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Introducció 

L’Ombra del Vent ha sigut i és una novel·la que ha tingut un ressò literari 

molt bo. Ambientada a la Barcelona del segle XX, des dels moments més 

àlgids del modernisme fins els moments més amargs de la Postguerra, és una 

obra de passions, intriga i misteri. Conjumina el relat d’intriga i suspens, i  la 

novel·la històrica.  Aquesta obra de Carlos Ruiz Zafón és un relat que no em va 

deixar indiferent, i així doncs vaig decidir fer el treball de recerca sobre L’Ombra 

del Vent. Aquest llibre, que me’l va recomanar la meva mare, des del primer dia 

em va enxampar i fascinar. Quan  vaig començar a llegir el llibre era més o 

menys a l’època que vam haver de començar a pensar els temes del nostre 

treball de recerca, i com que m’agradava tant aquest llibre vaig decidir de fer-ne 

algun estudi. Primer vaig pensar fer una anàlisi literària, però em semblava 

“pobre” per a un treball de recerca. Com que aquesta novel·la té molts temes a 

tractar, vaig decidir tractar el punt de vista de la novel·la històrica, ja que vaig 

pensar que podia treure-hi molta informació només d’un llibre. Així que em vaig 

preguntar si les descripcions històriques explicades a la novel·la s’adequaven a 

la història. També vaig fer-me una altra pregunta: si la Barcelona descrita i la 

Barcelona real coincidien.   

El mètode que he utilitzat per fer aquest treball ha sigut el d’observació. 

Primer vaig llegir-me tota la novel·la per poder verificar que en podria extreure 

informació històrica. El següent pas va ser tornar-me a llegir el llibre subratllant 

totes les referències de l’època. Al mateix temps que estava llegint-me el llibre i 

subratllant també vaig buscar informació sobre el franquisme, ja que és l’època 

central que la novel·la explica.  

El treball l’he dividit en 4 parts. La primera part és el resum de la novel·la, ja 

que vaig trobar adequat explicar la història als lectors del meu treball que no 

l’hagin llegida. Vaig dubtar entre posar o no posar el final de la novel·la, però al 

final l’he posat, ja que crec que igualment pot engrescar a llegir la novel·la. A la 

segona part, hi he posat la descripció dels personatges, ja que aquests ens 

poden ajudar a entendre l’època de la qual estem parlant a través de la seva 

manera de ser, la seva ideologia, i les seves creences. En tercer lloc, he 



analitzat tots els llocs que surten mencionats a la novel·la. I els he dividit entre 

espais no reals i espais reals, per veure si la Barcelona real i la Barcelona 

narrada coincideixen. La quarta part, la central, és la comparació entre l’època 

en que es desenvolupa la novel·la i l’època real. Per fer aquesta comparació he 

buscat els elements centrals de la dictadura franquista. I a partir d’aquests 

elements n’he desenvolupat de nous. Aquesta part ha estat la que he dedicat 

més temps llegint-me la novel·la i buscant les referències històriques que 

l’autor fa. Així doncs, he triat els temes històrics que explicaré a partir dels 

temes que surten a la novel·la. 

Per fer aquest treball, el que vaig necessitar va ser, a més de la novel·la, 

llibres sobre la postguerra i el franquisme polític a Espanya. Gràcies al meu 

tutor de seguiment, vaig poder saber que en una revista anomenada EL 

TEMPS hi havia un col·laborador que havia escrit sobre L’Ombra del Vent i la 

seva època. Conseqüentment, em vaig posar en contacte amb la revista. I vaig 

anar a Barcelona a la editorial, per així trobar les revistes on hi havia les notes 

escrites pel “Victor Ripoll” que és el pseudònim del col·laborador de la revista. 

Vaig poder trobar informació que he inclòs en el treball.     

En resum, en aquest treball de recerca el que s’ha intentat fer és una anàlisi 

més profunda d’un llibre, no només quedant-nos en analitzar una novel·la per la 

seva forma literària sinó que també pels seus continguts i la manera que l’autor 

busca per poder expressar les èpoques en què es vol centrar. M’agradaria 

aclarir que aquest Treball de Recerca, no té cap interès de trobar errors a la 

novel·la sinó que té la finalitat de aprofundir més allà de la novel·la, descobrir-hi 

coses noves, i entrar plenament en el llibre.                

 

 

 

 

 



2.-Resum del llibre. 

El llibre, “L’Ombra del Vent”, comença l’any 1945. El pare del Daniel 

Sempere acompanyava aquest cap al cementiri dels llibres oblidats. El pare li 

va fer prometre que no ho diria a ningú, excepte la seva mare, que havia mort 

sis anys abans. Quan van arribar al cementiri un home vell, que es deia Isaac,  

els va rebre. El pare del Daniel, va fer prometre al Daniel que havia d’adoptar 

un llibre i que aquest llibre que adoptaria, ell tenia l’obligació de no fer-lo 

desaparèixer mai. El noi decidit, va agafar un llibre de pell de color de vi, i amb 

lletres daurades que deia “L’Ombra del Vent” de Julià Carax. El llibre el va   

llegir en una nit, i al Daniel li va agradar tant que va decidir saber una mica més 

d’aquell autor desconegut. Però el seu pare, no en sabia res, i tots dos van 

decidir de demanar ajuda a un amic, en Barceló. Es van anar a trobar amb ell al 

cafè d’ Els quatre gats. Allà el Barceló li va oferir al Daniel uns diners pel seu 

llibre, però el Daniel s’hi va negar. El Daniel i en Barceló van quedar el dia el 

dia següent a l’Ateneu. Allà va conèixer la Clara Barceló, una noia cega. Es van 

fer amics ràpidament i van quedar un altre dia perquè el Daniel li llegís el llibre 

que tant l’hi havia agradat. El Daniel començà a freqüentar la casa d’en Gustau 

Barceló per quedar amb la Clara i llegir-li llibres. El Daniel va acabar 

enamorant-se de la Clara. Com a resultat de tot això el llibre va quedar a les 

mans de la Clara. Uns dies després, un tal Lain Coubert –un personatge d’un 

llibre d’en Carax-  se li va presentar en el Daniel, i li va demanar el llibre del 

Julià Carax, amenaçant-lo.  

El Daniel tot decidit va marxar cap a casa d’en Barceló, però es va trobar la 

Clara fentt l’amor amb el seu professor de música; això el va deixar trasbalsat, i 

amb una forta depressió. El professor de música va pegar-lo i el va deixar al 

carrer ferit. En el carrer en Daniel coneix un vagabund que es fa dir Fermín 

Romero de Torres. Després en Daniel es va dirigir cap al cementiri dels llibres 

oblidats per amagar el llibre, així allà estaria protegit. Durant  l’estada en el 

cementiri dels llibres oblidats l’ Isaac – el “guardià” del cementiri- li diu que la 

seva filla, la Núria Monfort, va conèixer l’escriptor, l’Isaac li dona l’adreça de la 

seva filla per si algun dia vol anar a visitar-la. 

 



La feina de la llibreria del Senyor Sempere –el pare d’en Daniel- es va 

duplicar, i necessitaven alguna persona que els ajudés, així que en Daniel va 

pensar en aquell home vagabund que es feia dir Fermín Romero de Torres. En 

Fermín i en Daniel es van anar coneixent i van esdevenir grans amics. 

L’amistat cada cop es va anar fentt més forta i profunda, així que s’explicaven 

moltes coses íntimes. Un dia en Daniel li va explicar que estava investigant 

sobre aquest tal Carax, i en Fermín li va confessar que l’agent Javier Fumero el 

perseguia i el vigilava. Un dia que en Daniel es va quedar sol a la botiga, se li 

va aparèixer una foto mig cremada de dos nois joves, i a darrera un escrit que 

deia: FILLS D’ANTONI FORTUNY. Tot seguit en Daniel va anar cap al 

cementiri dels llibres oblidats, i l’Isaac li va explicar que en Julià Carax, 

utilitzava el cognom de la mare, però que en realitat el nom original era Julià 

Fortuny Carax. Tot seguit el protagonista va a investigar a casa dels Fortuny, 

fentt-se passar per familiar d’ells. A l’entrada del pis hi troba una portera, que li 

dóna alguna informació, i li obre la porta de casa dels Fortuny. Un cop a dins 

del pis, en Daniel hi troba una fotografia on surt en Carax i una noia, que hi diu 

“t’estima,  Penélope”. La portera li explica que aquesta tal Penèlope, la noia de 

la fotografia, vivia a l’avinguda Tibidabo, en una torre amb el nom << La torre 

del Frare Blanc>>. En Daniel també descobreix una carta enviada per el mateix 

Julià a la seva mare, però desprès se la llegeix i descobreix que era una carta 

d’amor. La portera li diu que a aquest pis no hi viu ningú però que a vegades 

per les nits ve l’administrador, així que en Daniel va a buscar l’administrador 

Molins, aquest  li dona l’adreça de l’advocat que porta tots els papers de la 

mare d’en Carax, la Sophie. El nom de l’advocat és: Josep Maria Requejo.  

En Daniel decideix anar a trobar-se amb aquest advocat un altre dia, i torna a la 

llibreria.  

A la llibreria entra el l’inspector Fumero, que és un policia molt “perillós”, i 

amenaça en Fermin, i també en Daniel.  

El sobre que en Daniel va trobar a casa dels Fortuny, era una carta enviada per 

la Penélope Aldaya, i era una carta d’amor cap en Julià Carax. 

Així que en Daniel, decideix anar a casa de la Penélope per veure si troba 

alguna pista. A la casa no hi troba cap pista, però sí que va poder parlar amb 

un home que li va dir que aquella casa estava encantada, i que tenia un 



“malefici”, i que ningú la volia comprar perquè tothom que hi entrava sortia 

espantat d’aquella casa perquè sentien veus i fantasmes.  

En Daniel va a visitar la Núria Monfort. Quan aquest puja per les escales veu a 

la bústia el nom de Núria Monfort i Miquel Moliner. (gràcies a aquesta 

informació al final en Daniel pot arribar a una conclusió). La Núria li explica ben 

poca cosa d’en Julià, encara que ella en sabia moltes coses, però no li vol 

explicar a el Daniel, així que li explica algunes coses per sobre i li amaga 

informació, que més tard en Daniel sabrà gràcies a un escrit que li deixa ella 

mateixa.  

Mentre tot això passava en Daniel s’havia trobat amb la germana del seu amic 

Tomàs, la Bea, i havien quedat perquè en Daniel li volia ensenyar el cementiri 

dels llibres oblidats. Ell s’havia enamorat de la  Bea, però ella estava promesa 

amb un noi que estava fent el servei militar. O sigui que la seva relació ja va 

començar amb entrebancs.  

 

El Fermín mentrestant va estar investigant sobre l’advocat de la família 

Fortuny i va trobar que la persona que s’amagava sota el nom de Requejo era 

la mateixa Núria Monfort. Des de aquell dia en Daniel i en Fermín compartien la 

història d’en Julià Carax. Així que en Fermín es va oferir a ajudar en el Daniel. 

El Fermín li proposà al Daniel d’anar a l’escola on hi estudiava en Julià i el seu 

amic en Jordi Aldaya. Al arribar el col·legi de St. Gabriel es troben amb un 

capellà que es diu Fernando. Aquest els hi dona molta informació, ja que ell 

també va ser amic d’en Julià Carax i d’en Jordi Aldaya. El Pare Fernando els hi 

diu que el Julià Carax havia entrat en el col·legi aquell gràcies al pare del Jordi 

Aldaya – l’amic d’en Carax-. El capellà també dona altres noms molt 

interessants per seguir la pista d’en Julià, com per exemple Miquel Moliner, - és 

el nom que posava a la bústia de Núria Monfort-. I també el nom de Javier, que 

era un noi molt misteriós i estrany. Primer en Julià es va fer molt amic d’aquest 

noi estrany, però més tard aquest noi va agafar-li recel perquè ell també estava 

enamorat de la Penélope, i el va voler matar. Aquest noi que es deia Javier, 

portava per cognom Fumero – és l’inspector que persegueix en Fermín -.  

També els hi va dir que la Penélope i en Jordi eren germans i que tenien una 

“niñera” que es  deia Jacinta Coronado.  

 



Quan torner de la visita de l’escola, la Bea està esperant en Daniel, i li dona 

una nota amb la direcció de la casa dels Aldaya, a la avinguda tividabo. On 

queden per veure’s més tard.  

Quan en Daniel arriba a la casa dels Aldaya, es troba amb la Bea, que li dona 

informació sobre la família Aldaya. Després d’estar una estona parlant, en 

Daniel i la Bea, acaben fent l’amor per primer cop, i segellant el seu amor. 

Perquè això confirma que la Bea no anirà amb el seu promès que està fentt el 

servei militar.  

 

En Fermín i en Daniel, segueixen investigant, i van a veure un dona que es 

diu Jacinta Coronado. Que va ser la ‘cangur’ dels nens Aldaya. La Jacinta era 

una dona molt gran, que vivia en una residencia, i la cuidaven unes monges de 

clausura. Els hi va explicar la seva vida relacionada amb els Aldaya, ella havia 

vist néixer els dos fills, la Penélope i en Jordi Aldaya.  

També els hi va explicar, que ella sabia tota la relació que en Julià Carax i la 

Penélope havien tingut, i que un dia en una festa que va organitzar la família de 

la Penélope, el Javier Fumero havia vist l’amor que tenien en Julià i la 

Penélope, i va intentar matar a en Julià Carax.  

De moment tota la informació que la dona els hi estava donant era certa, o sigui 

que podien confiar amb aquesta dona. La van seguir escoltant, fins que va dir 

una cosa nova, i molt important. En Julià i la Penélope havien estat fent plans 

per marxar a viure a Paris, perquè en Julià no volia anar a fer el servei militar. 

L’única persona que també sabia els plans era el amic, Miquel Moliner. Però 

per desgràcia la Penélope no va poder anar a Paris, perquè la mare d’ ella, va 

enxampar-los fent l’amor a l’habitació de la Jacinta. I el pare d’ ella, en Ricard 

Aldaya,  li va prohibir sortir d’aquella habitació. I a la Penélope li va ser 

impossible anar a l’estació de França a agafar el tren on en Julià hi va pujar sol, 

destí Paris. Pel que fa a la Jacinta, la van acomiadar, i la van enviar a un 

manicomi.  

 

Al sortir de la residència on la Jacinta vivia, es van trobar l’inspector Fumero i 

els seus “ajudants”, en Fermín, se’n va enriure i el van apallissar, el van deixar 

molt malament, ja que en prou feines va podar caminar fins la casa d’en 



Barceló, que estava relativament a prop. En Barceló els va acollir, i van trucar a 

un metge, que els hi va dir que només necessitava repòs.  

Mentrestant, en Daniel i en Barceló van està parlant sobre el tema den Julià 

Carax i L’Ombra del Vent. En Barceló, li va donar tot el seu suport, i li va dir que 

volia col·laborar-hi, aportant tota la informació que ell tingués a l’abast.  

 

En Daniel i la Bea, havien quedat a la torre abandonada de la família 

Aldaya. Però en Daniel es va avançar d’hora, i es va posar a mirar la casa, que 

semblava una casa encantada. Va descobrir una porta molt misteriosa que 

portava a unes escales que baixaven. En Daniel i la Bea hi van baixar, i hi van 

descobrir dos taüts, un amb el nom de “PENÉLOPE ALDAYA”, una veu va 

sortir d’aquella habitació, i els dos se’n van anar corrents, molt espantats.  

En Daniel, va voler explicar a en Fermín tot el que li havia passat la nit anterior, 

i ja que en Daniel va demostrar-li a en Fermín que confiava amb ell, en Fermín 

li va explicar la seva “vida”. Resulta que en Fermín havia estat una persona 

important per la República catalana, i molt amic d’en Companys. A la guerra 

havia estat empresonat i torturat, per l’inspector Fumero, al castell de Montjuic. 

I per  això era el punt de mira d’aquest maleït inspector, que el perseguia i li 

feia la vida impossible.  

