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INTRODUCCIÓ 
 
 
El conjunt de propostes didàctiques que formen part d'aquest dossier és una eina per a 
treballar la comprensió lectora de l'obra d'Emili Teixidor, al primer cicle de l'etapa 
d'educació secundària obligatòria. 
 
La comprensió lectora és una habilitat imprescindible per a assolir molts aprenentatges, 
però sobretot és l'eina clau per a gaudir de la lectura de qualsevol obra literària. El gust 
per la lectura és, doncs, l'objectiu que ens ha mogut a presentar-vos aquest material 
didàctic. 
 
El procés lector es compon de múltiples elements que es relacionen entre si bàsicament 
en tres moments: 
 

a) Abans de llegir: cal activar el coneixement previ del lector, és a dir, intentar 
reconstruir els conceptes que ja posseeix (el bagatge personal fruit de l'experiència, 
les vivències afectives i cognitives...) per a integrar-ne de nous. És en aquest 
moment quan s'ha d'ajudar l'alumnat a relacionar el que ja sap amb els nous 
continguts, a definir el que no sap i vol conèixer, i a delimitar les motivacions 
lectores i els objectius. 
 
b) Durant la lectura: la lectura és un procés constant de formulació i verificació 
d'hipòtesis. Es fan suposicions sobre el contingut del text a partir de diversos indicis 
que van apareixent durant la lectura i s'avança en la seva comprensió. Cal guiar el 
lector, que ho necessita, en l'anàlisi d'aquests indicis. 
 
c) Després de llegir: és quan el lector ha de ser capaç de relacionar la informació 
rebuda amb el seu coneixement previ, de manera que pugui fer servir aquesta nova 
informació d'una manera més àmplia. 

 
Les activitats que trobareu a cada apartat del dossier estan pensades per a treballar en 
els tres moments del procés lector.  
 
Si entenem que el procés lector és el conjunt dels diferents moments que configuren 
l'acte de llegir, també hem d'entendre que el professorat ha de decidir quin procediment 
seguirà per transmetre les estratègies que el lector ha de saber utilitzar quan llegeix. El 
professorat ha d'assumir el seu paper dinamitzador i aconseguir que l'alumnat avanci en 
el seu aprenentatge.  
 
Per a tal finalitat, no és recomanable fer treballar totes les propostes de cada apartat 
d'una manera sistemàtica. Seria contraproduent per als alumnes i ens allunyaria de 
l'objectiu inicial, que és afavorir el gust per la lectura i dotar l'alumnat de les eines 
necessàries per esdevenir bon lector. De la mateixa manera, si tenim en compte que 
l'acte de llegir és un acte bàsicament individual, heu de tenir present que no tots els 
alumnes han de fer sempre les mateixes activitats. 
 
Us hem volgut presentar un ampli recull d'activitats perquè escolliu el recorregut que més 
convé als vostres alumnes, o senzillament que deixeu que ells mateixos ho facin. 
 
A partir d'aquests propòsits, hem estructurat el dossier en  quatre blocs temàtics: 
El primer apartat, Una aproximació a Emili Teixidor, presenta l'autor a l'aula. Es treballa 
la biografia, l'obra i el context històric de l'escriptor. Hem cregut convenient d'introduir 
Roda de Ter, poble natal de l'autor, i referent de diverses obres seves (Cor de Roure, En 
Ranquet i el tresor, Retrat d'un assassí d'ocells). El poble va viure al segle XIX un procés 
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d'industrialització que motiva parlar de la indústria tèxtil hidràulica, del moviment obrer, 
del riu Ter i de la colònia industrial que va créixer al seu voltant; aquests continguts 
enllacen amb l'àrea de socials.  
 
En el segon, Breu història de la literatura infantil i juvenil, fem referència a l'inici i 
consolidació de les publicacions infantils i juvenils en català, per tal que els nois i noies 
coneguin el passat recent de la nostra història, en la qual autors com Emili Teixidor van 
ocupar un lloc important en la formació del jovent del nostre país. Aquesta història els 
ajudarà a analitzar críticament la situació actual d'aquest tipus de literatura. 
 
En el tercer bloc La novel·la d'aventures, es treballa, d'una manera general, aquest 
gènere literari. Potser no és ben bé el gènere de novel·la d'aventures allò que caracteritza 
l'obra d'Emili Teixidor, però, en la seva obra, s'hi troben elements característics d'aquest 
gènere, tan motivador per a l'alumnat de 12 a 14 anys,  al costat d'elements propis de la 
novel·la d'intriga policíaca, d'història... Hi ha, però, en els seus relats uns valors comuns: 
la solidaritat grupal, la sociabilitat, el treball al servei de la comunitat, la reflexió sobre 
l'existència...  
 
