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1. ABANS DE LLEGIR

Us proposem la lectura de la primera novel·la de Salvador Vendrell, Quan 
truquen de matinada. Potser us interesse, abans de llegir, conéixer alguna 
dada sobre l’autor, el gènere o l’argument. Si és així, us oferim unes notes 
sobre aquests temes que us resultaran útils per entendre i gaudir millor del 
text. Ja sabeu que una lectura proposada pel professorat mai no és igual 
que una triada lliurement. No obstant això, aquestes propostes tenen la 
intenció de fer-vos comprendre millor el text amb què us aneu a enfrontar. 

1.1 L’autor

Salvador Vendrell (Fortaleny, 1958) és llicenciat en Geografia i Història per 
la Universitat de València i actualment és catedràtic de valencià d’ensenya-
ment secundari a l’institut Joan Fuster de Sueca. La seua dedicació a l’estudi 
de la llengua i la literatura s’ha plasmat en la publicació d’abundant material 
didàctic per a l’ensenyament del valencià, especialment llibres de text per a 
secundària i batxillerat. Ha traduït diversos llibres de literatura infantil i juve-
nil, ha actualitzat clàssics com ara Curial e Güelfa i és coautor de l’adaptació 
d’Alí Babà i els quaranta lladres i El viatge de Marco Polo, així com de biografies 
sobre Ausiàs March o Jaume I. Salvador Vendrell és columnista del diari Le-
vante-EMV i ha recopilat part dels seus articles en el llibre Columnes de paper.
Quan truquen de matinada és la seua primera novel·la i ha estat distingida 
amb el Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt 2013.

1.2 La coberta

Segur que abans de posar-vos a llegir aquesta novel·la, heu mirat la coberta. 

�  Què us suggereix aquesta dona que mira pel finestral d’aquesta 
cafeteria? Quan acabeu de llegir el llibre, torneu a mirar la portada i 
reflexioneu sobre el paper dels bars al nostre text.

�  El títol de la novel·la, Quan truquen de matinada, genera unes deter-
minades expectatives de lectura. Què has pensat abans de començar 
a llegir? A què creus que remet l’expressió “trucar de matinada”? Què 
deu vindre quan truquen de matinada?
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1.3 La sinopsi

Pere, historiador reconvertit en periodista i escriptor eventual, decideix re-
prendre l’estudi del diari publicat per Matilde Gras, dona d’un anarquista 
de Sueca, que ja havia iniciat en els anys 80, quan era un jove militant anti-
franquista. En aquells anys, la investigació sobre Camil Albert i la seua dona 
Matilde s’entrellaça amb la història del protagonista i de Marta, una molt 
bona amiga. El treball en les memòries li permet al protagonista viure tres 
moments històrics que són els tres plànols temporals que s’alternen en la 
novel·la: el moment esperançat de la República; el pragmatisme de la Tran-
sició i la crisi actual. 

2. DURANT LA LECTURA

Mentre aneu llegint, us pot anar bé anotar els diferents detalls que us seran 
necessaris per reflexionar i comentar-ne el contingut. Com que es tracta 
d’un text que treballarem mentre el llegim, anireu prenent nota d’aquests 
temes:

2.1 El vocabulari

Hi trobem un llenguatge que combina mots o expressions col·loquials amb 
paraules més cultes, pròpies del registre literari. Les primeres aconseguei-
xen crear una llengua natural i creïble, especialment durant les converses 
dels personatges i les segones apareixen normalment durant la narració. 

�  Així doncs, anoteu en aquesta graella, d’una banda, els mots que no 
coneixeu i, de l’altra, les paraules o expressions col·loquials (incloses les 
comparacions), així com els mots cultes:
• Paraules desconegudes 
• Mots o expressions col·loquials 
• Paraules cultes

Ací en tens unes quantes: fotut, empomar, enviar a pastar fang, com el 
gall ensenyava les plomes, garratibada, ple de gom a gom, el viatge se’m va 
fer més llarg que la quaresma, va posar cara de pomes agres, que et toquen 
la corfeta, tens memòria de tísic, vaig posar cara de tòtil, sentia les meues 
paraules com si ploguera, cagacalces, panxacontents, passar de la séquia a 
la piscina en un tres i no res.
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�  Una de les anàlisis que fa Pere, el protagonista, de la situació valen-
ciana és que hem passat “de la séquia a la piscina en un tres i no res”. 
Què creus que significa aquesta comparació? N’has trobat alguna, de 
comparació, que no hages entés? Quina? Per què? Es tracta de com-
parar coses que et semblen massa allunyades, com ara “més llarg que 
la quaresma?