Al cap d’uns dies, una carta de l’exèrcit arriba a casa d’en Daniel, que li 

comunica que haurà d’anar a fer el servei militar. M’entres que en Daniel, 

estava a casa, algú va trucar a la porta,  

Era l’inspector Fumero, que preguntava pel Fermín, al veure que en Daniel 

oposava resistència, va ordenar registrar tota la casa, però no va trobar ni 

rastre d’en Fermín, així que intenten fer “cantar” a el Daniel, perquè els hi digui 

on és en Fermín, però ell no sap on és, i pot desfer-se dels la policia. El dia 

següent els hi arriba la noticia de que el Fermín està buscat per la policia per 

haver matat a la Núria Monfort. En Daniel i el seu pare discuteixen, perquè el 

seu pare està molt embuinat sobre tot els afers que porta en Daniel entre mans, 

i el pare li diu que no veu l’aigua clara sobre en Fermín, però el Daniel li 

assegurà que en Fermín  és una bona persona. en el Daniel li arriba una nota 

d’en Fermín anunciant-li que està bé i que no es preocupin per a ell. En Daniel 

molt afectat per la mort de la Núria Monfort, vol recordar-la i se’n va cap el pis 

d’ ella. On es troba amb el pare d’ ella, l’Issac –el guardià del cementiri dels 



llibres oblidats -, l’home està molt afectat per la mort de la seva filla, com és 

natural.   L’home vell, li dona un quadern en el protagonista, on hi ha escrites 

les memòries d’ ella, i això inclou, un tros de les memòries d’en Julià Carax.    

 

Aquí és on hi ha un salt temporal en el temps. Aquí està el començament 

temporal de la història. El que explica tot el que en Daniel necessita saber, per 

acabar de completar els espais buits que té en la seva història sobre el 

misteriós Julià Carax.  

Les memòries de Núria Monfort, memòria d’ apareguts, 1933-1955.  

En aquestes memòries la Núria explica que va conèixer a en Carax, perquè ella 

treballava en una editorial on editaven els llibre que en Julià escrivia, i els hi 

enviada des de França.  Hi havia una persona que comprava tots els llibres que 

en Julià publicava, i això a la Núria li va inquietar molts així que va decidir de 

anar a conèixer aquesta persona, va resultà que aquesta persona era l’amic 

Miquel Moliner. En Miquel comprava els llibres perquè així en Cabestany 

seguiria publicant els llibres d’en Carax. En Miquel es va enamora de la Núria, i 

li va demanar matrimoni. Però hi va haver un imprevist i la Núria va haver de 

marxar a Paris. Allà es va allotjar a casa d’en Julià. I es va enamorar d’ ell. Però 

la Núria descobrí que en Julià estava enamorat d’una tal Penélope,i  en Miquel 

li explicà que havia sigut l’únic amor d’en Julià i que  ell no sabia que quan va 

marxar a Paris, la Penélope estava embarassada, i el pare era ell. El Miquel 

també li va explicar que havia anat a parlar amb la mare d’en Julià, i ella li havia 

confessat que en Julià i la Penélope eren germans.  

En Ricard Aldaya, el pare de la Penélope, va fer mirar si la Penélope estava 

embarassada del seu germà Julià, i en veure que ho estava, la va tancar a una 

habitació, i la va deixar allà que tingués el seu fill. Quan va arribar l’hora del 

part, ella i el seu fill van morir. El que quedava de família Aldaya van emigrar 

cap l’Argentina, però pel viatge, el senyor Ricard Aldaya, li va dir el seu fill que 

havia de matar el Julià, i es va matar. Al cap de uns anys, en Fumero va 

aparèixer a casa de la Núria, enunciant-li que en Julià es casava amb la Irene 

Marceau. La dona que li havia deixat el pis de Paris. En Jordi Aldaya, volia 

complir la promesa que li havia fet a el seu pare. I va anar a trobar en Julià a 

Paris. On el Julià el va matar, al saber tota la veritat, sobre ell i la Penélope. 



Després de que en Julià matés a en Jordi, va creuar la frontera per tornar cap a 

Barcelona.  

En Julià i en Miquel es van trobar a un bar, on ells ja sabien que els agents 

d’en Fumero els seguien. I es van intercanviar la documentació. Ràpidament 

els agents de la policia van entrar al bar i van disparar, un dels trets van anar a 

parar a en Miquel Moliner, que va morir. El van portat al dipòsit de cadàvers, i 

van veure que la documentació que portava era d’en Julià Carax, així que es 

van pensar que ell ho era. Després en Julià es va anar a trobar amb la Núria a 

casa seva, i li va dir que volia anar a casa dels Aldaya. Van anar cap a la torre 

del carrer Tibidabo, i en Julià va descobrir els taüts de la Penélope i el seu fill. 

Des de aquell moment en Julià va voler cremar tots els exemplars dels seus 

llibres. Però m’entres estava cremant-los, es va cremar a ell mateix. Però per 

sort, el van poder salvar.  En sortir de l’hospital, en Julià es va refugiar a la seva 

antiga casa, la que estava a sobre de la tenda de barrets del seu pare. Després 

d’un temps en Julià es va entera de que un tal Daniel estava investigant sobre 

la seva vida. Així que va decidir seguir-lo. L’inspector Fumero, encara seguia el 

rastre d’en Julià, i sabia que si seguia a en Daniel, acabaria trobant al Julià. Al 

final de les memòries de la Núria Monfort, se sobreentén que qui va matar a 

ella, no va ser en Fermín sinó que va ser en Fumero.  

 

Quan en Daniel va acabar de llegir el quadern, va decidir d’anar a explicar-li 

tot a la Bea, però la sorpresa va ser per a ell al saber que la Bea estava 

embarassada d’ ell. A més a més, el germà de la Bea, en Tomàs, va pegar-lo i 

el va deixar fet a miques. Però en Fermín va aparèixer, i el va “salvar” i curar. 

Quan va estar curat va marxar cap a la casa del Aldaya, on va trobar a la Bea 

que havia fugit de casa seva. En Daniel va veure el cotxe de l’inspector Fumero 

a fora, i va anar a avisar a en Julià. Però pel camí l’inspector li va posar una 

pistola al coll, de cop i volta en Julià va aparèixer a darrera d’en Fumero, i van 

començar a barallar-se, on en Fumero va ferir molt a en Julià. I també va ferir a 

en Daniel, amb una bala. Però justament en aquell moment va recordar la cara 

de la seva mare, que feia tant de temps que no podia recordar-la. I allò li va 

donar forces per seguir en vida. En Daniel, es desperta buit dies després a 

l’hospital, un dia  veu a en Julià, però es torna a adormir. Quan es torna a 

despertar veu a la Bea que l’està cuidant, i pregunta pel Julià,però la Bea li diu 



que va desaparèixer, i l’única cosa que es va trobar a la torre dels Aldaya va 

ser el cadàver de l’inspector Fumero.  

Al cap d’un temps, en Daniel i la Bea, es casen, i el Daniel segueix el negoci 

que el seu pare li va deixar. La llibreria. Pel que fa a en Fermín, es casa per 

l’església amb la Bernarda i tenen fills. La torre dels Aldaya, és convertida en 

una empresa de publicitat. El llibre comença exactament tal i com ha començat. 

Però els papers ja han canviat, qui porta el seu fill al cementiri dels llibres 

oblidats és en Daniel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.-Personatges de la novel·la. 

3.1 Personatges del l’època d’abans de la guerra:  

Julià Carax:  és l’escriptor de la novel·la L’Ombra del Vent. Va escriure 

també moltes altres obres, en català i  en francès, com per exemple, La casa 

vermella i El lladre de catedrals, però cap va tenir èxit, i tampoc L’Ombra del 

Vent  va tenir èxit. Aquest noi va tenir una vida difícil, ja que la seva mare i el 

seu pare no s’havien portat mai bé. Carax s’enamorà d’un amor impossible, i 

amb les conseqüències de l’amor se’n va anar a viure a França, on allà 

publicava les seves obres, que no van arribar mai a tenir èxit, encara que la 

gent que llegia els seus llibres es quedava atrapada per ells. Després de viure 

uns llargs anys a França, es casar amb la dona que li llogava el petit pis que 

tenia a París. Carax torna a Barcelona, on intentarà acabar amb les seves 

obres, esborrar la seva existència. Així que es transforma en una altre persona, 

o més ben dit, en un personatge de la seva obra, Lain Coubert. Que en l’obra, 

aquest personatge representa el dimoni. Així que va per tot Barcelona buscant 

les seves obres, per cremar-les i fer desaparèixer les obres i també la seva 

existència com a escriptor.   

Sophie Carax:  Mare d’en Julià Carax. Ella és francesa, i que va estar 

casada amb l’Antoni Fortuny, el pare d’en Julià. La Sophie no estima a l’Antoni 

Fortuny, però està amb el per assegurar una casa a en Julià. El poc que sabem 

d’ ella és que va està embolicada amb el Senyor Aldaya, i que el fill que va tenir 

era d’ ell, i no pas de l’Antoni Fortuny. És professora de piano, però m’entres 

està casada no treballa. Després de separar-se del senyor Fortuny se’n va a 

viure a Estats Units.     

Antoni Fortuny:  És la persona que fa de pare a en Julià. Era propietari 

d’una botiga de barrets, ja heretada de la seva família. Tal i com havia fet la 

seva família amb ell, en Antoni ensenya a en Julià com fer i vendre barrets. 

Fins que apareix el real pare d’en Julià, i aquest el porta a una escola. A partí 

d’aquell moment, en Julià i el Antoni perden la relació pare-fill que havien tingut. 

Fins arribar a discutir sovintment. És un home serio i fins hi tot agressiu amb la 

seva dona, la Sophie, i el seu fill Julià.    



     Ricard Aldaya:  És el pare biològic d’en Julià Carax, és un home de negocis 

i d’un gran prestigi entre els empresaris de Barcelona. Quan descobreix que en 

Julià és fill seu decideix que si és fill seu ha de donar-li una bona educació, i 

així ho fa. Gràcies a la decisió d’aquest, en Julià i la Penélope es coneixen i 

s’enamoren, però ells dons no saben que són germans.  

És un home cepat i gros, i allà on el va veuen la seva autoritat. No sabem res 

del seu passat, però el que si sabem és que ja prové d’una família amb nom i 

diners de Barcelona, i que hereta l’empresa que té.  

 

Penélope Aldaya:  Filla de Ricard Aldaya, és una noia morena i de fisonomia 

fràgil. Va a la mateixa escola que en Julià Carax. Ella i ell es van enamorar, 

però aquest amor es va veure frenat per el descobriment del senyor Ricard de 

la història d’amor d’ells dos. A partir d’aquest amor que en Julià té per a ella, és 

des de on es desenvolupa  la història. Arran de l’amor que ella i en Julià 

tingueren, ella es quedà embarassada d’en Julià i morí en el part. Tot i ser 

morta, aquest personatge és molt important a tota la història, i un dels més 

misteriosos ja que no sabem fins al final que és mort.  

 

Jordi Aldaya:  És fill i germà dels dos últims personatges respectivament. 

També fou amic d’en Julià Carax. Era un noi gelós, i arrogant amb en Julià, 

però poc a poc ell i en Julià forjaran una gran amistat que quedarà anul·lada 

per l’escapada d’en Julià a París i la història d’amor entre en Julià i la seva 

germana. Realment, entre la història d’amor entre els seus germans. 

 

  Jacinta Coronado: Era una dona que treballava per la família Aldaya. Va 

fer de mainadera dels fills, en Jordi i la Penélope. La Jacinta sempre havia 

cuidat a la Penélope com una filla, i fins i tot va arribar a creure que la Penélope 

ho era. Però per culpa de la història d’amor entre el Julià i la Penélope la 

Jacinta la van fer fora de casa els Aldaya, i la van portar a un manicomi, fins 

que es va fer gran i la van portar a una residència de gent gran de monges. És 

allí, on en Daniel coneix aquest personatge. Gracies a la Jacinta en Daniel pot 

recollir molta informació i fer quadrar la història. Al final de la història aquest 

personatge mor quan se’n assabenta  que la Penélope havia mort. Així doncs 

podem veure que aquest personatge va sobreviure a tot el infern del manicomi i 



la residència només per poder saber alguna cosa de la Penélope, i quan ho 

sap, tal i com diu ella va a reunir-se amb la seva filla Penélope. 

 

Ramon Fumero: Pare de l’inspector Fumero. Era treballador de l’escola 

Sant Gabriel com a porter de l’escola. Era un home estrany. I va lluitar a la 

guerra de Cuba, on perdé una mà i un testicle.  

Maria Graponcia:  Mare d’en Fumero, era una dona que es feia dir Yvonne, 

ja que sempre havia somiat a ser una dona rica i famosa, però no ho arriba ser 

mai. Era una dona que acostumava a anar lleugera de roba, i provocant a la 

gent. Mai va fer cas del fill que va tenir, i sempre el deixava a una banda. En 

Fumero va arribar a odiar-la. 

Monsieur Roquefort:  Era el professor de piano de la Clara quan ella vivia 

d’exiliada amb la seva família a França. Aquest professor va ser un comprador 

d’un llibre de Carax, i li va deixar llegir a la Clara, així que la Clara des de ven 

jove ja va llegir els llibres de Carax. 

Senyora Aurora:  és l’antiga portera del pis del senyor Fortuny. Quan en 

Daniel la coneix té uns seixanta anys. Aquesta dona obra el pis del senyor 

Fortuny a en Daniel, i l’ajuda a buscar pistes sobre en Julià. Fins i tot li entrega 

una carta que ella havia conservat, que és del Julià dirigida a la Penélope, 

encara que aquesta dona creu que va dirigida a la mare d’en Julià, la Sophie.  

Hervé:  és un nen orfe que ajuda a en Julià quan està a París. Aquest 

personatge el coneixem gracies a les narracions de la Núria Monfort, de quan 

ella estava a París amb en Julià. Aquest noi ajuda a la Núria a visitar la ciutat. 

És un nen de tretze anys i una mica estrany.  

Irene Marceau:  És una dona francesa, més gran que en Julià , i que l’acull 

al seu bordell. També li dona feina a en Julià de pianista en el seu bordell, i fins 

i tot té la intenció de casar-se amb ell. Al final no es poden casar, ja que la 

cerimònia no se celebra. 



Kurtz : és el gat blanc d’en Julià Carax m’entres viu a París. El nom de Kurtz, 

correspon a una escriptora catalana, la Carmen Kurtz. Aquesta escriptor també 

va anar a viure a París, però perquè el seu marit era francès.  

3.2 Personatges de l’època de postguerra:  

Daniel Sempere:  Protagonista de la novel·la. Aquest personatge és el  que 

condueix la història, és el narrador de la història. Quan la narració comença ell 

és un nen, però m’entres va transcorrent el personatge va creixent. Així que 

l’autor també sap reflectir els actes d’un nen i els actes d’un adult. La narració 

acaba quan ell s’ha convertit en adult. És un noi que ha sigut criat només pel 

seu pare ja que la seva mare va morir a la guerra. Un noi tímid, però agradable, 

alhora que també educat i treballador. No és un noi que es rebel·la contra el 

seu pare, i respecta a tothom. Podríem dir que és un noi molt somiador, i 

insegur d’ ell mateix, però decidit a fer el que ell vol. Ja que alhora que passa 

molta por, i moments de debilitat no abandona mai la idea de trobar el final i la 

veritat sobre en Julià Carax.   

Senyor Sempere: És el pare d’en Daniel, aquest personatge és el que 

introdueix en Daniel a la història, el que porta en Daniel al cementiri dels llibres 

oblidats. Sense aquest personatge la història no hagués existit. El senyor 

Sempere té una llibreria, on en Daniel hi treballa. El senyor Sempere va viure la 

guerra, i ara la vol oblidar. Però no vol oblidar la mare d’en Daniel, la seva 

esposa, que va morir aquella època.  

Fermín Romero de Torres:  És treballador de la llibreria, i amic d’en Daniel. 