Pel que fa a aquest apartat, el nostre objectiu ha estat donar eines als nois i noies perquè 
reconeguin els elements caracteritzadors d'una novel·la d'aventures en la lectura d'una 
obra, i perquè apliquin les tècniques narratives apreses als seus propis escrits. 
 
Els apartats IV i V estan dedicats a la comprensió lectora. Hi hem exemplificat el treball de 
la comprensió lectora basat en el procés lector mitjançant dues novel·les, L'ocell de foc 
en el primer i El príncep Alí en el segon. Creiem que moltes de les activitats que us 
presentem són adaptables a altres novel·les del mateix autor. 
 
Al final del dossier s'inclouen també uns annexos amb textos útils per a treballar alguna 
de les propostes o per ampliar la visió de determinats aspectes.  
 
El  material que es deriva de la nostra proposta pot ser utilitzat en relació amb els 
objectius terminals de l'àrea de Llengua i es pot adaptar tant a l'organització curricular 
d'un crèdit comú com d'un crèdit variable segons les característiques i nivell dels alumnes. 
Per tal de facilitar la utilització del material, hem treballat alguns aspectes concrets des de 
nivells diferents. 
 
En resum, pensem que el material que us presentem pot tenir una utilitat molt diversa. 
Pot ser un ajut per a treballar la lectura d'una novel·la d'Emili Teixidor, el gènere de la 
novel·la d'aventures o una selecció de textos per a desenvolupar la comprensió lectora. I 
agafant la proposta en la seva totalitat (que no vol dir, com ja hem apuntat a l'inici, fer 
totes les activitats ni que tots els alumnes ho treballin tot), pot ser un material per a 
organitzar la biblioteca d'aula. 
 
Finalment, desitgem que l'obra d'Emili Teixidor i aquestes propostes de treball siguin 
d'utilitat per al professorat, però sobretot per a l'alumnat, protagonista de la gran aventura 
que sempre suposa la lectura d'un llibre. 
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I. UNA APROXIMACIÓ A EMILI TEIXIDOR 
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1. QUI ÉS L'EMILI TEIXIDOR? 
 
Per aproximar-nos a l’autor us proposem tres possibilitats de treball: 
 
1. Busqueu a les contraportades dels llibres escrits per Emili Teixidor dades sobre la seva 
biografia i les obres que ha publicat. Completeu la informació amb la Gran Enciclopèdia 
Catalana i la bibliografia del dossier. Quan tingueu les dades recollides, poseu en comú la 
informació recollida.  
 
Formeu grups de quatre; unifiqueu la informació i redacteu un resum de tot el que sabeu 
ara de l'autor. Feu-ne un mural i pengeu-lo a la cartellera de la classe. 
 
2. Llegiu la informació biogràfica següent sobre l'autor:  
 

Emili Teixidor i Viladecans (Roda de Ter - Osona - 1933) 
 
Emili Teixidor és un dels escriptors més valorats en l'àmbit de la literatura infantil 
i juvenil catalana, tot i que també escriu llibres per a adults. Ha tingut actuacions 
notables en el món de l'educació i de l'edició, així com a guionista de cinema i 
ràdio, de traductor, de periodista en diferents mitjans de comunicació i ha 
realitzat adaptacions teatrals. 
 
A més a més d'estudiar la carrera de Mestre, va fer Filosofia i Lletres, Dret i 
Periodisme. 
 
Després d'exercir de mestre a la comarca d'Osona, va fundar, juntament amb 
altres companys, l'escola Patmos (1958) a Barcelona, de clara línia de renovació 
pedagògica. 
 
A finals dels anys seixanta, en un moment en què hi havia un buit en la literatura 
infantil i juvenil catalana, inicià la seva producció novel·lística. Als anys setanta, 
participà en les revistes Oriflama, Cavall Fort i Tretzevents, dirigides 
especialment a la joventut. El 1975 dirigí l'editorial Ultramar, una filial de Salvat. 
 
El 1975 deixà la direcció de l'escola que havia fundat. A París, durant dos anys, 
dirigí una revista enciclopèdica de cinema, en francès. Allà va aprendre l'ofici 
d'editor. Quan va tornar, la seva vocació pedagògica el va empènyer a escriure 
novel·les i llibres per a nois i noies. 
 

