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Daniel Escrig, un representant comercial, torna al 
poble de la família per a complir l’últim desig de sa 
mare: reclamar l’herència de la família paterna. A partir 
d’aquesta premissa, l’obra s’endinsa en un món on la 
tradició conviu amb la modernitat incipient i el secret 
es desvela més enllà dels prejudicis. En aquesta novel-
la, Mira va establir els fonaments de la seua narrativa: 
personatges carismàtics, universos literaris coherents i 
una mirada atenta a la realitat cultural que ens envolta.  

TEMÀTICA: la família, la mort, el llegat familiar, 
les herències, les infidelitats, la tradició i la 
modernitat.

GÈNERE: narrativa. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: les conseqüències dels 
nostres actes, la contraposició de la tradició i la 
modernitat i la importància de la història familiar.

CLAUS PER A LA LECTURA
La família
El protagonista de la novel·la està marcat per la histò-
ria familiar i per les accions i relacions que son pare i 
sa mare han tingut. De fet, és la mort de la mare i el 
compliment de la voluntat d’aquesta allò que dona 
inici a la trama.

El retorn als orígens
Per a complir el desig de sa mare, el protagonista ha 
de tornar al poble de son pare, on vol passar desa-
percebut i que no el reconega ningú. La tornada al 
poble desencadena una serie de flashbacks de la vida 
de protagonista que demostren la importància de les 
arrels en la nostra vida.

Cultura tradicional i modernitat
La tradició i la modernitat incipient conviuen en 
aquesta novel·la i ens ajuden a reflexionar sobre els 
avanços en l’àmbit social i els canvis que hi ha entre 
generacions, però també entre la ciutat i els pobles.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Joan Garí entrevista a  Joan 
Francesc Mira per a Diari La Veu 

   Ruta per la València de Joan 
Francesc Mira. Us podeu ajudar 
amb aquest article de La Veu 
dels Llibres.

  En la col·lecció «Els Nostres 
Autors», Joan Francesc Mira 
disposa d’una biblioteca pròpia. 


