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Els ossos soterrats va gua-
nyar el III Premi Memorial 
Agustí Vehí-Vila de Tiana 
(2016). És una novel·la de 
ficció que aborda el tema de 
la recuperació dels cadàvers 
que foren enterrats a les fos-
ses comunes durant la Guer-
ra Civil. Així, setanta anys 
després i a partir de l’exca-
vació de l’arqueòloga Júlia 
Ardid, es descobrirà on són 
enterrats i qui va assassinar 
cinc de les víctimes per tal 
de fer justícia i poder-los en-
terrar dignament. Vilaplana 
proposa un viatge intermi-
tent entre el passat i el pre-
sent durant el qual ens con-
vida a reflexionar al voltant 
de l’anomenada Llei de Me-
mòria Històrica i a dialogar 
sobre un tema que, malaura-
dament, encara segueix viu 
en la nostra societat. 

ETAPES RECOMANADES

ESO i batxillerat

OBJECTIUS DE LA GUIA DE LECTURA

Aquesta guia de lectura per a la novel·la Els ossos soter-
rats pretén:

T Consolidar l’hàbit lector.
Comprendre i interpretar un text literari.



T Conèixer els orígens del gènere negre i el seu conreu a 
casa nostra.
T Reconèixer els recursos característics del gènere negre 
i de misteri.
T Conèixer nous autors en llengua catalana.
T Comprendre i elaborar discursos orals, debatre i inter-
canviar opinions fent ús de les habilitats socials: l’empatia, 
l’assertivitat i l’escolta activa.
T Identificar els elements narratius: el temps, l’espai, l’es-
tructura, el tema, la trama, l’argument i els personatges.
T Identificar el tipus de text que inclou la novel·la: la nar-
ració, els diàlegs i la descripció.
T Identificar la crítica social en un text de ficció.
T Expressar-se assertivament tant oralment com per es-
crit, debatre i dialogar des de l’empatia i el respecte.

ABANS DE LA LECTURA

L’ORIGEN DEL GÈNERE NEGRE
L’inici de la novel·la de misteri sorgeix amb l’escriptor Ed-
gar Allan Poe (1809-1849) i el seu detectiu Auguste Dupin. 

Arthur Conan Doyle (1859-1930) crea el personatge 
Sherlock Holmes i Agatha Christie (1890-1976), els inves-
tigadors Miss Marple i Hèrcules Poirot. 

La trama consisteix en la resolució d’un misteri de tipus 
criminal. En els orígens britànics, els investigadors pertanyien 
a l’aristocràcia anglesa, amb certs trets superbs, que solu-
cionaven els casos amb jocs de lògica i poca crítica social.

El gènere negre sorgeix a Nord Amèrica, arran de la 
Gran Depressió (1929), després dels esdeveniments de La 
Primera Guerra Mundial (114-1919). La realitat social ama-
nera les pàgines de paper pulp de les revistes de quiosc 
on els crims a les ciutats queden reflectits amb un deix 
d’impotència davant d’un cos policial corrupte. Sorgeix l’ar-
quetip del detectiu privat de la mà d’autors com Dashiell 
Hammet (1894-1961), Raymond Chandler (1888-1959) o 
Chester Himes (1909-1984).

Els seus detectius eren homes solitaris, acostumaven a 
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no anar bé de diners i entomar pallisses. Els textos estan 
carregats de crítica social i la importància no rau tant en 
descobrir qui ha comès el crim sinó el perquè

Altres autors consagrats van ser: James M.Cain (1892-
1977), Horace Mc.Coy (1897-1955), Jim Thompson (1906-
1977) o Margaret Millar (1915-1994).