Amb aquesta informació i després de consultar la bibliografia de l'autor, digueu: 
 

- Per a quin públic ha escrit?  

- Heu llegit algun dels seus llibres? En cas afirmatiu, quins? 
 

3. L'Emili Teixidor també és autor de petits relats. Llegiu el conte «L'home que tenia els 
ulls a l'illa del tigre», que trobareu a l'annex 1, i contesteu les preguntes següents: 

 
- Quina evolució fa el personatge del conte? Marqueu aquells fragments que us 

semblin més representatius dels canvis soferts. 

- I vosaltres, què opineu dels llibres? 

- Què us agrada llegir?  
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4. En el pròleg al darrer llibre publicat per Emili Teixidor, Les contraportades d’El matí de 
Catalunya Ràdio, es reprodueix una conversa de l'autor amb Antoni Bassas: 
 

ANTONI BASSAS.- Els pròlegs no els llegeix ningú... 
EMILI TEIXIDOR.- Si només fossin els pròlegs... els llibres no els llegeix ningú! 
ANTONI BASSAS.- No siguis tòpic, Emili... mai no s'havia llegit tant com ara, sobretot, 

no cal dir-ho, des que et dediques a la crítica literària a través de la ràdio i la 
televisió. 

EMILI TEIXIDOR.- Si comences ensabonant, Antoni, acabarem se seguida el pròleg. 
ANTONI BASSAS.- Millor per als lectors. 
EMILI TEIXIDOR.- A més a més, jo no critico, jo només informo. Intento obrir gana als 

possibles lectors. 
 
A partir del que diu l'autor en aquest diàleg i del conte que heu llegit, quina creieu que és 
l'opinió de l'autor sobre els llibres? Què vol dir amb la frase intento obrir gana? 
 
 
2. RODA DE TER. UN REFERENT NOVEL·LÍSTIC 
 
L'Emili Teixidor va viure la seva infantesa durant la postguerra en un poble de la plana de 
Vic. Aquest poble, Roda de Ter, és l'escenari d'algunes de les seves novel·les, tot i que a 
vegades ho farà amb un nom inventat per a referir-s'hi. 
 
Segons la novel·la que treballeu, us podrà ser d'utilitat durant la lectura alguna de les 
propostes següents. 
 
2.1. Un paisatge 
 
1. Si llegiu En Ranquet i el tresor, per exemple, veureu que el protagonista arriba a 
Montitjol. Les descripcions del poble recorden indrets de Roda de Ter. Llegiu-ne el 
fragment següent. Quin indret del poble ens descriu? 
 

Queia un plugim trist, sense força. El cel era brut, semblava un fregall d'aigüera del 
qual s'escorrien les darreres gotes. La plaça Gran, ampla i rodona com una 
immensa cassola, ressonava amb els cops de peu que hi clavava aquell homenàs 
que era en Quirze i al cap d'una estona se sentia l'eco apagat dels sabatots d'aquell 
noi que amb prou feines podia seguir-lo. No hi havia ningú més, a la plaça, llevat 
d'un pòtol que esgarrapava un acordió tronat des d'un portal ample i fosc. Feia una 
música esquerdada i plena de grinyols que no s'escoltava ningú, però que 
semblava encantar la figura tota negra del músic pidolaire. (pàg.11) 

 Emili Teixidor, En Ranquet i el tresor 
 
2. Enumereu en el quadre següent els elements descrits i busqueu en el text què en 
sabem: 
 

Elements descrits Com són? Què fan? 

un plugim trist, sense força 
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3. Llegiu aquest text i observeu les fotografies que hi ha a continuació. Per què creieu 
que la plaça Major va passar a dir-se «Plaza del Caudillo»? 
 

L'any 1968 es van acabar les obres de la plaça Major, en aquell moment coneguda 
com a «Plaza del Caudillo»;les reformes d'aquesta època conformen la imatge que 
perdurà fins al 1990, any en què és començada la nova remodelació. (pàg.222) 

  
I. Ollich, M. Ocaña i altres, A banda i banda del Ter 

 
2.2. La guerra i la postguerra 
 
Altres vegades, el referent del poble, no el trobem només en descripcions de llocs, sinó 
en fets històrics que l'autor va viure i que varen ser importants per a ell. 
 
Per exemple, la Guerra Civil i la postguerra són uns fets històrics que van condicionar-li la 
infantesa. N’hi ha referències en diverses obres seves: En Ranquet i el tresor, Retrat d'un 
assassí d'ocells, El soldat plantat...  
 
