
             L’assassí viu a Bellvitge, Andreu Sotorra 
 
 
 

PROPOSTES DE TREBALL 
 

1. Qui explica la història? 
 
2. Com s’estructura la novel·la? 

 
3. Digues si són certes o falses les afirmacions que tens a continuació: 
 

  C F 
El tinent és veí del caporal Alsina.     
La policia sospita del M. Alsina perquè al costat del 
cadàver d’en R. Llopis han trobat la seva arma. 

    

La Zoraida es veu obligada a matar el Vietnam.     
En D. Matoll crema la fàbrica Hotentots.     
El Terranova és una tapadora del negoci il·legal 
d’Hotentots. 

    

En R. Llopis havia ocupat, temps enrere, el pis on ara 
vivia la Zoraida. 

   

 
4. Quines són els  pistes (objectes) que ajuden el tinent a resoldre el cas? 

 
5. Fes una llista dels diferents personatges principals que apareixen a la 

novel·la indicant el tipus de relacions que s’estableixen entre ells, a la 
manera d’algunes novel·les policíaques que inclouen, al principi, una relació 
dels personatges que hi apareixen. 

 
6. Quin és el temps narratiu de la novel·la? On se situa l’acció? Quines 

característiques presenta? 
 

7. Quin és el tema de la novel·la? 
 

8. Busca un sinònim adient, segons el context, a les paraules en negreta que 
trobaràs en les frases que tens a continuació. 

 
a. “... només un estol de salvatges, o un ramat de qualsevol raça de 

quadrúpedes...” (p. 30) 
b. “... en Miret, s’hi sentia estufat, ara, encartonat en el seu uniforme 

estereotipat...” (p. 52) 
c. “... i representava el seu paper amb una destresa que ens va deixar 

d’una peça...” (p. 120) 
 



9. Quina figura literària trobes en el fragment següent? Què et sembla què vol 
dir? 
“I em va semblar que, amb aquells ulls, Set esgarrapava silenciosament 
l’albada de Bellvitge.” (p. 148) 
 

10. Posa un exemple de text narratiu, text descriptiu i text dialogat. 
 
11. Redacta una notícia de la troballa del cadàver fins a la solució del cas. 

Recorda que una notícia ha de respondre a les preguntes qui, què, quan, 
on, com i per què. No oblidis posar-hi un títol. 

 