�  En l’onomàstica dels personatges destaquen els noms que Camil va 
posar a les seues filles i al seu fill: Nydia, Roma, Redempció, Prometeu 
i Espàrtac. Investiga un poc sobre el perquè d’aquests noms entre els 
militants anarquistes.

�  Quan el colp militar de Tejero, en 1981, Pere, el nostre protagonista, 
està fent la mili i és ajudant d’un general mallorquí que li diu: “Tranquil 
al·lot —sempre em parlava en mallorquí— que aquí no passa res. Som 
a les ordres del rei i al servei de la democràcia i qui no estigui d’acord 
que li’n donin pel cul”. Què us crida l’atenció d’aquestes paraules en 
relació a la varietat diatòpica de la llengua?

2.2 Els personatges

Com en tota novel·la, hi trobem personatges principals o protagonistes i 
personatges secundaris que poden tenir diverses funcions com fer més 
dinàmica la història, ajudar els personatges principals o impedir que acon-
seguesquen els seus propòsits. 

�  Així, classifiqueu els nostres personatges segons la seua importàn-
cia i indiqueu a la graella com són i què fan:

Personatges: 
• En la història que transcorre als anys 80: Pere, Marta, Maite, el Mestre, 

Francesc Boix.
• En la història dels anys 20 al 1939: Camil, Matilde, falangistes, anar-

quistes, el rector de Sollana.
• En la història de 2013: Pere, Raquel, Vicent, Rafa (companys al periò-

dic), Ferran, editor, Júlia.
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Principals

Com és     Què fa, com actua

Secundaris

Com és     Què fa, com actua

�  Ara, que ja sabeu com és físicament cada personatge, a partir de 
les descripcions que subministra el text, i també com es comporten, 
analitzareu aquests 4 personatges a partir de les dades que us ofereix 
el narrador:
1. Pere, narrador-protagonista: Com evoluciona des dels anys 80 fins 

a 2013? Quins esdeveniments el marquen com a persona? Quines 
diferències hi ha entre el Pere estudiant i el Pere periodista?

2. Marta
3. Camil Albert. Aquest personatge és descrit per Pere, el narrador, per 

un narrador en tercera persona i per la seua dona, Matilde. Quina 
imatge ens fem de Camil a partir dels tres testimonis? I a partir dels 
seus actes? Tingueu en compte per què serà expulsat de la CNT o 
com discutirà amb els seus companys de partit a propòsit de les 
actuacions de 1936. Observeu atentament el capítol XVIII pel que fa 
a aquest personatge.

4. Matilde. Com apareix Matilde a la novel·la? Quants anys té quan co-
neix Camil? Per què escriu les Memòries? Qui li les va presentar en 
1981? És ella igual de protagonista de la Història amb majúscules 
que el seu company?

5. Qui és el Mestre? Com podem identificar-lo?

2.3 Resum per capítols

�  La novel·la s’estructura en XXI capítols. Aneu anotant en aquesta 
graella què va passant, on, quan i qui hi intervé una vegada acabeu de 
llegir cada capítol, per exemple:
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Capítol Què passa
Temps 
històric

Espai
Personatges i 

narrador

I

imminent afusellament 
de Camil

4-VIII-1939
carretera 
Sueca-
Gandia

Camil. 
Narrador en 
3a persona

aparició de Pere 2013 València
Narrador - 

protagonista
acomiadament de la 

dona i les filles

3. DESPRÉS DE LA LECTURA

3.1 Els narradors

Com en tota novel·la, hi ha un narrador que, com haureu observat, explica 
la història en primera persona al llarg de dos moments històrics diferents. 
Així mateix, hi trobem un altre narrador en tercera persona, omniscient, 
que narra la història de Camil Albert.