1. A la novel·la El soldat plantat, un personatge explica la llegenda que motiva el títol del 
llibre. Llegiu-ne el capítol 22 «Sempre hi ha algú que crida» (pàg. 113-117) i les dues 
últimes pàgines. Quin creieu que seria l'ensenyament moral que vol comunicar l'autor?  
 
2. L'últim paràgraf del llibre El soldat plantat és una exclamació: 
 

- Un soldat, i un pagès, i un sastre, i un apotecari, i la tia Ció, i la Sara, i la història 
d'aquests fugitius, i totes les tristeses del món, haurien de plantar, a tots els països: 
a veure si neixen i creixen i treuen florida, i la bona gent pot fer-se'n rams, i si en 
surt una llavor que acabi d'una maleïda vegada amb aquestes guerres beneites i 
totes les malures del món! (pàg.199) 

 
Per què creieu que acaba així el llibre? Quin efecte aconsegueix en el lector? 

 
3. Heu llegit El príncep Alí? En cas afirmatiu, com acaba? Quines semblances i quines 
diferències trobeu entre els finals d'aquests dos llibres? 
 
4. Us transcrivim un fragment d'una entrevista a Emili Teixidor que va realitzar Lluís 
Bonada i que es va publicar a la revista El Temps amb motiu de l’edició de Retrat d'un 
assassí d'ocells. Llegiu-lo i subratlleu aquelles frases que expliquen l'opinió de l'autor en 
relació amb les guerres: 
 

- La novel·la que acabeu de publicar, Retrat d'un assassí d'ocells, evoca el 
mateix món que us va inspirar el vostre primer recull de narracions per a 
adults, Sic transit Gloria Swanson, és a dir: el món de la vostra infància, 
viscuda en un poble de la Plana de Vic durant la postguerra. 
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- Si les coses que conec ja em van bé, ¿per què n'he de buscar altres? En altres 
novel×les juvenils, com L'ocell de foc, el nucli d'imaginació és exterior, però aquí és 
interior. La situació històrica de la postguerra ja em va bé perquè em permet dir que 
per més guerres que hi hagi, sempre hi ha una injustícia, la vida, el fet de viure, la 
derrota de viure. Després de la guerra, tant guanyadors com perdedors van quedar 
molt fotuts. A més, la Plana de Vic em serveix de microcosmos. A la Plana de Vic hi 
ha el camp, el bosc i la indústria, i, durant aquells anys, un poder absolut de 
l'església. [...] A la novel.la hi ha, de més a més, una evocació d'aquest món a 
través del llenguatge de la Plana de Vic d'aquella època. [...] 
 
-¿El fet que de jove vingueu a viure a Barcelona us permet veure amb més 
nitidesa els anys de la vostra infància? 
 
- Sí. Ho veig en els companys que tinc allà. Si estàs sempre massa a prop de tot, 
no et permet tenir perspectiva. 
 
- Amb el vostre amic Miquel Martí i Pol us porteu quatre anys. Ell és del 29 i 
vós, del 33. Amb aquesta diferència d'anys, és poc probable que ja us 
poguéssiu fer amics a l'escola. 
 
- Però així va ser. Vam coincidir a l'escola perquè era una escola petita on només hi 
havia dues classes, la dels grans i la dels petits. I quan tenia deu anys i vaig anar a 
la classe dels grans, vam coincidir al mateix pupitre. Allí ens vam fer amics i ens 
deixàvem llibres. Després ell va anar-se'n a treballar. Un any o dos més tard, quan 
en Miquel en tenia setze, va caure malalt dels pulmons i va intensificar les seves 
lectures. Això va fer que tant ell com jo poguéssim remenar més llibres, perquè ens 
els passàvem. Vam fer fins i tot, amb altres escriptors i estudiants del poble, una 
mena de grup, la Penya Verdaguer, que ens reuníem els diumenges al matí. [...] 
(pàg. 66) 

El Temps (16 de maig de 1988) 
 
5. Esteu d'acord amb la seva opinió? Redacteu cinc línies argumentant el que 
vosaltres penseu de les guerres a partir d'un exemple concret que  hàgiu viscut o que 
us hagin explicat: 
 
 

 

 

 
6. L'Emili Teixidor i en Miquel Martí Pol varen anar junts a escola. Si el poeta és quatre 
anys més gran que l'Emili Teixidor, com és que varen coincidir a la mateixa classe? 
 