Aquest personatge és de tendències polítiques esquerranoses. Va ser 

perseguit a la guerra i la postguerra per el bàndol “guanyador”, el bàndol de 

dretes. Després de la guerra per la casa i tot el que tenia, i es veu obligat a 

viure al carrer com un pidolaire. Viu una vida nova, ja que abans de la guerra 

tenia un altre nom i un altre tipus de vida, però al final de la guerra es canvia de 

nom i adopta el nom de Fermín Romero de Torres.  Aquest personatge surt cap 

el mig de la narració, però primer el “passa” de llarg. Però després el torna a 

introduir a la narració. Aquest personatge juga un paper important en tota la 

narració, perquè ajuda a en Daniel en tota la investigació. Físicament és un 

home prim, desganat i sense força. Però intel·lectualment és molt savi i 



espavilat. La seva simpatia li fa tenir molts amics, però també molts enemics. 

Aquest home s’enamora de la Bernarda, una dona molt religiosa.  

Tomàs Aguilar:  Durant l’època de la infància va ser el millor amic d’en 

Daniel. Era nu noi molt llest, i amb un gran cor. Encara que molta gent fugia de 

ell perquè tenia una aparença de persona “dolenta”. Però quan en Daniel va 

anant fentt-se gran es va perden l’amistat entre ells dos. I fins hi tot s’arriben a 

barallar, quan el Daniel festeja amb la seva germana Beatriz.  

Beatriu Aguilar:  és la germana del Tomàs Aguilar, i més tard la novia del 

Daniel. És una noia que aparenta fragilitat, però no en té pas, ja que és una 

figura molt important pel Daniel a l’hora de seguir lluitant i investigant. Ella 

estava promesa amb un noi que estava a la mili, però al final de la novel·la es 

cada amb en Daniel, ja que s’enamora bojament d’ ell. En Daniel i ella tenen un 

fill que li posen Julià, i viuen i treballen a la llibreria que el pare del Daniel els hi 

ha passat.        

 

Javier Fumero:  És inspector del govern, molt malcarat, i molt antipàtic. 

Havia començat com a pistoler a sou de la FAI, també havia estat amb 

comunistes,  anarquistes i feixistes, però ell no tenia cap ideal, sinó que només 

estava vendre els seus serveis a qui millor li pagava, però després de la 

caiguda de Barcelona, s’havia passat al bàndol vencedor i havia entrat al cos 

de policia. Des de que està al cos de policia porta molt temps darrera d’en 

Fermín, i el vigila de molt a prop. També vigila en Daniel, ja que és amic d’en 

Fermín. Aquest inspector, de petit va ser amic d’en Julià Carax, però com que 

estimava a la mateixa persona que en Julià, va intentar matar-lo. També va 

matar el Pare de la Clara, una noia que en Daniel va està enamorat de ella. 

Aquest personatge representa el poder del govern a la novel·la, ja que és ell el 

que representa els ideals i la veu de la dreta del país en aquella època.   

Clara Barceló:  És la neboda d’en Barceló. És una noia, que sembla malalta 

perquè sempre està molt pàl·lida, té les faccions molt marcades, i uns cabells 

molt negres. I aparenta uns vint anys.  En Daniel la va conèixer de petit, i se’n 

va enamorar desesperadament, ell anava cada tarda a llegir-li llibres ja que ella 

era cega. Però en Daniel se’n desenamora perquè veu que aquest amor és 



impossible. Més tard, en la narració es tornen a trobar però ja no hi ha cap 

oportunitat perquè tornin a està junts. Li agrada tocar el piano i que li llegeixin 

llibres. Gràcies a aquest personatge, Carlos Ruiz Zafón pot descriure l’època 

d’un temps enrere on encara es llegia els llibres en veu alta a les altres 

persones per passar l’estona, o per persones que eren analfabetes o cegues, 

com el cas de la Clara.  

Gustau Barceló:  és l’oncle de la Clara Barceló, i amic del pare d’en Daniel. 

La seva professió és la mateixa que el senyor Sempere, però ell es dedica a 

llibres vells i capitanejava el gremi de llibreters de vell. Sempre porta una pipa 

enganxada als llavis, encara que sigui apagada. Vestia com un “dandi” 

vuitcentista, amb fulard, sabates de xarol blanc i un monocle de graduació. Si 

algú en sabia de llibre era sens dubte ell. Així que quan coneix en Daniel li vol 

comprar el llibre “L’Ombra del Vent.” Però en Daniel es resisteix a vendre-li.  

Lain Coubert:  és un personatge de la novel·la d’en Julià Carax, però aquest 

personatge és real, ja que algú adopta el seu nom i la seva manera de ser i 

vestir i es fa passar per aquest personatge que persegueix a en Daniel, i 

l’amenaça de prendre-li ell llibre i fins i tot fer-li mal. És un home amb la cara 

desfigurada i cremada, vestit amb roba de color negre, una capa i un barret 

també de color negre. Al final de la història descobrim que aquest misteriós 

home que es fa dir Lain Coubert és el mateix Julià Carax, perquè vol recuperar 

tots els seus llibres, per al final cremar-los.  

 

Núria Monfort Masdedeu:  És la filla del porter del cementiri dels llibres 

oblidats, l’ Isaac. Coneixia a en Carax, i havia tingut una història d’amor amb 

ell, però ara estava casada amb un dels millors amics d’en Julià Carax, en 

Miquel Moliner. En els últims dies de la seva vida, la va dedicar a en Carax, ja 

que sempre havia estat enamorada d’ ell, encara que ell no l’havia correspost 

tal com ella li hagués agradat. Gràcies a aquesta dona, en Daniel pot acabar de 

lligar tots els caps de la història. Ella li deixa tots uns escrits on li explica el que 

va passar en realitat amb en Carax.  

 



Miquel Moliner:  Era un dels millors amics d’en Julià Carax. Després de que 

en Julià fugis cap a França, és ell el que segueix mantenint el contacte amb el 

Julià. És va casar amb Núria Monfort, encara que ella no li va poder 

correspondre amb l’amor que ell volia.    

Bernarda:  La Bernarda havia arribat a Barcelona poc després de la guerra, 

fugint de la pobresa i d’un pare que abusava d’ ella. Venia del sud d’Espanya, 

com a molt immigrants d’aquella època. Treballava a casa d’en Barceló com a 

mestressa de casa. En Barceló se l’havia trobat quan ella treballava en una 

parada de verdures al mercat del Born. Té vint-i-vuit anys, és una dona molt 

missaire i devota a la Mare de Déu de Lourdes. Aquest personatge representa 

la part de la societat que era molt religiosa i conservadora amb les tradicions. 

Però que no tenen cap tendència política, i que prefereixen no entrar en 

aquesta matèria perquè opinen que ha fet molt mal la guerra, i tot ha estat 

culpa de la política.  

Merceditas:  És una veïna de en Daniel. És la filla de la veïna del 3er pis. És 

una noia molt conservadora i devota al cristianisme. Al llarg de la història 

apareix contades vegades, i apareix per defentsar el cristianisme. No en sabem 

molta cosa. En Fermín i ella es porten com gat i gos, i la majoria de cops que 

es veuen s’acaben discutint, encara que en Fermín només fa broma amb ella.  

Isaac Monfort:  El guardià del cementiri dels llibres oblidats. Quan el Daniel 

el coneix és un home vell i entrat en anys. Segons en Daniel té les faccions de 

la cara d’ocell rapinyaire i una cabellera platejada. A part de ser el guardià del 

cementiri, també és el pare de la Núria Monfort. Però estan discutits, però al 

final quan la Núria mor, ell confessa que se l’estimava molt. Després de la mort 

de la seva filla mor ell, d’angúnia i de tristesa per veure la seva filla morta. 

 

Adrià Neri: És el professor de piano de la Clara Barceló. El primer cop que 

aquest professor apareix a la història ens el presenten com a un home jove i 

guapo. En Daniel amb 10 anys el veu un home antipàtic ja que li fa 

competència amb la Clara. Uns dies després de conèixer el professor, en 

Daniel descobreix ell i la Clara al llit fent l’amor. A partir d’aquell dia la Clara i en 

Daniel perden el contacte. Aquest personatge tornar a ser mencionat al final de 



l’obra, es diu que va deixar la Clara, que mai va tenir èxit amb la música, i que 

va acabar fent de gigoló amb la classe baixa que anava al Liceu.  

 

Senyor Frederic:  és el rellotger del barri del Daniel. És un home que ajudar 

a en Daniel. És molt conegut al barri. Un dia la policia van detenir-lo i acusar-lo 

de ser homosexual. Segons la policia es vestia de dona i es feia dir La Niña er 

Peine, i sortia per la nit. Però per el final de la història descobrim que es casa i 

té fills, encara que molts diuen que segueix sortir a les nit vestit de dona per els 

bars d’ambient Gay que comencen a sorgir a Barcelona als anys seixanta.          

 

Toni Cabestany:  és l’editor dels llibres d’en Julià Carax. Aquest home es 

decideix a publicar els llibres ja que en Miquel Moliner li dona diner per 

publicar-los, però també perquè li agraden, encara que en el mercat no se’n 

ven ni un. També és amic de l’ Isaac, el guardià del cementiri dels llibres 

oblidats. La Núria, la filla de l’ Isaac, treballa a l’editorial del Toni Cabestany, i 

gracies a això coneix a en Julià.  

 

Pare Ferran Ramos:  és un capellà del col·legi Sant Gabriel i a més a més 

amic d’en Carax i d’en Jordi Aldaya. Era el fill del cuiner de l’escola, així que es 

va fer ràpid amb en Julià ja que tots dos eren de la mateixa classe social. Quan 

apareix a la novel·la és un home de cinquanta anys i prim. Aquest personatge 

també és molt important perquè gracies a ell en Daniel pot encaixar moltes 

peces soletes que té sobre la història. És un home de bona fe que intentarà 

donar informació a en Daniel, encara que també la hi amaga una part.  

 

Lerma:  és el policia que acompanya l’inspector Fumero. També s’encarrega 

de perseguir el Fermín i en Daniel.  

 

Enric Palacios:  és un altre policia que acompanya en Fumero, però aquest 

en el fons no li vol cap mal ni a en Daniel ni en al Fermín. Al final de la novel·la 

aquest policia ajuda a en Daniel i deixa de ser policia del govern de Franco, per 

passar a ser professor de gimnàstica a una escola. 

 



 Doctor Soldevilla:  és el doctor del barri del Daniel. Aquest doctor ajuda al 

Fermín a recuperar-se després d’una pallissa que l’inspector Fumero li fum al 

Fermín. És amic d’en Gustau Barceló, i per això el Fermín es pot permetre tenir 

una visita amb ell.  

 

La Rociíto:  és una prostituta amiga d’en Fermín. El Fermín la coneix de 

quan ell havia viscut al carrer. És una noia andalusa que no te més remei que 

guanyar-se la vida al carrer prostituint-se. 

El Fermín i el Daniel la contracten perquè faci companyia a un senyor de la 

residència d’avis on la Jacinta vivia. És una noia d’un cor enorme, però de 

molts pocs recursos econòmics.  

 

Sor Emilia:  és una de les monges que custodien la residència d’avis, de 

Santa Llúcia, on hi viu la Jacinta Coronado.   

 

Sor Hortènsia:  és una monja de la residència d’avis de Santa Llúcia. 

Aquesta monja fa molt difícil l’entrada d’en Fermín i en Daniel a aquesta 

residència, ja que és una monja molt desconfiada, però per sort aquest dos al 

final poden entrar-hi.  

 

Jacobo:  és el promès de la Clara Barceló. Un home ric i educat, director del 

banc d’Espanya. Però el matrimoni entre la Clara i ell s’acaba trencant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.-espais de la novel·la 

4.1 Espais reals:  

El que podem observar a tota la novel·la és una especificació molt detallada 

de tots els llocs on van en Julià i sobretot en Daniel. Es fa una bona descripció 

de tots els llocs, però usualment és una descripció distorsionada pel caràcter 

misteriós que la novel·la té. Per exemple, els carrers són descrits tal com són, 

però l’autor hi afegeix boira baixa, fred, i llum tènue.  Això pot ser donat per dos 

motius. El primer és que l’escriptor li vol donar un caire misteriós al paisatge de 

la novel·la. El segon motiu, és reflectir l’època d’amargor que es vivia a la 

Barcelona de postguerra. 

Els llocs esmentats a la novel·la són:     

Avinguda del Tibidabo, nº32:  És la casa del Senyor Aldaya. Aquesta casa 

és un punt on tots els personatges importants hi apareixen. En aquesta casa és 

on la Penélope i en Julià es varen fer el primer petó, igual que en Daniel i la 

Bea. És una casa ja coneguda per l’autor, ja que hi va estar treballant com a 

publicista. Així doncs no es d’estranyar que la pugui descriure tal i com és de 

debò. Al final de la novel·la, Carlos Ruiz Zafón descriu la casa dels Aldaya, com 

una agència de publicitat, com en realitat és. Així doncs, fa més verídica la 

seva novel·la i alhora pot descriure detalladament la casa i l’ambient que la 

envolta. Com diu a la novel·la:  

Pel que fa al casalot dels Aldaya, continua allà, contra tot pronòstic. 

Finalment, la immobiliària del senyor Aguilar va aconseguir vendre’l. Fou 

totalment restaurat i les estàtues del àngels van ser reduïdes a graveta per 

cobrir la pista d’aparcament que ocupa el que va ser el jardí dels Aldaya. Avui 

en dia és una agència de publicitat, dedicada a la creació i promoció de 

l’estranya poesia dels mitjons de punt, de flams de sobre i els esportius per 

executius de volada. [...] La vella biblioteca on vaig estar a punt de perdre-hi la 

vida ara és una sala de juntes decorada amb cartells d’anuncis de desodorants 



i detergents amb poders miraculosos. L’habitació on la Bea i jo vam concebre el 

Julià ara és el bany del director general.1     

Carrer Joaquim Costa:  És el carrer on en Fermín Romero de Torres va a 

viure un cop el Senyor Sempere el contractà a la seva botiga. L’autor només 

l’utilitza per ficar elements de veracitat a la novel·la.   

 

Carrer Montsió:  És el carrer del Bar-restaurant de “Els Quatre Gats”. “Els 

Quatre Gats” és el lloc de reunió del Senyor Barceló, i representa aquella 

època que el senyor Barceló anhela, que és l’època del modernisme on la 

cultura i la literatura catalana estaven en plena expansió. Aquest restaurant 

continua existint, al mateix carrer i local d’aquella època.  

 

Carrer de Santa Anna:  És on el Daniel i el Senyor Sempere viuen. Aquest 

carrer és un carrer estret del centre de Barcelona. 

 

Montjuïc:  Aquesta és la muntanya més important de la que es parla, ja que 

és la més important de Barcelona. En aquesta muntanya hi trobem l’escola 

Sant Gabriel, i el cementiri on la seva mare, la Núria Monfort i l’ Isaac Monfort 

estan enterrats. Sempre ens la presenta com una misteriosa i freda muntanya.  

 

Plaça de St.Felip Neri:  És una plaça que té un doble sentit a la novel·la. En 

primer lloc trobem què és la plaça on la Núria Monfort es refugiava de la gent i 

del seu trist pis, i sortia a llegir les seves novel·les preferides. Per altre banda, 

aquesta plaça és una plaça que encara conserva la tragèdia de la guerra civil 

gravada a la paret. En aquesta plaça hi trobem un església que el seu mur està 

fet malbé de forats. Aquest forats són senyals de tirs i dispars que es van fer 

durant la guerra. Hi ha dues teories d’aquestes marques. La primera és la 

caiguda d’una bomba, i la segona és l’ utilització d’aquesta plaça per executar-

hi afusellaments. Aquesta segona part, el autor de la novel·la, la reflecteix a un 

escrit que hi ha a la novel·la, que diu així:  

 

                                                           
1L’Ombra del vent, pp. 483-484. 



La plaça de Sant Felip Neri és només un respirall en el laberint de carrers 

que tramen el barri gòtic, oculta rere les antigues muralles romanes. Els 

impactes del foc de metralladora dels dies de la guerra esquitxen els murs de 

l’església. Aquell matí, uns quants nens jugaven a soldats, absorts en el seu joc 

i estranys a la memòria de les pedres.2  

 

En quant a la primera part, el text diu així:  

 

Una dona jove, amb cabells marcats amb metxes de plata, els contemplava 

asseguda en un banc, amb un llibre entreobert a les mans i el somriure perdut.3 

 

També es diu quin és el pis de la Núria Monfort, el 3er pis. I podem 

comprovar que aquell pis existeix.  