EL GÈNERE NEGRE A CASA NOSTRA
Rafael Tasis (1906-1966) és el pioner de la novel·la policía-
ca a Catalunya —en un inici coneguda com novel·la de “lla-
dres i serenos”—amb la novel·la La Bíblia Valenciana (1954), 
Altres autors que van conrear el gènere van ser Maria Aurè-
lia Capmany (1918-1991) o Manuel de Pedrolo (1918-1990) 
que, va dirigir la mítica col·lecció La Cua de Palla conver-
tint-se en una figura cabdal per a la novel·la negra en ca-
talà, escrivint novel·les tan importants com Joc Brut (1965) 
o traduint els autors nord-americans més importants. Les 
següents dècades el gènere va tenir gran continuïtat amb 
autors com: Jaume Fuster (1945-1998), Maria Antònia Oli-
ver (1946), Antoni Serra (1936), Andreu Martín (1949), Isa-
bel-Clara Simó (1943-2020) o Margarida Aritzeta (1953).

Podeu ampliar la informació en aquest article d’Àlex 
Martín Escribà, professor de llengua i literatura catalanes 
i codirector del Congrés de Novel·la i Cinema Negre a la 
Universitat de Salamanca.

T Llegiu L’origen del gènere negre i responeu aquestes 
preguntes:

- Havíeu sentit parlar del gènere?
- Coneixíeu algun dels autors que s’anomenen?
- I alguns dels personatges que van crear?
- Heu llegit cap llibre de gènere negre? Quin?
- I alguna sèrie? Quina?

T Empleneu aquest quadre de dècades amb els noms més 
representatius del gènere a casa nostra. Podeu fer recerca 
al blog de la Bòbila, la biblioteca especialitzada en el gènere 
negre que es troba situada a L’Hospitalet del Llobregat.
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CONÈIXER L’AUTOR

T Silvestre Vilaplana és un escriptor valencià. Llegiu 
aquests enllaços:

- Qui és?
- Què ha escrit?
 I responeu a aquestes preguntes:
- Els ossos soterrats és la seva _______ novel.la.
- Quin any la va escriure?
- El coneixíeu? Podeu veure aquest vídeo per tenir-
ne cinc cèntims: Entrevista a Silvestre Vilaplana
- Quin premi va guanyar amb ella?

T El Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana és un pre-
mi literari convocat des de l’any 2013 per l’Associació en 
Negre, en col·laboració amb l’Ajuntament de Tiana i l’Edi-
torial Alrevés, a través de la col·lecció Crims.cat de novel·la 
negra i fa honor a l’escriptor Agustí Vehí. Es lliura en el 
decurs del festival de novel·la negra catalana Tiana Negra 
i el jurat està format per Àlex Martín Escribà, Lluís Llort i 
Anna Maria Villalonga, qui n’és també comissària.

a) Heu estat mai a un festival literari?
b) I a un de novel·la negra? En cas que sí, explica’ns 
l’experiència.

http://www.llibresvalencians.com/Silvestre-Vilaplana_va_17_7_0.html
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T Mireu la coberta detingudament i exposeu en grup la 
vostra opinió:

- Us sembla prou suggeridora?
- De què penseu que tractarà el llibre?
- Quin color en destaca? Llegeix aquest article.

SEGUIM LLEGINT

T Els ossos soterrats és una novel·la a cavall entre els 
gènere negre i l’històric. Us proposem que feu d’investi-
gadors i, a mesura que aneu llegint el llibre, identifiqueu 
aquells components històrics que trobeu. 
Dividiu la classe en grups de cinc i feu un llistat únic. Un 
voluntari de cada grup els llegirà en veu alta i es compar-
tiran els llistats, així cadascú podrà completar o eliminar 
aquells trets que no s’hi ajustin.

T L’ocell caigut, de Dorothy B. Hugues, títol publicat tam-
bé a La Cua de Palla, és un bon exemple com a precedent 
de novel·la negra històrica ja que barreja un fet històric 
amb la intriga i la investigació. És la història d’un ex-Bri-
gada Internacional que va lluitar contra el franquisme. En 
acabar la guerra civil fuig de la presó on havia estat tortu-
rat i retorna a Nord Amèrica. Quan arriba s’enfronta amb 
la mort d’un gran amic. De seguida s’adonarà que, entre 
els refugiats de la Segona Guerra Mundial, s’hi troben in-
filtrats nazis. La seva lluita personal contra el feixisme i 
l’ànsia per saber qui ha matat el seu amic el fa investigar 
l’assassinat. 