7. Miquel Martí Pol va dedicar un poema al seu amic. Llegiu-lo en silenci: 
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GOIGS INÈDITS EN LLAOR 
DE L'EMILI TEIXIDOR 
 
Puix de la nau de l'escola 
sou l'insigne co-patró, 
no ens negueu mai la tabola, 
Sant Emili Teixidor. 
 
De menut ja la fal·lera 
diu que us feia estar malalt 
i us dèieu per no anar enrera: 
Qui res no té, res no val. 
(Que heu sortit per carambola 
sols ho sabem Vós i jo.) 
No ens negueu mai la tabola, 
Sant Emili Teixidor. 
 
Ingresseu als escolapis 
emportat del vostre anhel 
i teniu el goig seràfic 
de veure'l créixer fidel. 
(I parlant de les carbasses, 
de la mandra i el bastó...) 
No ens negueu mai la catxassa, 
Sant Emili Teixidor. 
 
A Montbui feu cap un dia, 
pit enfora, cor ardent, 
i en menys temps del que creuria 
us guanyeu tota la gent. 
(Tant si fou per simpatia 
com per barra de debò.) 
No ens negueu mai l'alegria, 
Sant Emili Teixidor. 
 
De molt temps Roda us venera 
amb ungida pietat 
i de vós, pels fills, espera 
amb encesa voluntat. 
(Si algun ximple us don fretura 
i us fa mal al païdor.) 
No ens negueu mai la frescura, 
Sant Emili Teixidor. 
 
Puix teniu veu de baríton 
i nas de boxejador, 
Sant Emili, Sant Emili, 
no ens negueu la protecció. 
 
Miquel Martí i Pol, Quinze poemes i altres reculls 

 
- Què vol dir la paraula goig? 

- Per què creieu que ha utilitzat aquesta forma per a parlar del seu amic? 
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- En tot el poema es manté un to irònic. Subratlleu els versos on és més evident 
aquesta intenció. 

- Quina és la tornada d'aquest goig? 

- Quines informacions ens dóna el poeta de com és el seu amic? 
 
8. Formeu grups de quatre. Cada grup prepararà una estrofa i, després, seguint l'ordre 
del poema, un representant de cada grup s'aixecarà i llegirà en veu alta l'estrofa 
corresponent. 
 
9.  Agustí Pons, en una entrevista que va fer a l'autor i que es va publicar al diari Avui, 
descriu l'Emili Teixidor amb aquestes paraules:  
 

[Emili Teixidor]és un personatge que ha arribat a una perfecta entesa entre el 
manteniment de la il·lusió com a motor d'una inesgotable curiositat i l'assoliment 
d'un cert grau de relativisme que li permet jutjar i jutjar-se amb una serena 
conformitat. En època de cohabitacions- i d'elogi a les cohabitacions- cal 
subratllar el mèrit d'aquest insòlit equilibri. 

Avui (17 d'abril de 1988) 
 

- Quins adjectius serien adequats per tal de qualificar una persona tal i com la 
presenta Agustí Pons? 

- Hi ha alguna semblança amb les qualitats de la personalitat d'Emili Teixidor 
remarcades en el poema de Miquel Martí i Pol? 

 
10.Busqueu un llibre de poemes de Miquel Martí Pol. Escolliu-ne un, memoritzeu-lo i 
reciteu-lo davant la resta de la classe.  
 
2.3. Roda de Ter avui 
 
Roda de Ter i les Masies de Roda són dos municipis plenament independents, però 
amb un mateix passat històric i amb unes característiques paisatgístiques comunes. 
 
1. Situeu Roda de Ter, les Masies de Roda i la Plana de Vic en un mapa físic de 
Catalunya. Marqueu el riu més proper a aquests municipis i situeu el massís de les 
Guilleries. 
 
2. Situeu en el mapa de l'exercici anterior la localitat on viviu. Quines comarques heu 
de creuar per anar de casa vostra a Roda de Ter? 
 
3.  Formeu grups de quatre. Aneu a l'estació de tren més propera a casa vostra i 
demaneu informació de com podeu anar a Roda de Ter. Després, feu el mateix amb 
una estació d'autobusos i poseu en comú la informació que heu recollit.  
 