 

Plaça Reial:  Aquesta plaça és on viu el senyor Gustau Barceló. És una 

plaça del centre de la ciutat de Barcelona i d’estil eclèctic,  amb uns pisos molt 

cars, ara i a la seva època. L’autor ens vol demostrar el poder econòmic que el 

senyor Gustau tenia.  

 

Rambla de Santa Mònica:  és el primer espai que ens situem a la obra, ja 

que comença en aquesta rambla. Es situa a la part baixa de la rambla de 

Barcelona, al costat del carrer de l’Arc del Teatre. És descriu una Rambla 

solitària freda, tot el contrari de la Rambla actual de Barcelona, que és un dels 

punts neuràlgics de la ciutat, i amb més vida.   

 

Carrer de l’Arc del Teatre:  és el carrer on suposadament es troba el 

cementiri dels llibres oblidats. Aquí és on entra el factor no realista de la 

novel·la, i la barreja de veracitat i imaginació. El carrer que Carlos Ruiz Zafón 

ens descriu és totalment real, però hi posa l’entrada del cementiri, que no hi és 

en aquest carrer i tampoc hi és el cementiri dels llibres oblidats. 

 

                                                           
2 L’ombra del vent, p. 106 
3 L’ombra del vent, P. 107 



Ronda de St. Antoni:  Aquest és el carrer on l’Antoni Fortuny, el pare d’en 

Julià, viu. Aquest carrer només és esmentat, però no és descrit ni tampoc situat 

exactament en el mapa de Barcelona, així que és un carrer ficat per donar 

realisme a l’obra.  

 

Santa Maria del Mar:  l’església utilitzada per representar totes les esglésies 

de Barcelona, ja que és l’església on va la Merceditas, ja que és la que 

representa el sector catòlic de la societat. Aquesta església és triada per la 

seva importància a  Barcelona i a Catalunya. És una església gòtica del segle 

XIV i de gran importància estètica i política d’aquells temps.   

 

La Barceloneta:  És la platja on normalment en Daniel hi va a les nits amb 

en Fermín Romero de Torres, per esvair-se de la vida, i amagar-se de les 

seves pors.  

 

Carrer Pelai:  Aquest és el carrer on té l’oficina l’administrador de la casa 

dels Aldaya. Com a molts carrers, l’autor utilitza un nom vertader de carrer 

barcelonès, per situar la història en un lloc verídic.  

 

Carrer Tallers:  És un carrer important de la Barcelona central. És natural 

que l’autor l’hagi anomenat uns quants cops, ja que el Daniel es mou pel 

centre, i es fàcil que hi passi tot sovint. 

 

Estació de França:  És l’estació utilitzada per assenyalar un comiat, el del 

Julià quan parteix cap a França. Aquí hi podríem trobar una metàfora, ja que el 

Julià se’n va cap a França, i parteix des de l’estació amb el nom de França. 

També és molt normal que l’autor esculli l’estació aquesta, ja que és l’única 

estació de Barcelona que en aquells temps acull trens que fan línies 

internacionals. 

 

Plaça de Catalunya:  La plaça Catalunya és una de les places més 

importants de Barcelona, i és obvi que surti esmentada ja que és a prop del 

nucli on es mou en Daniel.       

 



Portal de l’Àngel:  és el carrer que el Daniel ha de creuar sempre abans 

d’anar a casa seva. L’autor fa quadrar exactament tots els carrers que s’han de 

passar per arribar en algun lloc partint d’un altre. 

 

La Facultat de Lletres:  La facultat de lletres esmentada al llibre, és ara 

l’ateneu Barcelonès. En aquella època era la facultat de lletres on la Beatriu 

estudiava. És el primer lloc on veu la Bea, i se n’enamora de seguida. 

 

Espais no reals:  

Els espais no reals de la novel·la en són pocs, ja que l’autor ha tingut la 

intenció de descriure a la perfecció la Barcelona de postguerra i fer verídica la 

història, si més no, fer-la verídica en la situació de l’espai. Tots els llocs que no 

són reals són els habitatges dels personatges, i fins i tot podem trobar-ne 

verídics, com el de la Núria Monfort, com  ja he dit abans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.-Explicació de l’època de postguerra en la que es desenvolupa la novel·la 

A l’hora de explicar la situació real del país i del món a l’època en que es 

desenvolupa tota la història ens centrarem bàsicament en el temps extern, que 

és l’època, el moment en que es situa la narració. L’obra comença el 1945 i 

acaba el 1966, però no és una història amb estructura interna lineal, sinó que 

més aviat s’adaptaria a l’estructura in media res (quan una història comença pel 

mig de la narració i més endavant torna cap enrere, desvetllant els antecedents 

de la història i situació), ja que la història comença el 1945, però en realitat tota 

l’obra transcorre en dos moments de la història, abans de la guerra civil i la 

postguerra. Com ja he dit l’obra comença després de la guerra civil espanyola, i 

a mesura que els temps va passant, l’obra ens porta cap a l’època d’abans de 

la guerra, però a poc a poc arribem un altre cop a l’època de postguerra fins el 

1966. L’època en què em centraré a fer l’anàlisi històrica és l’època de 

postguerra, ja que és l’època que l’autor en detalla més la situació històrica. 

Encara que també podem trobar alguna referència de la novel·la que es situa a 

l’època d’abans de la guerra, encara que freqüentment només serà de l’època 

de postguerra.   

 

5.1Introducció: 

La època de postguerra, està marcada sobretot pel sistema polític que hi 

havia, el Franquisme. El franquisme, va estar present casi quatre dècades. Era 

un govern personal del General Francisco Franco. Però el franquisme no va ser 

només el govern d’un home. El govern va constituir un sistema 

extraordinàriament llarg, amb una capacitat d’adaptació als nous temps, per  

així assegurar la permanència. Així doncs, hi ha un problema historiogràfic 

sobre la naturalesa política e ideològica. El que podem afirmar, és que és un 

feixisme, ja que té les idees fonamentals dels feixismes. Però també podem 

observar una bona part de característiques de dictadura militar.  

L’origen del franquisme va ser un cop d’estat militar o també anomenat 

“Alçament militar” contra la Segona República espanyola, el 18 de juliol de 

1936, que va portat a la guerra civil espanyola. L’1 d’abril de 1939, el general 

Franco va firmar l’última comunicació de guerra, on anunciava a tot el món el 



final de la llarga guerra civil. Tots els intents de firmar una pau més honrosa 

pels perdedors no seran atesos per qui anava a exercir el poder des d’ara, un 

poder absolut.  

 La República va ser aniquilada i també els símbols que van marca l’època 

anterior. La bandera de tres colors –vermell, groc, i lila- de la República. També 

van ser eliminats les fals i els martells, símbol del comunisme. Juntament amb 

les banderes roges i nacionalistes, que van sers substituïts per jous i fletxes i 

banderes roges i negres, els colors de la Falange. El general Franco es va 

autoproclamar Caudillo d’Espanya. La seva presència es va fer omniscient per 

a tots els ciutadans espanyols. Els carrers, avingudes i places avocaven el seu 

nom. La moneda portava gravada: Francisco Franco, caudillo de España por la 

Gracia de Dios.4     

 El tram de la postguerra en que ens situem es més o menys a partir de l’any 

1945 fins el 1966.  En aquesta època estaven en plena postguerra, ja que feia 

sis anys que la guerra civil espanyola s’havia acabat amb la victòria del bàndol 

sollevat, encapçalat pel general Francisco Franco. La guerra civil va deixar 

molts morts, uns 500.000 aproximadament. Dels quals 300.000 espanyols i 

200.000 no espanyols, és a dir, combatents d’altres països. També un gran 

nombre d’espanyols, uns 400.000, es van veure obligats a exiliar-se a 

l’estranger. La majoria d’exiliats van anar cap a França, també un gran nombre 

van marxar cap Amèrica central o del sud. Uns 100.000 del total d’exiliats eren 

catalans. Molts dels exiliats de França, es van veure perseguits un altre cop per 

les forces nazis, i alguns d’ells van anar a parar als caps de concentració nazis. 

 

5.2 Repressió: 

La postguerra ve ser molt dura, per la sobretot per la repressió que hi havia. 

Es va crear una Llei de Responsabilitats Polítiques, aquesta repressió 

proporcionà una clima de terror generalitzat. Especialment a les grans ciutats i 

les zones industrials. Aquest terror general també va fer que l’oposició es 

debilités molt durant els principis de la postguerra. Aquesta repressió i control 

social va ocupar un espai central en l’ordenació del Franquisme i va constituir-

ne la medul·la fundacional. La repressió tenia la voluntat premeditada de 
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liquidar qualsevol oposició, d’impedir tota protesta o manifestació de 

dissidència, i d’imposar la por i el terror a la fi d’inhibir la població.  

A la novel·la hi podem observar citacions que es refereixen a la repressió i la 

por que els personatges també patien. Ho podem observar en alguns 

comentaris que trobem a l’obra com per exemple, un comentari d’ el pare d’en 

Daniel, que diu: “amb els temps que corren”, aquesta frase fa referència a un 

comentari anterior d’en Daniel que pregunta com és que un llibre en català fou 

editat a França. Així que aquesta expressió vol dir que la repressió vers la 

llengua catalana era molt forta, així que molts escriptors en llengua catalana 

van haver d’exiliar-se, i en el lloc d’exili van poder publicar els seus llibres en 

català, i aquets entraven a Espanya en la clandestinitat. 

Un altre tipus de repressió és la política, on perseguien sistemàticament i 

sotmetien l’acusat a jurisdicció militar, una denúncia anònima era suficient per 

sotmetre qualsevol persona a procediment sumaríssim pel qual, sota l’acusació 

de “rebel·lió militar” podien imposar pena de mort o condemnes de presó. Les 

ideologies més perseguides eren les esquerranes, les nacionalistes catalanes, 

basques, gallegues, i d’altres tipus que no fos la defensa del franquisme i la 

unitat espanyola.  

Consegüentment a la novel·la es pot percebre quins personatges estaven a 

favor d’unes i a favor d’altres, de manera que també podem percebre quins són 

els perseguits o vençuts, i els guanyadors.  

Així doncs, podem observar a la novel·la que els qui defentsen la ideologia 

franquista, no s’amaguen de dir el què pensen, i sempre ho diuen públicament i 

sense cap problema, ja que no eren ni perseguits ni empresonats, un exemple 

clar és la frase d’un professor de la universitat, el professor Velázquez, que diu:  

“que hi ha molts rojos de merda escampats pel món que no es renten els peus 

des que va caure la República.”5 I no se n’amaga pas de dir el què pensa, i a 

més a més, a la novel·la podem observar que el seu oient no li contesta, i és 

més fins i tot li dóna la raó, encara que estigui totalment en contra. L’angúnia a 

la gent que no té la ideologia imposada pel govern era normal, ja que la por que 

la gent tenia contra el govern feia que molta gent és posava en contra encara 
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que no ho pensava, però era millor tenir fòbia als que no estaven a favor del 

govern que no pas ser neutral.   

La societat mai no acceptava que una persona coneguda, o un veí, estigues 

posat en “merders” , i l’empresonessin, per ser d’esquerres o per estar en 

contra del govern. Això ho podem detectar en un comentari que la Núria 

Monfort fa sobre el seu marit empresonat, i que intenta amagar-ho als veïns i al 

seu pare, ja que si algú se n’assabentava ells dos sempre haguessin portat 

l’etiqueta de presoners i persones contraries al règim, cosa que els hi hauria 

portat molts problemes.  Aquest últim cop se’l van endur perquè imprimia fulls 

volants de propaganda per al sindicat de la metal·lúrgica. [...] Els veïns es 

pensen que és a Amèrica , de viatge. El meu pare tampoc ho sap, i no 

m’agradaria que se n’assabentés6 

 

5.3 Política: 

En Fermín Romero de Torres, va estar lluitant amb els republicans, i és un 

personatge que defensa ideologies esquerranes, per consegüent aquest és 

perseguit i fins i tot narra tortures que li van practicar per part de la “policia” 

franquista; podem considerar que a la novel·la en Fermín fa alguns comentaris 

on deixa clar a la seva ideologia. 

 [...]El Fermín va insistir a viatjar al seient de davant, la qual cosa li va donar 

l’oportunitat d’embrancar-se en una discussió amb el conductor sobre l’or de 

Moscou i  Jossif Stalin, que era el seu ídol i guia espiritual en la distància.  

- Hi ha hagut tres grans figures en aquest segle: Dolores Ibárruri, Manolete, i 

Jossif Stalin- va proclamar el taxista, disposat a obsequiar-nos amb una 

detallada hagiografia de l’il·lustre camarada.7  

Jossif Stalin va ser el màxim dirigent de l’URSS entre 1924 i 1953, així que 

qui tenia com a ídol i líder l’ Stalin, volia dir que creia en la ideologia comunista.  

Un dels altres personatges esmentats pel taxista, també d’ideologia 

comunista, és:  

Dolores Ibárruri, que fou una dirigent obrera espanyola, coneguda com a 

Pasionaria, i també fou una de les fundadores del Partit Comunista Espanyol 

(PCE).  

                                                           
6 L’ombra del vent, p.163. 
7 L’ombra del vent, pp. 197-198.  



L’altre que és esmentat és el Manolete; va ser un dels grans toreros de la 

dècada del 40. 

 

Els Aldaya i companyia venien a aquest sinistre indret en règim d’internat a 

confraternitzar amb els seus semblants, a sentir missa i a aprendre història per 

poder, així, repetir-la ad nauseam. 

-però en Julià Carax no era precisament un d’ells- vaig puntualitzar jo. 

-És que de vegades aquestes egrègies institucions ofereixen ona o dues 

beques als fills del jardiner o d’un enllustrador de sabates i mostren així la seva 

grandesa d’esperit i generositat cristiana- va aclarir el Fermín -. La manera més 

eficaç de fer inofentsius els pobres és ensenyar-los a voler imitar els rics. A 

quest és el verí amb què el capitalisme cega...8 

en aquest fragment, podem trobar el que en Fermín pensa sobre el 

capitalisme, o sigui que ens torna a confirmar en quina ideologia creu. La 

ideologia és la Comunista, ja que està en contra del capitalisme.    

     

Per contra en Javier Fumero és l’antítesi d’en Fermín, perquè és el 

personatge més de dretes, per raó de que treballa de policia de la Falange. A la 

novel·la trobem la narració de les tortures practicades en el Fermín que diu:9 “ 

el Fumero ja estava comandant l’operació de <<neteja>>. La purga a trets es 

duia a terme al mig del carrer, o al castell de Montjuïc. A mi em van detenir al 

port quan intentava aconseguir passatges en un vaixell de càrrega grec per 

enviar a França alguns dels meus caps. Em van dur a Montjuïc i em van tenir 

un parell de dies tancat en una cel·la completament fosca , sense aigua ni 

ventilació. [...] Fumero i un paio que només parlava alemany em van penjar cap 

per vall dels peus. Primer l’alemany em va fer caure la roba amb el soldador, 

cremant-la. Em va semblar que hi tenia traça. Quan em vaig quedar totalment 

despullat i em tots els pèls del cos socarrimats, el Fumero em va dir que si no li 

deia on s’havien amagat els meus superiors, la diversió començaria de debò. [ 

si negà] [...] Quan el Fumero li va fer un senyal l’alemany em va injectar no sé 

què a la cuixa i va esperar uns minuts. Després mentre en Fumero fumava i 

m’observava rient, va començar a rostir-me a consciència amb el soldador . [...] 
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Vaig aguantar una hora sota el soldador, o potser només va ser un minut. No 

ho sé. Però vaig acabar donant noms, cognoms, i fins la talla de la camisa de 

tots els meus superiors i fins de qui no ho era.10 

N’hi ha d’altres, com per exemple en Gustau Barceló o el Senyor Sempere, 

que són nacionalistes catalans i republicans, però la repressió els fa callar i no 

mostrar el que pensen, per això no són perseguits, no obstant això sí que són 

vigilats ja que tenen contactes amb en Fermín Romero de Torres. 

