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SANCHEZ	  PIÑOL,	  Albert	   	   La	  pell	  freda	   	  
TREBALL	  LECTOR	  PER	  CAPÍTOLS	   	  

CAPÍTOL	  1	  

1.1 Feu	  una	  descripció	  de	  l'illa:	  la	  situació,	  qui	  l'habita,	  què	  és	  el	  més	  estrany…	  

CAPÍTOL	  2	  

2.1. Què	  era	  Blacktorne	  i	  quina	  relació	  té	  amb	  el	  protagonista?	  

2.2. A	  què	  es	  dedica	  després	  de	  la	  mort	  del	  seu	  tutor?	  

2.3. Per	  què	  decideix	  escapar-‐se	  a	  un	  món	  sense	  homes?	  

CAPÍTOL	  3	  

3.1. Per	  què	  dedueix	  que	  Batís	  Caffo	  és	  un	  home	  presumptuós?	  Quina	  rebuda	  li	  fa?	  

3.2. Per	  què	  té	  por	  la	  primera	  nit?	  

CAPÍTOL	  4	  

4.1. D'on	  creu	  que	  provenen	  els	  monstres?	  

4.2. Per	  què	  sent	  tant	  odi	  per	  Batis	  Caffó?	  

CAPÍTOL	  5	  

5.1. Com	  és	  descrit	  el	  primer	  contacte	  amb	  un	  monstre	  a	  la	  vora	  de	  la	  
font?	  Què	  en	  dedueix?	  
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CAPÍTOL	  6	  

6.2. Què	  és	  el	  que	  odien	  els	  granotots	  (o	  amfibis)?	  

6.3. Quina	  relació	  manté	  en	  Batis	  amb	  la	  mascota?	  

CAPÍTOL	  7	  

7.1. En	  aquest	  capítol	  el	  protagonista	  comença	  a	  escriure	  un	  diari.	  Quant	  
de	  temps	  ha	  passat?	  

7.2. Què	  preocupa	  al	  protagonista	  relacionat	  amb	  l'aspecte	  atmosfèric?	  

7.3. "La	  frontera	  entre	  la	  barbàrie	  i	  la	  civilització	  depèn	  d'actes	  tan	  
mínims	  com	  un	  bon	  afaitat".	  Què	  volen	  dir	  aquestes	  paraules?	  

CAPÍTOL	  8	  

8.1. Quina	  càrrega	  portava	  el	  vaixell	  portuguès	  que	  havia	  naufragat	  
davant	  l'illot?	  

CAPÍTOL	  9	  

9.1. Quina	  novetat	  atmosfèrica	  succeeix?	  

9.2. Què	  pretenen	  fer	  amb	  la	  càrrega	  del	  vaixell	  que	  han	  aconseguit	  pujar	  
a	  la	  superfície?	  

CAPÍTOL	  10	  

10.3. Explica	  aquesta	  frase:	  "Allò	  més	  contradictori	  era	  que	  com	  més	  plaer	  
obtenia	  de	  la	  mascota	  més	  l'odiava".	  

10.4. Què	  passa	  la	  nit	  de	  lluna	  plena?	  Quina	  és	  la	  imatge	  més	  colpidora	  
després	  de	  l'hecatombe?	  

CAPÍTOL	  11	  

11.1. Quina	  esperança	  té	  el	  protagonista?	  

11.2. Què	  apareix	  amb	  els	  primers	  clarobscurs?	  

CAPÍTOL	  12	  

12.1. Quina	  reflexió	  fa	  el	  protagonista	  després	  de	  tenir	  relacions	  sexuals	  amb	  la	  
mascota?	  Ha	  canviat	  el	  tracte	  cap	  a	  ella?	  
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12.4. Què	  descobreix	  l'irlandès	  sobre	  el	  cant	  dels	  monstres?	  Com	  s'ho	  
pren	  en	  Batis?	  

12.5. Per	  què	  en	  Batis	  bestialitza	  el	  seu	  adversari?	  

CAPÍTOL	  13	  

13.1. Per	  què	  l'irlandès	  no	  accepta	  la	  idea	  de	  Batis	  d'anar	  a	  buscar	  més	  
dinamita	  al	  vaixell	  enfonsat?	  

13.2. Què	  descobreix	  l'irlandès	  sobre	  el	  passat	  de	  Batis	  Caffó?	  

13.3. Com	  es	  comporten	  els	  petits	  citauca?	  Aquest	  comportament	  provoca	  
un	  canvi	  o	  evolució	  a	  en	  Batis?	  

CAPÍTOL	  14	  

14.1. Per	  què	  se	  sent	  més	  tranquil	  l'irlandès?	  

CAPÍTOL	  15	  

15.1. Com	  reacciona	  en	  Batis	  quan	  descobreix	  que	  l'irlandès	  ha	  dormit	  
amb	  Aneris?	  

CAPÍTOL	  16	  

16.1. L'irlandès	  lliura	  Anubis	  als	  citauca?	  Per	  què?	  

CAPÍTOL	  17	  

17.1. De	  quin	  fet	  sorprenent	  l'avisa	  l'Aneris?	  

17.2. Quina	   	   	   actitud	   	   	   manté	   	   	   el	   	   	   protagonista	   	   	   davant	   	   	   el	   	   	   nou	  
“oficial	  atmofèric”?	  

17.4. Quin	  final	  gens	  previsible	  té	  el	  llibre?	  

17.5. Quin	  final	  hauries	  escrit	  tu?	  

	  

	  

	  