Imagineu-vos que treballeu en un servei d'informació de transport públic i que un client 
us demana com pot anar a Roda de Ter des de la vostra localitat. Redacteu la 
resposta que donaríeu. La informació ha d'incloure: 
  
 - mitjà de transport escollit, 
 - adreça de l'estació, 
 - horaris de sortida i arribada, 
 - preus dels bitllets ... 
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4. Busqueu a la Gran Enciclopèdia Catalana i a la Gran geografia comarcal de 
Catalunya informació sobre Roda de Ter. També podeu consultar el vídeo Comarques 
de Catalunya. L'Osona, la referència del qual trobareu a la bibliografia. 
 
Formeu grups de quatre i que cada grup redacti cinc preguntes i les respostes 
corresponents sobre aspectes dels quals heu trobat informació. Per exemple: quina és 
la producció industrial més destacable de la comarca?, o bé, quina és la causa de la 
presència de fòssils marins (mol·luscs, equinoderms) entre el rocam que aflora a la 
Plana?. 
 
Un representant de cada grup llegeix en veu alta una de les preguntes preparades i en 
demana la resposta a un altre grup. Guanyarà el grup que tingui més encerts. 
 
5. Amb l'ajut d'un atles de Catalunya, realitzeu un recorregut per les capitals de 
comarques de Catalunya que s'iniciï a Osona. Heu de seguir les comarques contínues 
i no podeu tornar a trepitjar-ne cap. Guanyarà el grup que hagi aconseguit recórrer 
més comarques amb el mínim de temps. 
 
6. Formeu grups de quatre. De la llista  següent, escolliu quin tema us interessa més i 
busqueu-ne informació. Consulteu el llibre A banda i banda del Ter de J. Ollich i altres  
que trobareu a la bibliografia: 
 

- La Roda dels Ausetans: l'Esquerda del segle IV al segle I aC. 
- El poblat medieval de l'Esquerda, s. IX-XIII. 
- Roda en temps dels bandolers. 
- Carlins i liberals. La vila al llarg del vuit-cents. 
- La consolidació de la indústria tèxtil (s. XIX i XX). 
- El moviment obrer i el cooperativisme a Roda. 
- Creixement i crisi: el segle XX. 

 
Redacteu un guió que us permeti parlar del tema escollit durant 10 minuts davant dels 
companys. 
 
7. Voleu conèixer la comarca sobre el terreny? Organitzeu un possible itinerari en el 
qual indiqueu per quines poblacions passareu i llocs d'interès per a visitar. 
Acompanyeu les vostres explicacions de tota la informació històrica i geogràfica que 
considereu imprescindible per a gaudir de la visita. No oblideu de senyalitzar tots els 
indrets en un mapa i, si és possible, acompanyeu les vostres indicacions amb 
fotografies de la zona. 
 
8. Organitzeu grups de quatre. Entre tots, escolliu l'itinerari més engrescador i, si és 
possible, feu la sortida. 
 
9. Creieu que el lloc on ha viscut un autor influeix en la seva obra literària? 
Argumenteu la resposta posant exemples d'autors i obres que hàgiu llegit.  
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II. UNA MICA D'HISTÒRIA DE LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL 
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L'Emili Teixidor, ara ja ho sabeu, a més a més d'escriptor, és mestre. En llegir les seves 
novel·les, veureu que l'ofici d'ensenyant ha influït a l'hora de triar els temes, els 
personatges i l'enfocament de les històries que ens explica. Segurament els seus 
alumnes ens podrien explicar anècdotes de com l'ofici d'escriptor també ha influït a l'hora 
de fer les classes. 
 
1. A En Ranquet i el tresor, per exemple, un dels personatges que acullen el nen orfe és 
la mestra del poble. Observeu la primera imatge que en Ranquet té d'ella: 
 

Quan en Ranquet va obrir els ulls, es va trobar acotxat en un llit ample i tou, de 
llençols blancs que feien olor d'espígol i de coixins amb randes. El llit semblava 
molt antic, com el d'un rei de conte de fades, amb un àngel de plata a cada un dels 
quatre cantons i cada àngel aguantava amb el braç enlaire la punta d'un dosser 
blavós i transparent, com un cel petit de seda. 

 
Tenia el cap enfonsat en un parell de coixins plens de brodats i portava una mena 
de gorra que, quan se la va treure, per veure què era, va descobrir que es tractava 
d'una bossa de gel. Una dona de cabells grisos i ulls agradables li somreia, 
asseguda a la vora del llit. En Ranquet la va reconèixer de seguida: era la senyora 
mestra.(pàg.72)  

 
 Emili Teixidor, En Ranquet i el tresor 
 
Creieu que dóna una imatge positiva o negativa de la mestra? Per què? 
 