- En el cas d’Els ossos soterrats, qui fa d’investiga-
dor? Per què en té tant d’interès?
- Coneixeu més investigadores de ficció de la lite-
ratura, del cinema o de sèries? Elaboreu un llistat de 
recomanacions per als companys.

T Manuel de Pedrolo va ser un dels autors amb més obres 
censurades. Creieu que un llibre com Els ossos soterrats 

http://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/-/journal_content/56_INSTANCE_txR0/11023/1935926


podria haver-se publicat en aquella època? Raona la teva 
resposta. Per què no? I per què ara sí?

- Què sabeu de la Guerra Civil? I del període fran-
quista? 
- Sabeu què és la censura?

T Us proposem fer de periodistes i que entrevisteu perso-
nes del vostre entorn: familiars, amics o veïns i que redac-
teu un article recollint totes les opinions. Abans, expli-
queu-los el projecte i demaneu-los permís. Quan tingueu 
tota la informació, escriviu o enregistreu un article d’opinió 
amb la conclusió que n’heu tret de tot plegat.

DESPRÉS DE LA LECTURA

T Escriviu cinc trets dialectals valencians que heu identifi-
cat tot llegint.
T Tota narració es divideix en tres parts: la introducció, el 
desenvolupament i la conclusió. Us proposem dividir la 
classe en tres grups i que cadascun faci un resum d’una 
part i l’exposi en grup.
T El llibre s’estructura en onze parts que consten de capí-
tols curts. T’ha costat llegir-la o, en canvi, creus que flueix 
molt bé?
T Identifica els següents elements de la narració literària:

- La trama:
- L’argument:
- El tema:

T Què t’ha semblat el final? Te l’esperaves? Feu grups de 
dos i canvieu el final.

ACTIVITATS ALTERNATIVES

Una vegada llegida la novel·la Els ossos soterrats, convi-
dem l’alumnat a desenvolupar la seva capacitat creativa: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Censura


T Llegiu aquesta entrada al blog de l’escriptora Raquel 
Picolo.
T Us proposem que elaboreu un microconte de tres fra-
ses en relació amb Els ossos soterrats. La primera serà la 
introducció, la segona el desenvolupament i la tercera el 
final. Exemple de microconte anònim: “Ell va posar tres 
punts suspensius a la història. Ella n’esborrà dos.”
T Us ha agradat Els ossos soterrats? Feu una petita res-
senya de deu frases. Pots penjar-la en qualsevol suport 
de la Xarxa que facis servir: youtube, instagram o blogger, 
per exemple.
T Un cop acabada la dinàmica de l’activitat, destinarem 
vint minuts a comentar l’experiència, extreure conclusions. 

- Teniu previst començar la lectura d’un nou llibre?
- Quin?

MÉS ENLLÀ DE LA LECTURA

La novel·la Els ossos soterrats és una bona ocasió per par-
lar sobre la Llei de Memòria Històrica. A la novel·la es re-
flecteix l’opinió de qui està en contra d’aplicar aquesta llei 
amb el pretext de no revifar o obrir antigues ferides, com 
també passa a la realitat. La nova Llei de Memòria Demo-
cràtica que està pendent d’aprovació, amplia l’antiga llei. 

T Busca informació i la diferència que totes dues lleis pro-
posen. Alguns dels personatges de la novel·la posen tra-
ves per esbrinar on hi ha una fossa comuna. Per què?
T Busca a les xarxes piulades, notícies i documents grà-
fics, com ara fotografies i il·lustracions que reivindiquin el 
dret de les víctimes del franquisme a ser enterrades dig-
nament. 
T Què en sabeu del poeta Federico García Lorca? Bus-
queu-ne informació. Què creieu que pot fer la classe polí-
tica per tal de solucionar aquesta situació?
Parleu-ne amb la resta de la classe.
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