 

5.4 Relacions Religió/estat: 

Pel que fa referència al nacionalcatolicisme, que permetia a l’Església 

estendre la seva influència sobre la població i li donava el control de la 

educació, podem veure que és una qüestió també tractada a l’obra, ja que la 

principal referència d’educació que hi trobem és l’escola Sant Gabriel, que es 

considerava, i es considera una escola catòlica. Però en aquella època 

l’educació era influenciada per l’Església, així que al esmentar un col·legi 

qualsevol hagués pogut fer esment d’aquest tema. Però l’autor fa esment 

aquest col·legi ja que era una escola catòlica important de la ciutat de 

Barcelona, i encara ho és. A més a més, posant-hi una escola real fa que la 

història tingui un caire més verídic. Segons el relat, a aquesta escola hi 

ensenyaven els capellans que seguien el fundador de l’escola, Sant Lluís Maria 

Grignion de Montfort, o sigui que ,per suposat, l’educació de l’escola s’inspira 

en l’Evangeli i segueix les orientacions de l’església catòlica, tal i com en 

aquella època n’estava basada. Per exemple a l’escola d’aquella època, hi 

havia algunes assignatures com ara  la “formación del espíritu nacional”, o 

assignatura de religió cristiana apostòlica i vaticana. O sigui que l’escola 

pública, democràtica i progressista va ser liquidada. L’obra però, no l’hi dona 

molta importància a la qüestió escolar. 

Tanmateix, li dóna més importància al caràcter de la gent vers la religió 

catòlica. 

Un dels personatges que representa millor el sector de la població catòlica, 

és la Merceditas. En aquells anys la gent havia de ser o, si menys no, 

aparentar ser catòlic, ja que l’Estat era un estat confessional catòlic. És a dir, 

era un E0stat on l’única religió permesa i legal és la catòlica, tots els cultes a 
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altres religions són prohibits públicament i privat. Així doncs, s’havia de ser 

obligatòriament catòlic. L’exemple més clar de la persona catòlica d’aquella 

època, com ja he dit, és la Merceditas, ja que és una dona que compleix totes 

les oracions, i va a l’església regularment, i a més a més, defentsa la ideologia 

catòlica i està totalment en contra de la gent que no és catòlica o, si més no diu 

alguna cosa en contra. N’és un exemple, aquesta discussió que té amb en 

Fermín: 

  - El que cal és una mica més de caritat cristiana i menys mala bava, que això 

sembla un país de salvatgines.[...] Molt anar a missa, però a Nostre Senyor 

Jesucrist aquí no li fa cas ni Déu.  

- Merceditas, no esmentem la indústria del missal, que és part del problema i 

no de la solució. 

-Ja ha sortit l’ateu. ¿I a vostè què li han fet els capellans, si es pot saber? 

 

Per l’altra banda, el personatge que està en contra, o si més no, no creu en 

absolut en la religió és en Fermín Romero de Torres, ja que per la seva 

condició política, la comunista, no segueix cap religió. Això no obstant, com ja 

sabem, el Fermín s’acaba casant amb la Bernarda, una altra dona que és molt 

devota, i també representa clarament el sector social fermament catòlic.  

 

En un fragment de la novel·la podem veure el comportament de la Bernarda, 

i que també el podríem aplicar al de molta altra gent catòlica de l’època: 

 

Era molt missaire i devota de la Mare de Déu de Lurdes fins al deliri. Anava 

cada dia a la basílica de Santa Maria del Mar a oir la missa de les vuit i es 

confessava tres cops a la setmana com a mínim. El senyor Gustau, que es 

declarava agnòstic, [...] opinava que era matemàticament impossible que la 

criada pequés tant com per mantenir un ritme de confessió com aquell.  

-Si ets un tros de pa, Bernarda- li deia, indignat -. Aquesta gent que a tot 

arreu hi veu pecats té l’ànima malalta i, si m’ho fas dir, també els intestins. La 

condició bàsica del beat ibèric és el restrenyiment crònic.  



Quan sentia blasfèmies de tanta gravetat, la Bernarda se senyava per 

quintuplicat. Més tard, a la nit, deia una oració extra per l’ànima maculada del 

senyor Barceló. 11 

 

En definitiva, podem observar que la religió era un eix vertebral del govern 

de Franco. A més, per fer arribar la religió a tothom, per formar espanyols 

profunds, creients i patriotes austers, l’escola acollia l’ambient heroic de les 

joventuts pel “Caudillo” a la Victòria.12  

Així doncs, el nacionalcatolicisme és un component essencial de la ideologia y 

pràctica política del falangisme 

 

5.5 La societat sota el Franquisme:  

5.5.1 La Família en l’època del Franquisme: 

Pel que fa referència al rol de la família dins d’aquesta societat franquista,  

va esdevenir la unitat social bàsica. D’una banda, cal dir que els pares 

d’aquella època havien viscut directament la guerra civil espanyola, o sigui que 

les influències ideològiques eren clarament conservadores, la religió tenia un 

pes molt important i la llibertat política i ideològica era inexistent sota la 

dictadura franquista. A més a més, molts dels pares havien lluitat en un dels 

dols bàndols, i moltes famílies no tenien membres  corresponents, com 

germans, pares, avis,etc. 

D’altra banda, les famílies estaven molt unides, ja que entre ells s’ajudaven 

molt. Els joves de l’època estaven sotmesos a la voluntat del pare, a causa de 

que era una família molt patriarcal. Així  la protesta  i els enfrontaments 

ideològics era  molt reduïda, ja que normalment els fills no protestaven contra la 

voluntat del pare. El paper de la mare en aquest tipus de família, va ser el 

retorn a la funció domèstica tradicional. La dona era reclosa a la llar, és a dir, 

que no treballava. Ella estava a càrrec dels fills i submisa, a les ordres de 

l’home. En aquella època la Falange s’encarregava de, a través de la Secció 

Femenina, completar l’educació de les noies, perquè esdevinguessin bones 

mestresses de casa. Les dones no estaven ben vistes si seguien l’educació 

secundària, és a dir, batxillerat, i més encara, si seguien fins la universitat. Així 
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doncs, els paper de la dona dins de la família, era bàsicament el clàssic. A 

l’obra podem observar aquest paper de la dona a dins la família, només 

explicat per una dona, la Merceditas, que és una noia conservadora. La noia en 

una conversació exposa les seves idees sobre com l’home pot tractar la dona, i 

no troba malament que l’home pot pagar a la dona. 

“Jo ja entenc que de vegades el marit ha de picar la dona perquè el respecti, no 

dic pas que no, que hi ha molta bandarra i les noies ja no pugen com abans”.13 

5.5.2 El rol de la dona al Franquisme: 

El rol que la dona tenia a la societat, era com ja he dit abans de cuidar la 

família i no tenia massa pes a la societat. La radio es va convertir en un dels 

instruments socialitzadors de la dona. D’entrada la radio es podia escoltar a 

casa mentre les dones feien les feines de casa. En segon lloc, un dels medis 

de socialització més importants que tenia la dona a aquella època era la 

publicitat. La publicitat estava ideada per la dona d’aquells temps, que es 

dedicava a les feines de casa i la família. De manera que abunden els anuncis 

de productes d’higiene corporal i de neteja, d’aliments i de productes 

farmacèutics. Aquest perfil de dona és el més típic, però també hi havia altres 

perfils de dones. Algunes dones d’aquella època, que havien estat educades 

d’una manera més moderna, o havien estat enviades a estudiar a l’estranger, 

era unes dones molt independents, i amb perspectiva emancipatòria de la dona 

vers l’home.14 Aquestes dones normalment, havien estudiat estudis superiors, 

com per exemple la universitat, i a més a més, vestien d’una manera més 

moderna, com ara, portaven pantalons, samarretes i camises amb una mica 

d’escot, etc. Molts cop aquest tipus de dona, era rebutjada per la majoria de la 

societat, ja que la veien més que res una dona provocadora, i no estava ben 

vist. Mentrestant, la doble moral s’imposava als alts cercles socials i feia de la 

prostitució una de les poques sortides a la misèria femenina.        

La comunitat de veïns ja ha intentat fer-me fora un parell de vagades. I no pas 

perquè m’endarrereixi en els pagaments de les despeses de la comunitat, no. 
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 La cosa va per una altra banda: una dona que parla idiomes i porta 

pantalons... N’hi ha més d’un que m’acusa de tenir en aquest pis una casa de 

barrets15.  

 

El meu pare opina que les ciències no són per al sexe dèbil.16  

 

Podem veure com la dona, pel sol fet d’anar amb pantalons i viure “sola”, i al 

seu aire, tenia problemes amb la majoria de la societat. I també podem 

observar que les noies, a l’hora de estudiar, si arribaven a estudiar a la 

universitat, es dedicaven a les carreres de lletres, ja que la majoria de la gent 

opinava que “ les ciències no eren per les dones”. Potser ho pensaven perquè 

creien que les dones no eren tan intel·ligents o simplement perquè no era el 

què tothom opinava. Però si mirem la ideologia de la Falange, aquesta opinava 

que la dona era menys llesta que l’home, i per conseqüència no podia estudiar 

el que els homes arribaven a estudiar.  

 

Un altre problema que hi havia en aquella època amb les dones, era la 

prostitució, ja que hi havien dones, que hi havia de recórrer. Una de les 

principals causes d’això, era perquè moltes dones havien perdut els marits a la 

guerra, i s’havien quedat sense font d’ingressos, així que per mantenir a ella i a 

la seva família havien de sortir al carrer a prostituir-se, ja que els sous que 

podien aconseguir treballant no els hi arribava per mantenir la família. A la 

novel·la també surt un personatge que fa de prostituta, la Rociíto, aquest 

personatge és tractat d’una forma “dolça” i és presentat com a bo,això 

contrasta amb el què normalment representen els prostitutes a les novel·les, 

que representen el “mal” a través del sexe. L’autor pot haver tractat a la Rociíto 

dolçament perquè aquestes dones tenien la vida molt complicada i només eren 

unes víctimes del tipus de societat que hi havia.  
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5.6 Medis de comunicació: 

 

5.6.1 Premsa i ràdio: 

Respecte als medis de comunicació, durant la postguerra hi va haver una 

fortíssima repressió contra tota la premsa esquerrana, i un total domini de tots 

els medis de comunicació per part del govern, així l’Estat podia gaudir d’un 

ampli control social. El 22 d’abril de 1938 es va promulgar una llei amb 

l’objectiu d’espoliar la premsa republicana i la llibertat d’expressió. Això va fer 

transformar la premsa en una institució al servei de l’Estat, transmissor de 

valors oficials i instrument d’adoctrinament polític. Els diaris d’esquerres van ser 

prohibits totalment. A causa d’aquesta prohibició, es van fer publicacions a la 

clandestinitat. L’Estat i l’Església van posseir una gran plataforma de medis de 

comunicació, que fan que la informació que arriba a la població sigui parcial, i 

no total. També hi havia medis de comunicació privats, però estaven sotmesos 

a una forta repressió, i censura. La censura, era un dels instruments més 

emprats per l’Estat a l’hora de fer sortir a la llum la informació, o qualsevol cosa 

que es fes per els medis de comunicació.Com ja he dit abans, la radio era un 

dels elements socialitzadors més emprats, ja que no hi havia televisor ens els 

primers anys de postguerra. El medi de comunicació més assequible, a part del 

clàssic que és la premsa, era la radio. La radio esdevingué un medi de 

comunicació de masses, ja que durant la guerra es va estendre per totes les 

cases i llocs públics, com per exemple bars. La radio era un medi molt 

important de maneig per part del govern. La radio nacional va ser la 

monopolitzadora de la informació durant tot el franquisme amb la intenció de 

poder manegar tota la informació.  La radio oferia un gran ventall de 

programes, com per exemple novel·les, com ara “Ama Rosa”, concursos, 

retransmissions esportives, programació religiosa, etc... 

A la novel·la, la radio i la premsa també s’esmenten molt, ja que és un 

element important per a la gent de l’època perquè gracies a els medis de 

comunicació, podien saber que passava a tot Espanya i a Barcelona. En tota la 

narració, només s’esmenta un diari, que és el diari ABC. En aquella època l’ 

ABC, era un diari seguit per les persones amb tendència política monàrquica i 

conservadora. A la novel·la el fragment on surt esmentat l’ ABC diu així: “la Bea 

s’ha tancat a la habitació i no n’ha sortit en tot el dia. El meu pare s’ha plantat al 



menjador, s’ha escarxofat al sofà i s’ha posat a llegir l’ ABC i a escoltar 

sarsueles per la ràdio a tot volum.” 17 

L’autor segurament, ha esmentat aquest diari, per fer veure que la família de la 

Bea és de tendència monàrquica i conservadora, i aleshores és una família que 

no permetia que la seva filla sortís sola a les nits i amb cap noi abans d’estar 

casada.   

La radio, a el relat, és esmentada uns quants cops, però no li dóna una 

especial importància, ja que la radio era una cosa que pertanyia a la vida 

quotidiana de la gent i no se li donava una gran importància. Els cops que la 

ràdio surt esmentada a més a més, només és per esmentar-hi alguna sèrie que 

feien en aquella època o la música que estava de moda.  

 “la Bea s’ha tancat a la habitació i no n’ha sortit en tot el dia. El meu pare s’ha 

plantat al menjador, s’ha escarxofat al sofà i s’ha posat a llegir l’ ABC i a 

escoltar sarsueles per la ràdio a tot volum a l’entreacte de Luisa Fernanda, he 

hagut de marxar perquè ja m’estava tornant boig.“ Luisa Fernanda és una 

sarsuela, una comèdia lírica, ambientada als finals del regnat d’Isabel II, que es 

va estrenar el 1932. La sarsuela és un gènere musical que es va desenvolupar 

a Espanya en dues fases, en la que nosaltres ens trobem és a la segona fase, 

que es aproximadament entre 1845 i 1965, és un gènere escrit en llengua 

castellana i també hi ha alguna sarsuela escrita en català. 

“ Bressolava la nostra serena monotonia la ràdio, que ens obsequiava amb una 

selecció de moments escollits en la carrera d’Antonio Machín, molt en voga en 

aquells anys.”18 En aquest fragment és pot percebre que la radio era una cosa 

que formava part de la vida quotidiana de la gent, i un instrument més per 

esvair-se o entretenir-se. El cantant esmentat en el fragment és un cantant 

d’origen cubà que cantava boleros i també música popular en general. Va tenir 

un gran èxit a tot Espanya i a Amèrica, aconseguint un gran èxit milionari de la 

música cubana. 
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5.6.2 Televisió:  

Pel que fa referència, a un altre medi de comunicació, la televisió, en els 

primers trossos de la novel·la, encara no existia, però quan la novel·la està més 

endavant, ja comença a manifestar-se alguns escrits sobre allò que venia noi 

de fora, i que seria una gran revolució en la comunicació. El 28 de Octubre de 

1956, va ser quan s’inaugurà la programació diària, però la televisió no estava 

molt estesa, només la tenien alguns privilegiats. No serà fins la meitat de la 

dècada dels seixanta quan la televisió es consolidi com a opció d’oci pels 

espanyols. Mentre la televisió s’anava estenent per tot el territori, varen sorgir 

altres maneres de pensar. Hi havia gent que estava en contra de la televisió, ja 

que no sabien el que era, i no tenien cap motivació per saber-ho. Hi havia molta 

gent que no tenia opinió, perquè no sabien que era, ni perquè funcionava. N’hi 

havia d’altres que estaven totalment a favor de la televisió, ja que era la gent 

més innovadora i normalment eren els més joves els que acceptaven el canvi. 

A la novel·la la televisió està “comentada” per en Fermín, i diu així:   “la 

televisió, que es deia que ens havia de canviar la vida i que ens havia de 

convertir a tots en éssers del futur, com els americans. Fermín Romero de 

Torres, que sempre estava a l’aguait de tots els invents, ja havia profetitzat el 

que havia de passar.  