2. També és molt important la figura del mestre per a la formació del protagonista de 
Retrat d'un assassí d'ocells. Però, a més a més, en diverses obres de l'autor veiem com 
l'interès per aprendre esdevé una manera de viure. Per exemple, el protagonista de 
L'ocell de foc, i també el de Cor de roure, dediquen grans esforços a aprendre. Els 
personatges que tant un com l'altre van trobant al llarg de l'aventura són, d'alguna 
manera, mestres en alguna cosa. Fins i tot el bruixot de L'ocell de foc farà una defensa 
del coneixement científic: 
 

- Ignorants! No hi ha més encanteris que els nostres somnis i els nostres desitjos. 
Jo estudio les propietats de les plantes i dels animals i utilitzo aquests 
coneixements per a curar ferides, distreure'm una mica i riure'm dels poderosos. 
Em diuen bruixot i els faig por perquè són uns covards que temen el que no 
coneixen i odien qui no fa el que fa tothom.(pàg. 48) 

 Emili Teixidor, L'ocell de foc 
 
Creieu que té raó el bruixot? Justifiqueu la vostra resposta. 
 
Però a més a més, el que voldríem remarcar és que l'Emili Teixidor, juntament amb altres 
autors, va ocupar un lloc molt important en la formació del jovent del nostre país. Durant 
els anys seixanta i setanta la seva producció en català va permetre que molts nois i noies 
poguessin llegir novel·les en la seva llengua i adquirir una formació que, en aquells 
moments, l'escola no podia acomplir. 
 
Ara viviu una situació diferent i potser no us havíeu plantejat que no sempre ha estat així. 
És per això que ens ha semblat oportú dedicar aquest apartat a situar l'autor en un 
context d'inici i consolidació de la literatura infantil i juvenil a casa nostra. 
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1. ELS INICIS I L'EVOLUCIÓ  
 
1. Llegiu el capítol La literatura infantil i juvenil de Teresa Rovira que trobareu a l'annex 3: 
  

- Quan es publiquen els primers llibres de literatura infantil i juvenil? 

- Quins factors han influït en l'evolució d'aquest tipus de literatura? 
 
2. Feu un resum de l'evolució de la literatura infantil i juvenil seguint l'esquema següent: 
  

- segle XIX, primers llibres en llengua catalana, 

- dels inicis del segle XX al 1939, desenvolupament i esforç de normalització, 

- el trencament i la represa, des del 1939 a mitjan dels anys 70. 
 
3. En quina època comença a publicar Emili Teixidor? Quina era la situació de les 
publicacions en català en aquells anys? 
 
4. Quin any va guanyar el premi Joaquim Ruyra amb la novel·la d'intriga policíaca Les 
rates malaltes? Quins altres premis literaris existien en aquesta època? Com van ajudar a 
augmentar les publicacions en català? 
 
 
2. L'ACTUALITAT 
 
Els anys vuitanta varen suposar un boom editorial i actualment vivim una estabilització 
que es reflecteix en un bon nombre d'autors i estils molt diversos. 
 
1. Consulteu els vostres llibres d'història i situeu en el quadre els fets històrics següents, 
que són alguns dels més remarcables d'aquest període de temps esmentat. 
 
- Corts de Cadis i cinquena Constitució 
espanyola  

- Restauració de Ferran VII 

- Regència de M. Cristina 

- Primera Guerra carlina 

- Regència d'Espartero 

- Isabel II, reina de la monarquia hispànica 

- Guerra dels Matiners. Segona Carlinada 

- Govern provisional del general Prim 

- Tercera guerra carlina 

- Primera República 

- Restauració. Alfons XII 

- Regència de M. Cristina d'Habsburg 

- Primera Guerra Mundial 

- Dictadura de Primo de Rivera 

- Segona República espanyola 

- Estatut de Catalunya 

- Lluís Companys, president de Catalunya 

- Inici de la Guerra Civil espanyola 

- Fi de la Guerra Civil 
- Segona Guerra Mundial 
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Segle Any Esdeveniment històric 

XIX 1812 
 
1814 
 
1833 
 
1841 
 
1843 
 
1846 
 
1868 
 
1872 
 
1873 
 
1874 
 
1885 
 

- Corts de Cadis i 5a. 
Constitució espanyola 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

XX 1914 
 
1923 
 
1931 
 
1932 
 
1934 
 
1936 
 
1939 

Primera Guerra Mundial 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
2. Després de llegir aquest resum del que ha estat l'evolució de la literatura infantil i 
juvenil, us proposem de fer una petita observació de la situació d'aquest tipus de literatura 
al vostre barri o població fent una entrevista als llibreters del barri i als pares i amics: 
 
A. Entrevista als llibreters 
 
Formeu grups de tres i aneu al quiosc o llibreria més proper a casa vostra. Cada grup ha 
d'anar a un lloc diferent. Demaneu al llibreter que respongui les vostres preguntes:  
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Entrevista al llibreter 

 
Grup de treball ............................ 
 