�  Expliqueu com evoluciona el narrador en primera persona, Pere, 
dels anys 80 a l’actualitat, 2013, tenint en compte l’edat que té en els 
80 i l’edat que té en l’actualitat. Caracteritzeu el narrador en tercera 
persona: com observa la història de Camil? És objectiu? Sent simpatia 
pel personatge? Narra els fets desapassionadament o, per contra, s’in-
volucra en tot allò que conta?
Valoreu el recurs de l’autor d’utilitzar dos narradors diferents. Creieu 
que la història de Camil podria haver estat contada en primera perso-
na? Què suposa haver incorporat aquest narrador omniscient? Què 
afegeix a la narració?

3.2 El temps

Pel que fa al temps del discurs:

�  Quan truquen de matinada transcorre en tres èpoques ben diferents. 
Tracteu de determinar:

1. Durant quant de temps transcorre la història de Camil, és a dir, des 
que el coneixem caminat per la carretera de Sueca a Gandia. Noteu 
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que s’utilitza la tècnica del flashback, ço és, la història retrocedeix 
temporalment des del 4 d’agost de 1939 cap als anys 20. Quines 
dades temporals ens ofereix el narrador?

2. En quina època ocorre la primera investigació de Pere sobre les 
memòries de Matilde Gras i quines dades temporals ens ajuden a 
situar-nos? (Pere fa la mili durant el colp militar de Tejero, el 23 de 
febrer de 1981. L’Estatut d’Autonomia és de 1982. L’atemptat, el se-
gon, contra Fuster va ser en 1981 i Pere fa COU en 1973, quan el 
colp contra Allende.)

3. Quin és l’últim període que observem al relat? Com podem saber-ho?

Pel que fa al temps de la història:

�  La novel·la transcorre durant l’any 2013. Quant de temps calculeu 
que dura la narració situada al present? Fixeu-vos en la línia dels esde-
veniments del present, situats a València, durant les vagues i les mani-
festacions ciutadanes, i en el marc de la segona investigació de Pere, ja 
periodista i treballant al diari.

3.3 L’espai

�  La novel·la transcorre a València en el pla temporal del present; a 
Sueca durant la primera investigació de Pere i a Sueca, València i el 
port d’Alacant en la narració sobre Camil. Com podem enllaçar aquests 
escenaris? Com s’enllaça l’espai de Sueca per a Marta-Pere i Camil-Ma-
tilde? Passegen pels mateixos llocs? Podem atribuir a cada espai uns 
personatges? 

�  Dins els espais ciutadans ens apareixen uns microespais importants 
per als personatges, com per exemple la casa de Pere, la redacció del 
periòdic, La Bateria a Sueca, el port d’Alacant o el parador de Bielsa. 
Comenteu-los breument.

�  Quina imatge de la ciutat de València copsem a través de la narració?
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3.4 Fets històrics

Quan truquen de matinada és una novel·la, i com a tal, ficció. Això no obs-
tant, i com assenyala el mateix autor a la Nota final, no vol dir que no hi haja 
una abundant documentació. Així, i en col·laboració amb el vostre profes-
sorat d’Història, podeu fer una breu investigació sobre els principals esde-
veniments històrics que hi apareixen. Podeu ajudar-vos també de la xarxa i 
de Youtube pel que fa als fets que us anirem indicant. 

� Les Memòries de Matilde Gras, publicades a Quaderns de Sueca II i edi-
tades per l’Ajuntament de Sueca en 1981. Podeu trobar-les a Google 
fàcilment així com Història oral d’una insurrecció. Sollana 1932, publicat 
a Quaderns de Sueca VII, juny de 1995. Només heu de teclejar els títols al 
cercador. Els papers de Matilde són com la consciència rebel dels jor-
nalers agrícoles i el testimoni de la temptativa de la col·lectivització de 
la terra. Durant la història de Camil i Matilde no només apareix aquest 
tema com a marc sinó també uns altres molt interessants com ara:
• Què és el comunisme llibertari? Podeu llegir la proclama dels jorna-

lers a la pàgina 52 en contrast amb la ideologia de la classe domi-
nant, que davant la injustícia social, recomana resignació i cel: “Sense 
la resignació dels que sofreixen i la caritat dels que posseeixen, no 
es podrà resoldre el problema social”. Podeu fer un debat en classe 
sobre aquest tema: resignació o revolució en el marc dels anys 30.