-La televisió, benvolgut Daniel, és l’Anticrist, i pot estar ben segur que n’hi 

haurà prou amb tres o quatre generacions perquè la gent ja no sàpiga ni fer 

pets pel seu compte, i l’ésser humà torni a la caverna, a la barbàrie medieval, i 

a estats d’imbecil·litat que ja va superar el llimac en temps del pleistocè. Aquest 

món no es morirà d’una bomba atòmica, com diuen els diaris, sinó que es 

morirà del riure fàcil, de la banalitat, fent un acudit de tot i de tothom, i, a més, 

un acudit dels dolents.19 

Com es pot veure, el punt de vista del Fermín, no podia ser en aquella època 

com la que està escrita. L’autor utilitza aquest personatge per exposar el que 

pensa ell sobra la televisió. Pel que podem veure l’autor o, en aquest cas, el 

personatge, compara la televisió amb un estri, no de diversió o oci, sinó amb un 

estri “d’anul·lació del pensament” per la societat. També podem observar que 

fa referència a un esdeveniment molt important en aquella època, com és la 

bomba atòmica.  
                                                           
19 L’Ombra del Vent. p.108. 



La bomba atòmica fou tirada per primer cop contra la població civil, el sis 

d’agost de 1945, sobre la ciutat japonesa de Hiroshima. I tres dies després va 

ser llançada una altra a la ciutat de Nagasaki, també japonesa. Les bombes 

atòmiques llançades, han pres el valor simbòlic del final de la Segona Guerra 

Mundial.20 També reflecteix l’amenaça latent de llançament de bombes per 

EEUU o l’URSS. 

Un altre exemple que trobem a la novel·la sobre televisió és l’explicació 

següent: 

-m’han dit que el seu marit, aquest tal Moliner, és escriptor... 

Potser li interessaria escriure un llibre sobre el meu amic Fumero, per el qual ja 

tinc un bon títol: Fumero, azote del crimen o la ley de la calle. ¿què me’n dius, 

Nurieta? 

-li agraeixo moltíssim el seu interès, Senyor Sanmartí, però és que el Miquel 

està molt enfeinat escrivint una novel·la i ara mateix no crec pas que... 

El Sanmartí deixava anar una riallada sonora. 

-¿una novel·la? Quines bestieses, Nurieta... si la novel·la és morta i enterrada. 

M’ho deia l’altre dia un amic que acaba d’arribar de Nova York. Els americans 

estan inventant una cosa que es diu televisió i que serà com el cinema, però a 

casa. Ja no caldran ni llibres, ni misses, ni res de res. Digues al teu marit que 

ho deixi córrer, això de les novel·les21. 

 

Tornem a trobar que l’autor torna a parlar a través d’un personatge, 

“predient” el que la televisió farà a llarg termini. En aquest tros de la novel·la 

s’observa que el senyor Sanmartí representa els temps nous que venen 

d’estats units, i el principi de l’obertura del règim. I a més a més la globalització. 

Per contra, la Núria encara representa les persones que viuen sota el 

franquisme, amb autarquia i sense “comunicació” amb l’exterior.    
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5.7 Economia de l’època: 

La novel·la avarca tres contextos històrics de l’economia espanyola. El 

primer és l’anomenat  “autarquia” i el desarrollismo. La política econòmica del 

primer franquisme va tenir com a primer objectiu la reconstrucció i la 

normalització de la vida econòmica. A Catalunya, l’equipament industrial no va 

patir greus efectes de la guerra. En canvi, en el món rural i agrari hi va haver 

pèrdues considerables.  En la política de reconstrucció, especialment en les 

obres publiques, l’Estat va utilitzar soldats de l’Exèrcit i detinguts i presos 

republicans, moltes vegades en condicions molt penoses.  

Per a les autoritats franquistes, la normalització de la vida econòmica havia 

d’assolir-se paral·lelament a la imposició d’un nou model, caracteritzat per la 

defentsa de la propietat privada del mitjans de producció, per l’autarquia i per l’ 

intervencionisme. La política autàrquica pretenia que España fos autosuficient 

econòmicament per assegurar-se <<independència nacional>>, això es va 

traduir en el control i la restricció del comerç exterior i un intent de substitució 

dels productes d’importació. La política intervencionista va materialitzar-se en la 

creació d’una àmplia xarxa normativa i institucional per regular i controlar la 

producció i la distribució de béns. La política autàrquica va afectar de manera 

particularment negativa les indústries catalanes, que depenien de primeres 

matèries importades, i estaven majoritàriament dedicades a la producció de 

béns de consum, ja que aquets no eren considerats pel franquisme d’<<interès 

nacional>>. La indústria pesada i la bèl·lica, doncs, van obtenir un tracte 

privilegiat, per contra la resta van patir restriccions en el proveïment de 

matèries primeres, energia i maquinària.  

L’escassetat general va reforçar la política intervencionista promoguda per 

les autoritats, i va generar un aparell burocràtic, ineficaç i corrupte que va 

provocar la distorsió de la producció i dels preus. Per una minoria van ser uns 

anys daurats, i de diner fàcil, luxe i ostentació. Però per a la majoria de la 

població van ser anys de gana i de misèria.22  

A la novel·la no trobem cap especificació sobre la misèria que es viu aquells 

anys, però si que podem observar gràcies a les descripcions de la vida 

quotidiana dels personatges, encara que la novel·la està centrada a una 

societat mitjana i mitjana alta podem veure que per ser d’aquesta classe social 
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no tenen un bon nivell de vida comparat amb la resta d’Europa. Els primers 

anys de la novel·la són els descrits més durament encara que el narrador fos 

un nen i no centres l’atenció al nivell de vida que tenia. L’època autàrquica a la 

novel·la és descrita sempre amb fred i d’un paisatge molt gris, ja que la misèria 

que vivien sempre feia passar els dies d’hivern més freds del que era normal. 

El que podem observar és que mentre el temps va passant a la novel·la, la 

misèria dels personatges també és va alleugerint tal i com va passar amb el 

final de l’autarquia entre els anys 1954-1959, que van anar seguits pel període 

d’estabilització, amb el pla anomenat “Plan de Estabilización” (1959-1961). La 

majoria del temps intern de l’obra transcorre en el primer període, però acaba 

amb l’ultim període, o sigui en l’ anomenat desarrollismo económico, entre 1961 

i 1973, on van créixer ràpidament la indústria i els serveis a Espanya. Hi va 

haver una forta inversió estrangera cridats per el varat cost de la mà d’obra. 

Així doncs, la novel·la ja agafa un caire més de progressió i de mirada cap el 

futur. Les descripcions ja no tenen un sentiment de misèria sinó que ja són més 

“alegres” i amb un to d’esperança cap a la fi del franquisme.  

 

Respecte a una empresa esmentada a la novel·la trobem l’empresa Sugus, 

on es diu que és una empresa nacional però la veritat és que l’empresa és de 

Suïssa, i es diu Suchard.        

 parlant dels caramels Sugus: “està mastegant l’orgull de la indústria de 

llaminadures nacional. El Generalísimo se’ls empassa com confits.” 23 

En podem treure dues conclusions, que l’autor fentt aquest esment vol dir 

que l’economia poc a poc s’anava obrint pas cap a fora, i alguns productes ja 

començaven a entrar a España, o que hagi utilitzat la paraula Sugus com a 

tipus de caramel com el de la marca Sugus però sense ser-ho, és a dir, essent 

una imitació del caramel Sugus, però d’una empresa espanyola.  

 

A la lectura, ens podem fer una idea del valor de la pesseta en aquella època, 

perquè esmenta el què val un viatge en taxi. Diu així:  

Va comptar els quaranta duros, que en aquell temps eren una autèntica 

fortuna. 
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Així doncs, podem observar que la pesseta era molt barata, i tenia poc valor.  I 

la vida era cara comparada amb el poder adquisitiu de la gent.  

 

5.8 Immigració: 

En l’època de la novel·la que ens trobem, una bona part de la immigració que 

Barcelona rebia era del sud d’Espanya. Així doncs, l’autor ens col·loca un 

personatge per reflectir aquesta immigració que hi havia, fa aparèixer un 

cambrer parlant amb accent andalús.  

   

-Vosotro utede soy lo que habéi pedío lo entrepane de jamong? 

Vam fer que sí amb el cap.  

-Siento comunicarsus, en nombre de la diresión, que no queda ni veta de 

jamong. Pueo ofresele butifarra negra, blanca, mixta, arbóndiga o chitorra. 

Género de primera, frequísimo. Tamién tengo sardina en ecabexe, si no podéi 

utede ingerí produto cárnico por motivo de consiensia religiosa. Como e 

vierne... 

-Jo amb el cafè amb llet ja en tinc prou, de debò –va contestar la Bea. 

-¿Qué sus desís? 

- Que con el café con leche ya estoy bien, de verdad. 

Jo em moria de gana. 

-¿Y si nos pone dos de bravas? –vaig dir jo-. Y algo de pan también por favor.  

-Ora mimo, caballero.  Y utede perdonen la caretía de género. Normalmente 

tengo de to, hasta caviar borxevique. Pero esta tarde ha sío la semifinar de la 

Copa Europa y hemo tenío muchísimo personal. Que partiaso. 

L’encarregat va marxar amb gest solemne. La Bea se’l mirava, divertida.  

-¿D’on és aquest accent?¿de Jaén? 

-Santa Coloma de Gramanet -vaig precisar -. Tu agafes poc el metro ¿oi?.24      

 

5.9 Policia i exèrcit:  

L’exèrcit estava completament subordinat a Franco, així que van tenir poder i 

prestigi polític. A la primera època del règim franquista van ocupar bona part 

dels poders del estat. Van ocupar el 42,8% dels ministeris, un 37,3% de les 

subsecretàries i un 27,8% de les direccions generals. A part dels tres ministeris 
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militars per cada exèrcit (Terra, Mar i Aire).25  El servei militar, era obligatori. La 

mili, tal i com es coneixia el servei militar, era obligatòria per a tots els nois, així 

que la majoria de nois van haver d’anar a la mili. Els que no hi anaven és 

perquè eren declarats inútils, o sigui, no aptes per fer el servei militar.       

A la novel·la podem trobar dos exemples de nois que han d’anar a la mili, o 

l’estan fent: 

 

 Se m’anunciava que en el termini de dos mesos, jo, Daniel Sempere Martín, 

tindria l’honor i l’orgull d’unir-me al deure més sagrat i edificat que la vida podia 

oferir a un baró celtibèric: servir la pàtria i vestir l’uniforme de la cruzada 

nacional en la defensa de la reserva espiritual d’Occident.26 

 

També cal esmentar, el promès que la Beatriz té abans de conèixer i 

enamorar-se d’en Daniel. El promès d’ ella, està fent el servei militar, i de tant 

en tant li envia cartes, i li fa visites quan té permís. Com la majoria dels nois, 

eren enviats relativament junt de casa seva, a cada noi li tocava un destí. El 

Pablo, el promès, fou enviat a El Ferrol.       

El govern de Franco, era un govern militarista, i a més a més, una de les   

policies que hi havia, era la Guàrdia civil. És un institut Armat, de naturalesa 

militar i que encara segueix existint. Però en el franquisme, aquesta policia era 

una policia totalment organitzada de manera militar. Així doncs tenien una forta 

organització i xarxa de policies i de vigilància.     

Molts dels integrants de la Guàrdia Civil d’aquella època, eren exmilitars i 

estaven molt entrenats i utilitzaven tota mena de recursos per fer “cantar” els 

sospitosos, i en buscar culpables encara que no n’hi haguessin.  

A la novel·la la policia és un eix molt important durant tota l’obra, ja que és la 

part del govern més propera als civils. I es una manera de mostrar el govern i la 

por exercida per aquest a la novel·la integrat a la vida quotidiana. El 

representant d’aquesta policia a tota la novel·la és l’inspector Fumero.  

Podem observar un dels mètodes més usats per la policia, com era els 

interrogatoris, o les amenaces. També eren usats les pallisses per emmudir els 

pensaments.  
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 [...] El Fumero va deixar anar una riallada envilida d’ira.  

-Así me gusta. Cojones de toro. Lo que yo digo. Si todos los chorizos fuesen 

como tú, mi trabajo sería una verbena. Dime, ¿Cómo te haces llamar ahora, 

cabroncete? ¿Gary Cooper? Venga, cuéntame qué haces metiendo ese 

narizón tuyo aquí en el asilo de Santa Lucía y a lo mejor te dejo ir con sólo un 

par de pellizcos. Hala, largando. ¿Qué os trae por aquí? 

  -un assumpte particular. Hem vingut a visitar un familiar.  

 -Sí, a tu puta madre. Mira, porque hoy me coges de buen humor, porque si no 

te llevaba ahora a jefatura y te daba otra pasada con el soplete. Anda, sé buen 

chaval i cuéntale de verdad a tu amigo el inspector Fumero qué coño hacéis tú 

y tu amigo aquí. Colabora un poco, joder, y así me ahorras hacerle una cara 

nueva al niñato este que te has echado de mecenas.    

[...] El Fermín no era pas un home corpulent, i del primer cop de puny ja va 

anar a parar de nassos per terra. Encara estava arraulit a terra sobre el bassal 

on havia caigut, que el Fumero li va clavar una colla de coses a l’estómac, als 

ronyons i a la cara. [...] Vaig contemplar com l’inspector Fumero destrossava el 

Fermín a puntades de peu sota la llum esbiaixada d’un fanal. Durant tot aquest 

episodi, vaig ser incapaç d’obrir boca. [...] Quan el Fumero ja es va haver 

avorrit de colpejar un pes mort, es va obrir la gavardina, es va baixar la 

cremallera i va procedir a pixar-se damunt del Fermín.  

[...] El Fumero se’m va apropar fins gairebé tocar-me la cara, i em va clavar la 

seva mirada.  

 -Tú no valías esa paliza, chaval. Ése es el problema de tu amigo: siempre 

apuesta per el bando equivocado. La próxima vez le voy a joder a fondo, como 

nunca, y estoy seguro de que la culpa va a ser tuya.  

Aquest és un exemple de les pallisses que les persones rebien, per només ser 

d’una ideologia o si més no, semblar ser-ho. O simplement te la donaven sense 

cap raó. 

 

Un altre sistema molt usat per la policia era les tortures. A la novel·la també 

en trobem un exemple, a la pàg. 4, que parla sobre les tortures rebudes per 

part d’en Fumero a en Fermín.    

 



Sobre la protecció de la intimitat per part de la policia, podem observar a 

través de la novel·la que era mínima, ja que si volien entrar a una casa, només 

els hi calia anar-hi, i entrar-hi. Ja que la gent els hi obria la porta per por.  

 

-¡policía! ¡Abran!  

 Mil ganivetades em van apunyalar el pensament. Una altra andanada de cops 

va fer que la porta tremolés. El pare es va acostar al llindar i va mirar per 

l’espiera.  

  -Què volen vostès aquestes hores? 

  -O abre esta puerta o la tiramos a patadas, señor Sempere. No me haga 

repetírselo. 

Vaig reconèixer la veu d’en Fumero i em va envair una alenada de glaç. El pare 

em va mirar de manera inquisitiva. Vaig fer que si amb el cap. Ofegant un 

sospir, va obrir la porta.  

[...] – ¿Dónde está?- Va cridar el Fumero, apartant el pare d’una manotada i 

obrint-se pas cap el menjador.   

[...] L’inspector tenia els ulls injectats de sang. Se li veia una esgarrapada 

recent a la galta, encara rivetejada de sang assecada.  

-¿Dónde está? 

-¿El què? 

[...]- A mi no me jodas, niñato de mierda, o tu padre va a tener que recoger tus 

sesos del suelo. ¿Me oyes? 

 Vaig fer que sí, tot tremolant. El Fumero premia el canó de l’arma amb força 

contra el meu pòmul. Vaig notar un tall a la pell, però no em vaig ni atrevir ni a 

parpellejar.  

-Es la última vez que te lo pregunto. ¿Dónde está? 

[...]- Aquí no hi és pas. No l’he vist des del migdia. Li dic la veritat.  

-Lerma- Va manar-. Eche un vistazo.  

