquinyolis té aquest malnom?
La Ramoneta té aquest malnom perquè s'havia fet rica venent els carquinyolis de comí, la recepta dels quals els havia donat el 
doctor Grau. 
45.  Quin és el malnom de mossèn Joan Serra?
El seu malnom és Ferro Vell.
46.  Per què mossèn Joan es diu de malnom Ferro Vell?
Perquè amb tres o quatre capellans més es van gastar els diners de les quatre caixes de les ànimes per comprar totes les 
rampoines que troben a les cuines i golfes de pagès. A més, van pidolar a l'Ajuntament, i fan combinacions amb el senyor Bisbe per 
treure pessetes dels propietaris que volen semblar savis.
47.  Per què la Beatriu i la seva mare se’n van a viure a la casa de l’oncle Llibori?
 Perquè el germà gran d'en Llibori va morir de misèria a Amèrica, i el nou amo del patrimoni dels Terra Negra, l'oncle Llibori, va 
recollir la Beatriu i sa mare vídua.
48.  Com tracta la família de l’oncle a la Beatriu?
L'oncle tracta la Beatriu com si fos una persona abandonada en el desert, enmig d'un espai de buidor. També com si fos un afegit 
de la família com a testimoni de la caritat del senyor Llibori.
49.  Qui mira les cames a la Laura ajupint-se a sota la taula?
El senyor Terra Negra intenta mirar les cames de la muller d'en Tomàs per sota la taula.
50.  Què caracteritza la decoració de la casa de l’oncle Joanet?
A casa de l'oncle Joanet hi ha un munt de mobles antics profanats amb restauracions absurdes, amb deliris decorativistes.
51.  Quan acaben la Laura i en Tomàs les visites a les finques dels Muntanyola?
Acaben després de visitar l'oncle Joanet, per la nit.
52.  Què vol fer la Laura amb el marit quan descobreix que no és com esperava?
El que vol fer la Laura és deixar-lo de veure per sempre més, desdir-se'n de la vel·leïtat d'intentar incorporar-lo al seu món.
53.  Amb quina mena de robes vesteix la Teresa?
La Teresa vesteix amb el vestit de vellut i les jones entelades de la seva mare.
54.  Com aconsegueix la Laura que la Teresa se senti millor amb ella després d’un mes d’estar a Comarquinal?
Aconsegueix que es senti millor parlant amb ella i intentant arreglar les diferències.
55.  Què és el que està sotjant la Laura així que arriba a Comarquinal?
La Laura està sotjant els rostres de trets regulars de la família Muntanyola.
56.  Com pensa en Tomàs que tenen el cervell les dones?



Segons en Tomàs, les dones tenen el cervell com els pardals.
57.  Amb qui vol casar-se en Jaume Terra Negra?
Es vol casar amb la filla de l'enterramorts.
58.  Amb quina dona de Comarquinal fa amistat la Laura?
La Laura fa amistat amb la Beatriu.
59.  A qui estima la Beatriu?
La Beatriu estima en Ramon, però també estima la seva nova amiga Laura.
60.  Què li passa a la filla de la Laura quan encara no fa un mes que ha nascut?
La filla de la Laura té un canvi d'expressió en els trets del seu rostre delicat, una persistència de plors i un començament de 
batzegada convulsa.
61.  De què es mor la filla de la Laura?
La pubilla mor de meningitis.
62.  De quina ciutat ve el nebot de mossèn Joan Serra?
El nebot del mossèn ve de París.
63.  Com es diu el nebot de mossèn Joan Serra?
El nebot del mossèn Joan Serra es diu Pere Gifreda.
 
 
 
 
 