• Què és la llei de fugues?
• Què era la CNT? Quines diferències hi havia amb els comunistes? 
• Què ocorregué al port d’Alacant el 31 de març de 1939?
• Quins comunistes apareixen fugint del port d’Alacant molt importants?
• Què ocorregué amb els afusellaments a partir de 1939?
• Què és el camp de concentració d’Albatera? I el d’Argelers, a França?
• Podeu consultar a Google La historia de la guerra civil en el País Va-

lenciano, d’Albert Girona, i podeu veure imatges de Camil Albert 
només que poseu el seu nom i la data: Sueca, 1896 — Gandia, 7-8-
1939. Així mateix, a Youtube hi ha una entrevista molt emocionant 
amb Nydia i Roma Albert Gras que trobareu només posant els seus 
noms. Per acabar, podeu consultar a la xarxa Temps de guerra a Sue-
ca, novembre 1981.
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�  Què ocorregué un 11 de setembre?
• 11 de setembre de 1973, assassinat de Salvador Allende a Xile. Colp 

d’estat de Pinochet.
• 11 de setembre de 1981, atemptat contra Joan Fuster.
• 11 de setembre de 2001, atemptat contra les Torres Bessones a Nova 

York.

�  Què és la Batalla de València ocorreguda durant la Transició? Què 
creieu que representà amb relació a la llengua i els símbols dels valen-
cians? (Capítol XIII de la novel·la.) Per què el cap de la redacció no vol 
que parlen del paper de la premsa durant aquest període?

4. LITERATURA

Quant al gènere de Quan truquen a la matinada, podem considerar que es 
tracta d’una novel·la històrica si bé no del tipus que inaugurà el Romanticis-
me en el segle xix sinó en el sentit contemporani del terme. Els fets històrics 
que narra són reals i el personatge principal també. Tracteu de justificar el 
gènere amb exemples del text fixant-vos en els capítols que narren la histò-
ria de Camil Albert. 

�  Quins esdeveniments històrics us han semblat menys versemblants? 
Per què? Ajudeu-vos per a la vostra reflexió de la Nota final de l’autor.

�  El nostre text està farcit de referències a altres textos literaris. De 
vegades podem saber-ho fàcilment pels recursos tipogràfics que s’hi 
utilitzen. Podríeu posar-ne algun exemple?
• Pàg. 40 “Corren les nostres ànimes…”, de Màrius Torres.
• Pàg. 137 “Fóra millor sofrir el meu dolor…”, d’Ausiàs March.
• …

El més habitual, però, és trobar a la novel·la cites de tipus intertextual, és a 
dir, la inclusió de fragments d’altres textos que estan al servei de la narració 
i perfectament integrats en ella o frases suggerides així:

�  A la pàgina 59 diu Pere: “El Mestre em va ensenyar alguna cosa en 
aquesta vida: poques conviccions, les justes.”. Al Diccionari per a ociosos 
(Edicions 62), Joan Fuster fa la definició següent de “Convicció”:
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Tota convicció —convicció seriosa— se us convertirà en prejudici 
per a les conviccions ulteriors. Penseu-hi. Cada convicció que adqui-
riu és un prejudici més que acumuleu. I ja sabeu què vol dir un preju-
dici: un vici d’origen. Si sou zelosos de la vostra llibertat intel·lectual, 
si aspireu a conservar la “disponibilitat permanent” que n’és el pres-
supòsit, heu d’esforçar-vos per ser homes d’escasses conviccions. El 
fanàtic és un convençut: un individu que està convençut de tot, que 
té moltes conviccions. No crec que el fanatisme sigui una perspecti-
va gaire amable. La prudència, virtut cardinal, aconsella evitar aques-
tes exasperacions mentals i morals. I al capdavall, per a circular per la 
vida, no calen massa conviccions. N’hi basten tres o quatre. Només.