Un dels agents es va afanyar a inspeccionar el pis.  

-Como me hayas mentido y lo encontremos en esta casa, te juro que te rompo 

las dos piernas a tu padre- va dir-me en veu baixa el Fumero.  

-El meu pare no sap res. Deixi’l en pau. 

- tu si que no sabes ni a lo que juegas. Pero en cuanto trinque a tu amigo, se 

acabó el juego. Ni jueces ni hospitales, ni ostias. Esta vez me voy a encargar 



personalmente de sacarle de la circulación. Y voy a disfrutar haciéndolo, 

créeme. Me voy a tomar mi tempo. Se lo puedes decir si lo ves. Y tú tienes el 

siguiente número. 

 

Al llarg de la novel·la sempre, quan menys un s’ho pot esperar, apareix en 

Fumero, o un dels seus, per amenaçar a en Daniel o a un altra persona 

coneguda. És així doncs, com l’autor reflexa el sentiment d’estar vigilat sempre 

per la policia.  

Un altre exemple són algunes d’aquestes amenaces: 

- Muy bien, Sempere. Usted mismo. Mal empezamos usted y yo. Si quiere 

problemas, los tendrá. La vida no es como las novelas. ¿Sabe usted? En 

la vida hay que tomar un bando. Y está claro cuál ha elegido usted. El de 

los que pierden por burros.27 

  

- Volveremos a vernos. Y dígale a su amigo que el inspector Fumero le 

tiene echado el ojo y que le envía muchos recuerdos.28  

 

- Joven, a mí me habla con respeto o les meto a usted, y a su padre un 

paquete que se les va a caer el pelo por vender basura bolchevique. 

¿estamos?29 

 

 

 

 

 

5.10 “Memòria històrica”. Les fosses comunes, Guerra Civil, i la Segona Guerra 

Mundial.  

 

Les fosses comunes, és el lloc on molta gent va ser enterrada, ja que per 

diverses raons no van poder ser enterrades on ells desitjaven o no tenien 

sepultura pròpia.  
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Molta gent que va morir en combat a la guerra civil va ser enterrada a una 

fossa comuna, ja que enterraven els morts per evitar contagis i malalties a la 

població, a més a més, com que moria tanta gent en combat els enterraven tots 

junts. Moltes d’aquestes fosses van ser fetes per amagar les atrocitats que un 

bàndol o l’altre van realitzar.  

A Espanya hi ha localitzades unes 284 fosses comunes de la guerra civil, i 

també de la postguerra. Hi ha un nombre indeterminat de persones a l’interior 

d’aquestes.30  

La majoria de les persones de la època contemporània a les fosses, no sabia 

que n’hi havia. Però gracies a gent que si que ho sabia, be perquè havia sigut 

testimoni o be perquè l’hi havien explicat, estaven assabentats de l’existència 

de les fosses. Gracies a aquestes persones s’han pogut trobar i identificar a 

molts cadàvers, i moltes famílies han pogut saber en exactitud on havia mort el 

seus parents. A la novel·la, els personatges fent referències a aquestes fosses, 

ja que l’autor vol emfatitzar aquest esdeveniment. Però, normalment la gent de 

l’època no acostumava saber-ne res. N’és una mostra aquest fragment de la 

novel·la: 

 

  Després de dos dies sense que ningú reclamés el cadàver, va ser enterrat en 

una fossa comuna al cementiri de Montjuïc. No li vaig poder portar ni unes 

flors,perquè ningú no em va saber dir on l’havien enterrat. [...] -¿ I va poder 

esbrinar res després de rebre la notícia de la seva mort? – No. Eren els primers 

mesos de la guerra i el Julià no era l’únic que havia desaparegut sense deixar 

rastre. Ara ningú no en parla, d’això, però n’hi ha moltes, de tombes sense 

nom, com la del Julià.31    

 

Com podem observar, en aquest text  es diu, com ja he dit abans, que la 

gent no acostumava a parlar del tema, ja que era un tabú per a l’època. I també 

era un tema que el govern no volia admetre ja que així admetien les morts 

indiscriminades que hi va haver a la guerra i postguerra. 
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També hi ha una frase que reflexa la “ignorància” de la gent vers les matances i 

les fosses comunes. No van faltar els qui opinaven que allò era fer-ne un gra 

massa, que a Barcelona no hi passaria res i que Espanya, bressol i pinacle de 

la civilització cristiana, la barbàrie era cosa d’anarquistes, i que aquests, en 

bicicleta i amb mitjons apedaçats, no podien arribar gaire lluny. [...] Durant 

mesos, els va escriure totes les setmanes (El pare de la Clara Barceló). Al 

començament, ho feia des del bufet del carrer de la  

 

Diputació, després sense indicar el remitent i, finalment, d’amagat, des d’una 

cel·la al castell de Montjuïc, un lloc on, com a tants altres, ningú no el va veure 

entrar i d’on no va tornar a sortir mai.32   

 

Un altre exemple n’és aquet: 

-Durant la guerra, ¿és veritat que s’emportaven la gent al castell de Montjuïc i 

ja no se’ls tornava a veure mai més? 

[...] El pare va fer que sí lentament amb el cap. 

-en temps de guerra, passen coses que són molt difícils d’explicar, Daniel. Ni jo 

mateix no sé què volen dir. És millor deixar les coses com estan.33  

Pel que es refereix a la segona guerra mundial trobem una clara elusió als 

sentiments de la gent d’aquella època vers la Segona Guerra Mundial.  “Ara es 

parlava de l’altra guerra, la mundial, que havia empestat el món amb una ferum 

de carronya i de vilesa de la qual ja no se’n desempallegaria mai. Eren anys 

d’escassetat i misèria, estranyament beneïts per aquella pau que inspiren els 

muts i el impedits,, a mig camí entre llàstima i el fàstic.”  

Quant a la Guerra Civil Espanyola se’n diu poca cosa, ja que el pare d’en 

Daniel li’n va parlar poc, i a causa d’això ell en fa poca elusió. El què si podem 

observar és que molts cops l’autor fa una metàfora entre la mare i la guerra i 

entre la por que té en Daniel d’oblidar la mare i la “por” que té la societat 

d’oblidar la guerra.      

 

5.11 Cultura 
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Sobre la qüestió de quina actitud va tenir el franquisme davant la cultura 

catalana podem afirmar que Catalunya en el camp de la cultura, resultà que el 

govern del estado nuevo hagué d’afrontar-ho com una situació diferent. Primer 

començaren amb la llengua. El 1939 la llengua que la majoria de catalans 

parlaven era el català. El govern franquista estava obsessionat amb el 

concepte d’unitat, i per tant la llengua era una important “batalla cultural” que 

guanyar per començar a unificar la cultura espanyola. 

Ara bé, aquesta política específica contra la cultura nacional catalana a 

Catalunya no es produí de la mateixa manera a les altres àrees de parla 

catalana; les Illes Balears o el País Valencià. Allí la llengua catalana no era 

tractada diferent en la consideració d’obstacle per a la unitat cultural espanyola. 

La diferència és que hi havia una obsessió sovint degenerada de 

l’anticatalanisme. Això explica que certs productes “catalans” com la senyera – 

amb la banda blava- fossin respectats a valència. Quan parlem de cultura 

catalana ens referim a les manifestacions acadèmiques, artístiques, 

recreatives, d’oci i de lleure.  

El franquisme atacà virulentament totes les manifestacions que els seus 

enemics catalanistes consideraven “catalanes pures”. I la llengua n’era la 

principal, per les connotacions polítiques que havia adquirit, en convertir-se en 

llengua oficial en l’època de la segona república.  

Però podem observar que les sardanes o els castellers van ser 

manifestacions que no es varen prohibir, i fins hi tot el règim organitzava diades 

i ballades. A poc a poc, i passats els primers anys de repressió, alguns usos de 

la llengua foren autoritzats. En els primers anys quaranta s’autoritzaren obres 

teatrals en català lligades a activitats de la xarxa associativa catòlica. D’aquesta 

manera, aviat es varen representar les passions d’Olesa i d’Esparraguera en 

llengua catalana (1940).   

La llengua catalana, per el franquisme havia d’ésser un fòssil, un objecte del 

passat que despertés la curiositat “més arqueològica” de què fos capaç un  

filòleg, únicament.  

Es van cremar llibres, i no s’autoritzava les traduccions al català d’obres 

estrangeres: per tal que el contrast entre una llengua arcaica per a usos 



purament nostàlgics i una altre –la castellana- que obria les portes de tota la 

literatura universal. 34  

En la novel·la, L’Ombra del Vent, no s’expliquen explícitament els problemes de 

la cultura catalana. Però si que s’esmenten les cremes de llibres que es varen 

fer. A la pàgina 171 l’autor hi posa aquesta frase: ¿ Per què es cremen els 

llibres? Per estupidesa, per ignorància, per odi... vés a saber.35 

En algun moment de la novel·la, també s’esmenta la por que el Senyor 

Sempere té envers el tancament de la seva llibreria per qüestions de vendre 

determinats llibres.  

 

Pel que fa referència a els llibres, novel·les i autors esmentats a la obra 

trobem esmentats: el “Curial e Güelfa” i el “Tractatus Logico Politicus”; i Victor 

Hugo i Pablo Neruda.  

Curial e Güelfa, és una de les obres més importants del gènere de novel·la 

cavalleresca en català. Fou el 1876 quan Manuel Milà i Fontanals parlà per 

primera vegada d'aquest manuscrit anònim i sense títol escrit entre 1432 i 

1468. L'any 1901 Antoni Rubió i Lluch la va publicar per primer cop i li va donar 

aquest títol. Aquesta novel·la és esmentada a l’obra juntament amb el llibre 

Tractatus Logico Politicus de Spinoza, un llibre sobre filosofia, on fa una critica 

a les religions i una critica a la llibertat d’expressió del seu país, els Països 

Baixos;  a l’episodi del cementiri dels llibres oblidats quan en Daniel està 

buscant un amagatall per el seu llibre L’Ombra del Vent. Així l’escriptor 

esmenta dues obres molt importants, donant així una certa importància al seu 

llibre i el cementiri dels llibres oblidats.    

. 

Victor Hugo, és un dels escriptors del romanticisme. La seva obra és molt 

variada, té obres de teatre, novel·les, discursos polítics en l’assemblea 

nacional. És un escriptor entre els anys 1802 i 1885. I representa un escriptor 

no només romàntic, sinó que també un escriptor politico-social.36  

Aquest autor és esmentat a la obra, perquè el protagonista troba a una tenda 

una ploma d’aquest autor, i al final de tot de la novel·la aquesta ploma acaba 

pertanyent a l’autor de L’Ombra del Vent, en Julià Carax. Així doncs, podem 
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imaginar que l’autor vols donar relleu a un nou escriptor del romanticisme, i 

senyalar la novel·la L’Ombra del Vent, escrita pel Julià Carax com a una 

novel·la romàntica. També, podríem pensar que l’escriptor, està senyalant la 

seva obra, L’Ombra del Vent, com a una obra romàntica i així deixar clar quin 

és el model que l’escriptor Carlos Ruiz Zafón segueix.   

 

Pablo Neruda és un escriptor que se cita per remarcar la tendència 

ideològica d’en Fermín, que era el comunisme. Ja que aquest escriptor va 

militar al partit comunista de Xile. És un escriptor contemporani al temps interior 

de la novel·la, tal i com es fa saber al lector. 

 

5.12 Final de la dictadura. 

 

La novel·la acaba a l’any 1966, aquest any a Espanya s’aprovà la nova Llei 

de Premsa del ministre Fraga Iribarne. Encara que sigui una llei positiva per la 

llibertat d’expressió, la llei té un clar aire d’amenaça ja que exigeix “ respeto a 

los principios del Movimiento Nacional, a la seguridad del Estado y a la moral 

pública”, i les sancions que vindran seran pitjors que la censura prèvia.37Podem 

veure que la dictadura ja es va començar a obrir cap a l’exterior 

econòmicament parlant, ja que l’autarquia feia temps que ja no la tenien.  

A la novel·la podem veure com comerços clàssics com la venta de llibres 

són substituïts per comerços més moderns com per exemple botiges 

d’electrodomèstics, o tendes de roba. Hi ha una frase que diu: Cada mes 

rebem ofertes per comprar-nos la llibreria i convertir-la en una botiga de 

televisors. De faixes o d’espardenyes.38   

La lluita antifranquista per les llibertats ja era patent a meitats dels anys 

seixanta. Les organitzacions antifranquistes començaven a ser més 

nombroses. A més a més els ciutadans havien anat recuperant la possibilitat 

d’expressar el seu descontentament amb les autoritats, i la oposició 

antifranquista hi van veure una oportunitat. Deslegitimaven el règim i volien 

sumar cada vegada més participants a les protestes. Les protestes que es feien 

no eren de caire polític, i així doncs no podien ser rebutjades per les autoritats. 
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L’església va començar a distanciar-se del govern. El Papa Pau VI (1963-

1978) inicià un procés de allunyament respecte la dictadura. Aquest va ser el 

inici d’una nova etapa en les relacions Església-Estat, que no agradà al govern 

franquista. va adquirir una importància episodis com la manifestació de 

sacerdots a Barcelona el 1966 que va consistir en entregar una carta de 

protesta a les autoritats; i que va ser dissolta violentament per “La Fuerza 

Púbica”.  

 

A la novel·la, no s’explica implícitament les relacions que mantenen  

església /estat aquells anys, però podem observar un comentari que es pot 

sobreentendre com una elusió a les males relacions que començaren a tenir.  

 

Abans de la cerimònia, la Bernarda i el senyor Gustau Barceló (seguint 

instruccions detallades del Fermín), van empitofar de moscatell el pobre 

sacerdot perquè perdés l’oremus. De manera que, a l’hora d’oficiar, el pare 

Fernando, tocat d’un somriure beatífic i d’un color rosat a les galtes que 

l’afavoria molt, va optar, en una exhibició de llicència protocol·lària, per 

substituir la lectura de no sé quina Carta als Corintis per un sonet d’amor, obra 

d’un tal Pablo Neruda a qui alguns dels convidats del senyor Aguilar van 

identificar com a comunista i bolxevic consumat, mentre d’altres buscaven al 

missal aquells versos d’una estranya bellesa pagana, preguntant-se si ja es 

començaven a veure els primers efectes del concili que s’acostava.39  

             

Des de 1961 més de 500.000 espanyols van emigrar cap els països del nord 

d’Europa, a buscar feina, majoritàriament van anar a Alemanya.40  

A la novel·la també s’esmenta un personatge que fuig a Alemanya per buscar 

feina. Diu així: “el meu amic Tomàs se’n va anar a Alemanya, on treballa com a  

   

enginyer per a una empresa de maquinària industrial inventat prodigis que no 

he arribat mai a entendre.”41  

 

 
                                                           
39 L’Ombra del Vent. p.472. 
40Marín, Martí. 2000. pp.323-331. 
41 L’Ombra del Vent. p.482.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.-conclusions 

 

L’Ombra del Vent, com ja hem dit a la introducció és una novel·la que 

conjumina el relat d’intriga i suspens, i  la novel·la històrica. Analitzant la basant 

històrica de la novel·la, hem pogut comprovar que: 

 

En l’anàlisi dels personatges podem observar que hi ha personatges molt 

ben caracteritzats per l’època. Així doncs, l’autor va fer uns personatges típics 

de l’època. per exemple, en Fermín Romero de Torres és el personatge que 

representa els rojos i els comunistes. L’inspector Fumero, en canvi representa 

el bàndol contrari, els Franquistes. També hi ha el Senyor Barceló, que és el 

personatge que ens recorda la plenitud dels temps modernistes.  Però si ens hi 

fixem bé, tots els personatges centrals de l’Ombra no tenen “època”, tan 

podrien ser de l’època de postguerra com la nostra. N’és un exemple en Daniel 

o en Julià Carax, que no són uns personatges típics d’un temps i una època. 

També trobem els personatges més innocents que han patit la guerra. Com per 

exemple, la Bernarda, que va haver d’emigrar del seu poble andalús per poder 

guanyar diners i menjar. Un altre exemple és la Rociíto, que també va haver 

d’emigrar per poder menjar, però ella no va tenir tanta sort com la Bernarda, i 

va haver de prostituir-se. Concloem així que l’autor es va adequar bé en la tria 

de personatges i la seva descripció corresponent amb l’època.  

 

Pel que fa als espais triats per ubicar la narració podem treure la conclusió 

que l’autor ha tingut la intenció de retratar els llocs tal i com són, encara que 

molts cops són descrits amb una dosi d’idealització. Podem observar que la 

majoria o tots els llocs citats en la novel·la són reals i que estan descrits d’una 

manera fidel a la realitat, encara que molts només són citats per fer més 

verídica la novel·la. La idealització dels llocs és per augmentar el misteri i la 

intriga de la novel·la, fins arribar a l’extrem molts cops de pintar una Barcelona 

de terror i d’ombres. El barri gòtic de Barcelona és utilitzat per posar les 

escenes més dramàtiques i de més intriga de la novel·la. Molts cops el 

concepte gòtic contemporani es barreja amb el concepte gòtic medieval, creant 

una atmosfera tenebrosa.  



En resum, podem concloure que els llocs descrits a la novel·la i els de la 

Barcelona real tenen una coherència, que fins i tot els que coneixem Barcelona 

podem imaginar fil per randa el que ens és descrit. 

 

Pel que fa referència a la comparació que he fet entre la novel·la i l’època 

franquista, les conclusions en són varies. La primera és que hi ha una bona 

adequació entre l’època de la novel·la i el franquisme. Ja que hi he pogut trobar 

els fonaments del franquisme i a més a més estan ben adequats a la història. 

N’és un exemple els temes com: la repressió franquista, la imbricació entre 

religió i estat, el control sobre els mitjans de comunicació, la repressió cultural, 

etc... 

La segona conclusió és que podem observar que moltes de les coses 

narrades es poden adequar perfectament a aquells temps. Per exemple quan 

en Fermín parla de les tortures que li van fer o de la persecució que està patint 

per part de la policia franquista, no és una cosa que l’autor s’hagi imaginat, sinó 

que passava de debò. No eren casos molt aïllats, per això l’autor ho ha pogut 

adequar a l’època. Un altre exemple és el tema de la confessionalitat catòlica 

de l’Estat i la presència de l’església. Com ja he dit, el catolicisme 

tradicionalista és defensat per un personatge, i aquest personatge s’adequa 

perfectament a l’època ja que hi havia moltes dones i homes que pensaven tal i 

com aquest personatge pensa. Podem veure una molt bona correlació, i bona 

descripció de situacions quotidianes que es vivien. Per exemple, a l’apartat de 

les famílies de l’època i el rol de la dona, podem observar un detall força exacte 

de la realitat. Fins i tot podem trobar algunes frases que justifiquen que l’home 

pot pegar a la dona, ja que en aquella època moltes dones ho justificaven. 

També hi ha el tema de la immigració andalusa, que és tractat tal i com un noi 

com el Daniel ho podia veure. Aquest tema és enfocat des de la perspectiva 

d’un noi barceloní de l’època. Però no se’ns narra cap de les dures situacions 

que els immigrants andalusos van haver de passar. Un altre apartat que cal 

esmentar és el de la policia, ja que hi ha una molt bona semblança del paper de 

la policia. Però a la versió catalana de la novel·la no s’adequa molt a com era a 

l’època els interrogatoris. Perquè el policia parla en castellà, però els altres 

personatges parlen en català, i segons l’època sempre s’havia de parlar 

castellà, o mínim s’havia de parlar en castellà a les autoritats de l’estat.  



 

En general podem observar que hi ha una bona adequació entre l’època real 

i l’època interna de la novel·la, ja que la majoria dels cops s’ajusten molt bé els 

temes de la novel·la amb els temes reals.                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.-Futurs treballs de recerca 

 

Les propostes per futurs treballs de recerca són: 

 

1.- Anàlisi i comparació d’una altra obra de Carlos Ru iz Zafón . Com ja 

està anunciat a la pàgina web de L’Ombra del Vent, aquesta novel·la forma part 

d’un seguit d’unes altres tres novel·les entrellaçades que giren al voltant del 

cementiri dels llibres oblidats. Aquestes novel·les estaran al marc històric de la 

Barcelona que va des de la revolució industrial fins els anys posteriors a la 

guerra civil. Així doncs es pot fer una anàlisi dels altres tres llibres.  

 

2.- Comparació d’un llibre de l’època de postguerra amb  la novel·la 

L’Ombra del Vent . Comparar L’Ombra del Vent amb un altre llibre de l’època 

de postguerra. 

 

3.- Comparació de totes les novel·les que ha escrit Car los Ruiz Zafón 

d’abans de publicar L’Ombra del Vent . Carlos Ruiz Zafón, abans de publicar 

L’Ombra del Vent, va publicar unes altres novel·les que eren per a joves, o 

sogui escrivia novel·les juvenils. Així que una bona proposta seria que 

s’analitzessin i es comparessin les tres novel·les anteriors que són: El príncipe 

de la niebla, El palacio de la medianoche, i Las luces de septiembre      
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9.1 Carpeta de premsa: 

Aquets annexos són notícies que han sortit en diversos diaris sobre La novel·la 

i l’autor.  

1. Publicat el Diumenge 12 d’octubre del 2003 , per Sergi Vila

diari LA VANGUARDIA a l’espai de cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.-Annex 

 

Aquets annexos són notícies que han sortit en diversos diaris sobre La novel·la 

Publicat el Diumenge 12 d’octubre del 2003 , per Sergi Vila

diari LA VANGUARDIA a l’espai de cultura.  

Aquets annexos són notícies que han sortit en diversos diaris sobre La novel·la 

Publicat el Diumenge 12 d’octubre del 2003 , per Sergi Vila-SanJuan al 



2.- Publicat el dimecres 24 de novembre del 2004. Per Octavi Martí al diari EL 

PAIS a l’apartat de Cultura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat el dimecres 24 de novembre del 2004. Per Octavi Martí al diari EL 

PAIS a l’apartat de Cultura. 

Publicat el dimecres 24 de novembre del 2004. Per Octavi Martí al diari EL 



3.-  Publicat el diumenge 25 d’abril del 2004. Per Richard Eder al diari THE NEW YORK TIMES  

a l’apartat book Review.   
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Informació extreta d’aquest dos articles: 

Article 1: Michi Strausfeld, asesora de literatura hispánica de Suhrkamp, una 

editorial alemana, diu que aquesta obra la va emocionar, i que ràpidament va 

voler publicar-la a Alemanya. I unes paraules textuals d’ ella diuen així: “ha 

ocurrido algo que no nos había pasado nunca: cerca de quinientos libreros han 

respondido personalmente nuestro qüestionaria sobre el volumen expresando 

su entusiasmo.”   

Article 2: Aquest article parla de que la novel·la L’Ombra del Vent ha guanyat 

un premi a la millor novel·la estrangera. La informació que he extret és aquesta: 

• Per què Carlos Ruiz Zafón va triar París a l’hora d’explicar l’exili del Julià 

Carax? 

Per dues raons: Per un costat la ciutat ha sigut una escapada literària 

dels barcelonins durant el segle XIX i bona part del segle XX. Per altra 

banda la novel·la és deutora d’un món literari que va quallar a París.  

• El llibre és un homenatge a la lectura, aquest art que sembla extingir-se 

lentament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2.- Biografia Carlos Ruiz Zafón

 

Carlos Ruiz Zafón va néixer a Barcelona el 1964. La seva mare és catalana, 

i el seu pare ve d’una família Valenciana. Durant la seva infància va viure a 

prop de la Sagrada Família, però anava a “los jesuitas” de Sarrià. La seva 

vocació d’escriptor va comen

escrivia contes, i entre els 14 i 15 anys va escriure una novel·la de 600 

primera novel·la publicada va ser “

Edebé 1993). Després d’aquesta en publicà tres més adreçades al públic 

juvenil: El palacio de la medianoche

Mentrestant havia anat a viure a Los Angeles, a treballar de guionista. 

L’any 2001 pública una nova novel·la adreçada al públic adult, titulada “La 

sombra del viento”, que s’ha convertit en un gran èxit de les novel·les 

espanyoles.  

Les seves obres han estat traduïdes a més de trenta llengües i publicades a 

més de quaranta països. Amb el llibre “

nombrosos premis literaris, com per exempla a Espanya, ha obtingut tres 

premis: 

·Premio de la Fundación José Manuel Lara al libro más vendido.

·Premio de los Lectores de La Vanguardia.

·Premio Protagonistas. 

També ha obtingut premis a Estats Units, França, Holanda, Noruega, 

Canada, Bèlgica, El Regne unit, i portugal. 

Biografia Carlos Ruiz Zafón 

Carlos Ruiz Zafón va néixer a Barcelona el 1964. La seva mare és catalana, 

i el seu pare ve d’una família Valenciana. Durant la seva infància va viure a 

prop de la Sagrada Família, però anava a “los jesuitas” de Sarrià. La seva 

vocació d’escriptor va començar de molt jove, ja que durant l’època escolar ja 

escrivia contes, i entre els 14 i 15 anys va escriure una novel·la de 600 

pàgines, titulada El laberinto de los arlequines.

Aquesta novel·la la va intentar publicar, però 

no va tenir èxit. Quan Ruiz Zafón 

l’escola, estava interessat pel món del cine i la 

producció audiovisual, però com que encara 

no hi havia la facultat de imatge, es va 

matricular a Ciències de la Informació. Va 

començar a treballar en algunes agències de 

publicitat, però el 1992 va deixar de treballar 

per començar a tornar a escriure. La seva 

primera novel·la publicada va ser “El Príncipe de la Niebla” el 1993(Premi 

Edebé 1993). Després d’aquesta en publicà tres més adreçades al públic 

El palacio de la medianoche, Las luces de septiembre i Marina

Mentrestant havia anat a viure a Los Angeles, a treballar de guionista. 

L’any 2001 pública una nova novel·la adreçada al públic adult, titulada “La 

sombra del viento”, que s’ha convertit en un gran èxit de les novel·les 

Les seves obres han estat traduïdes a més de trenta llengües i publicades a 

més de quaranta països. Amb el llibre “La Sombra del Viento

nombrosos premis literaris, com per exempla a Espanya, ha obtingut tres 

ción José Manuel Lara al libro más vendido. 

·Premio de los Lectores de La Vanguardia. 

També ha obtingut premis a Estats Units, França, Holanda, Noruega, 

Canada, Bèlgica, El Regne unit, i portugal.  

Carlos Ruiz Zafón va néixer a Barcelona el 1964. La seva mare és catalana, 

i el seu pare ve d’una família Valenciana. Durant la seva infància va viure a 

prop de la Sagrada Família, però anava a “los jesuitas” de Sarrià. La seva 

çar de molt jove, ja que durant l’època escolar ja 

escrivia contes, i entre els 14 i 15 anys va escriure una novel·la de 600 

El laberinto de los arlequines. 

Aquesta novel·la la va intentar publicar, però 

no va tenir èxit. Quan Ruiz Zafón va acabar 

l’escola, estava interessat pel món del cine i la 

producció audiovisual, però com que encara 

no hi havia la facultat de imatge, es va 

matricular a Ciències de la Informació. Va 

començar a treballar en algunes agències de 

va deixar de treballar 

per començar a tornar a escriure. La seva 

” el 1993(Premi 

Edebé 1993). Després d’aquesta en publicà tres més adreçades al públic 

Marina. 

Mentrestant havia anat a viure a Los Angeles, a treballar de guionista.  

L’any 2001 pública una nova novel·la adreçada al públic adult, titulada “La 

sombra del viento”, que s’ha convertit en un gran èxit de les novel·les 

Les seves obres han estat traduïdes a més de trenta llengües i publicades a 

La Sombra del Viento” ha obtingut 

nombrosos premis literaris, com per exempla a Espanya, ha obtingut tres 

 

També ha obtingut premis a Estats Units, França, Holanda, Noruega, 



La Sombra del Viento és la primera entrega de un cicle de quatre novel·les 

interconectades i ambientades a la Barcelona misteriosa i del barri gòtic. Les 

quatre narracions, independents i autosuficients per ells mateixos, compartiran 

alguns personatges i escenaris.  

 

9.3 Errors trobats a la novel·la per Victor Ripoll 

El Temps n.982 (8 al 14 abril 2003) pàg. 98  

El Barça, a l'ombra del vent 

El doctor Baró, personatge de la novel·la  de  Carlos Ruiz Zafón L'ombra 

del vent (Planeta), havia dit en més d'una ocasió, diu el narrador en un 

capítol datat de l'any 1953, “que el món era un orinal i que estava esperant 

que el Barça guanyés la lliga d'una punyetera vegada per morir-se en pau”. 

El Barça havia guanyat la lliga els anys 1945, 1948, 1949, i 1952, i la 

guanyaria també al 1953. 

El Temps n. 985 (29 abril al 5 maig 2003) pàg. 98  

Entrepans, al 1954 

Carlos Ruiz Zafón (L'ombra del vent, Planeta), li fa dir a l'encarregat d'un 

cafè de Barcelona, en una escena situada l'any 1954: “¿Vosotro utede soy 

lo que habéi pedío lo entrepane de jamong?” L'any 1954, ni els catalans de 

parla més genuïna coneixien l'existència del mot “entrepà”. 

El Temps n.987 (13 al 19 maig 2003) pàg. 98  

Televisió abans d'hora 

El narrador de L'ombra del vent (Carlos Ruiz Zafón), diu que l'any 1954 veu 

en un aparador de barcelona un rètol de la casa Philips que anunci 

l'arribada de la televisió. TVE no es crea fins el 1957 i la Philips va 

començar a vendre televisors a finals dels cinquanta. 

 

 



El Temps n.989 (27 maig a 2 juny 2003) pàg. 114  

Cinema desplaçat 

Carlos Ruiz Zafón diu a L'ombra del vent (planeta) que el cinema Fémina de 

Barcelona era a la cantonada de Diputació amb el passeig de Gràcia. No. 

Era al carrer de la Diputació, entre Passeig de Gràcia i la Rambla 

Catalunya. 

 

El Temps n. 993 (24 al 30 juny 2003) pàg. 98  

De germans a pares 

Uns personatges de L'ombra del vent ( Carlos Ruiz Zafón, Planeta), se'n van 

al col·legi de Sant Gabriel de Barcelona i els rep el pare Fernando Ramos, 

que apareixerà moltes vegades més i sempre amb la mateixa designació 

“pare”. La congregació de Sant Gabriel és menor i no està formada per 

pares, sinó per germans, com els Germans de les Escoles Cristianes (La 

Salle). És ben popular la denominació de germans de sant Gabriel o 

germans gabrielistes. A més de les escoles, hi ha carrers, avingudes i fins i 

tot parcs, batejats amb el nom de Germans Gabrielistes o Germans de Sant 

Gabriel. L'editorial Cossetània de Valls, per exemple, tenia, fins fa quatre 

dies, la seu al carrer dels Germans de Sant Gabriel. 

El Temps n.995 (8 al 14 juliol 2003) pàg. 82  

Copa d'Europa anacrònica 

Carlos Ruiz Zafón (L'ombra del vent) li fa parlar a l'encarregat d'un cafè, el 

1954, de les semifinals de la Copa d'Europa. Aquesta competició de futbol 

es crea la temporada 1955/56. 

El Temps n.997 (22 al 28 juliol 2003) pàg. 82  

D'estany a llac 

Josep Pelfort, traductor de L'ombra del vent (Planeta), de Carlos Ruiz Zafón, 

parla del llac de Banyoles. Sempre li hem dit estany. 



El Temps n. 999 (5 a l'11 agost 2003) pàg. 66  

 

Metro del 69, situat al 55 

Carlos Ruiz Zafón (L'ombra del vent), situa al 1955 aquesta escena: “Vaig 

caminar fins el metro de l'Hospital Clínic i em vaig submergir en els túnels de 

bafarades i escalfors de segona mà.” La parada del Clínic forma part del 

tram de la Línia 5, entre Diagonal i Collblanc, el primer, inaugurat el 1969. 

 

 

 

 

 