�  A la pàgina 85 Pere explica a Marta la teoria del Mestre sobre els 
porros. Llegiu a Antologia de Joan Fuster (Onada Edicions) l’article titulat 
“Ràpida teoria del porro” i comproveu les similituds.

Confesse que mai no m’ha interessat «fumar», i no sé per què. Ho 
he provat cinc, deu, vint vegades, i sempre he retornat als meus tò-
xics subalterns, el tabac ros i el whisky. Deu ser cosa de l’edat. Però 
l’espectacle del porro m’apassiona. El trobe fascinant. Hi ha, per co-
mençar, el ritual de confeccionar-lo: és una operació meticulosa, 
que comporta calibrar la dosi de l’«herba» o el «xocolate», o la «mer-
da», i barrejar-la amb els brins del tabac convencional, i enrotllar-ho 
tot amb un full de paper de fumar arcaic, d’una ja insòlita marca 
d’Alcoi. El resultat sol tenir un aspecte de botifarra, en el mal sentit 
de la paraula. Després, algú l’encén. L’iniciador fot una xamada, i de 
seguida posa cara d’èxtasi. És mentida, naturalment. La droga —si 
és droga, que ho dubte— no ha pogut produir-li un efecte tan im-
mediat. El porro passa a la boca de l’amic del costat, que fa uns ulls 
decadents, d’una presumpta somnolència gloriosa. I passa a la boca 
següent, i a l’altra, i a l’altra… A tot estirar, el porro dura un parell de 
rondes. Els consumidors, si no «viatgen», ho simulen. Oscil·len entre 
l’eufòria i la laxitud. I fa bonic. Però és evident que la droga, consu-
mida tan modestament, no ha pogut commoure’ls. Potser un porro 
individual serà tota una altra cosa: el porro col·lectiu, però, és el més 
habitual, i suscita escenes increïbles. La meua conclusió és que la 
droga no és l’ingredient «herba-xocolate-merda», sinó la bava que 
cada consumidor aplica al cigarret, i que progressa a cada xuplada. 
Només Déu sap quants bacils passen d’un individu a l’altre. Tot són 
baves: el porro només n’és l’excusa. Freud, d’haver-ho presenciat, 
ens hauria fornit d’un «complex» més. O potser ho hauria inclòs en 
l’apartat de la «sexualitat oral». La porreria pobra s’acontenta amb 
les baves… ¡No hi tinc res en contra, alto! ¡I per molts anys!
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�  A la pàgina 127, Marta i Pere tenen un encontre amorós que és 
descrit en termes estellesians. Llegiu el poema “Els amants” de Vicent 
Andrés Estellés (inclòs, entre d’altres, a l’antologia Estellés, de mà en mà 
d’Onada Edicions, pàg. 70-71) i compareu ambdós textos.

�  Per fi, a la pàgina 107 trobem una cita expressa a Horaci i una disser-
tació sobre el desencís i l’evasió. El narrador s’ajuda dels tòpics literaris, 
com el carpe diem i altres, per a argumentar. Examineu aquests tòpics 
en el context de la història de la literatura que vosaltres heu estudiat.

�  Les referències a la música són abundants en la narració. Us invitem 
a buscar en Youtube algunes cançons que senten Pere i Marta a La 
Bateria. Penseu en el paper no només cronològic que acompleixen i 
tracteu de vincular les lletres als esdeveniments que hi ocorren:
• Tambourine Man de Bob Dylan
• Satisfaction de Rolling Stones
• The man I love de Billie Holiday
• Strange fruit de Billie Holiday
• I’m a fool to want you de Billie Holiday
• Què volen aquesta gent de Mª del Mar Bonet i Quilapayún, comenta-

da per Pere a Raquel en 2013.

5. RESUM I OPINIÓ

�  Feu el vostre resum de la novel·la ajustant-vos a les 250 paraules i 
tracteu de fixar el tema, és a dir, la idea essencial que pretén transme-
tre’ns l’autor.

�  Elaboreu un text argumentatiu on doneu la vostra opinió sobre la 
novel·la. Feu-lo com si fos un article per a la revista de l’institut. 

�  Anoteu tres elements que us hagen agradat i tres que no, i feu una 
comparació en classe.
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