1. Quines revistes podem comprar en català a la seva botiga? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I en castellà? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Quins còmics podem comprar en català? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I en castellà? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Quants títols de novel·la juvenil per a nois i noies de 12 a 14 anys té en català? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I en castellà? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Formeu un grup que reculli els fulls de resposta de les entrevistes. A cada full hi ha 
d'haver el nom del grup que ha fet l'entrevista, però no cal que hi consti el nom de 
l'establiment o de l'entrevistat. Recordeu que les entrevistes són anònimes. 
 
Amb els resultats de les entrevistes, ompliu el quadre següent: 
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Nom del 
grup 

Nombre 
de 

revistes 
en català 

Nombre 
de 

revistes 
en 

castellà 

Nombre 
de 

còmics 
en català 

Nombre 
de 

còmics 
en 

castellà 

Nombre 
de llibres 
en català 

Nombre 
de llibres 

en 
castellà 

       

       

       

       

       

       

Total       
 
Una vegada omplert el quadre amb els resultats totals, que cada grup en faci una 
valoració. Després, exposeu en veu alta les opinions del grup i les vostres pròpies 
valoracions a la resta de la classe. 
 
B. Enquesta als pares i als amics 
 
- Demaneu al pare o a la mare que contestin les preguntes següents sobre què llegien 
quan eren petits. Marqueu amb una creu la resposta correcta: 
 

Enquesta al pare/a la mare 

 
Nom de l'entrevistador/a ............................... 
 
- Quants anys tens? 

20-30  
30-40 
40-50 
+50 

- Llegies llibres en català quan eres petit? 
NO 
SÍ 

A l'escola 
Fora de l'escola 

 
 
 
- Feu el mateix amb un amic o amiga vostres. No ha d'ésser de la mateixa classe: 
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Enquesta a un amic o amiga 

 
Nom de l'entrevistador/a ................................... 
 
- Quants anys tens? 

10-12 
12-14 
14-16 

 
- Llegeixes llibres en català? 

NO 
SÍ 

A l'escola 
Fora de l'escola 

 
 
Organitzeu un grup de tres alumnes que s'encarregui de recollir les informacions 
obtingudes per part de tots els vostres companys. Sumeu els resultats i els anoteu-los en 
els quadres següents: 
 

Enquesta als pares 

Respostes Pares de 
20-30 
anys 

Pares de 
30-40 
anys 

Pares de 
40-50 
anys 

Pares de 
més de 
50 anys 

Total 

Llegien en català 
NO 
SÍ 

A l'escola 
Fora de l'escola 

     

 
Total persones 
enquestades 

     

 
 

Enquesta als amics 

Respostes Amics de 
10-12 anys 

Amics de 
12-14 anys 

Amics de 
14-16 anys 

Total 

Llegeixen en català 
NO 
SÍ 

A l'escola 
Fora de l'escola  

    

 
Total persones 
enquestades 
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3. Formeu grups de quatre. A partir dels resultats totals de les enquestes reflectits en els 
quadres, intenteu respondre les preguntes següents. Consulteu també el text sobre 
literatura infantil i juvenil d'aquest dossier (annex 3): 
 

a) Majoritàriament, els pares llegien en català quan eren petits a l'escola?  Hi ha 
diferències segons l'edat?  Per què? 

 
b) Majoritàriament, els pares llegien en català fora de l'escola? Hi ha diferències 

segons l'edat? Per què? 
 
c) I els vostres amics? Llegeixen en català a l'escola?  Hi ha diferències segons 

l'edat? Per què? 
 
d) I fora de l'escola?  Hi ha diferències segons l'edat? Per què? 

 
4. Exposeu les vostres opinions davant la classe. Després d'escoltar els vostres 
companys, redacteu individualment un escrit que tingui de títol: Llegir en català abans i 
ara. 
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III. LA NOVEL·LA D'AVENTURES. UNA APROXIMACIÓ AL GÈNERE 
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1. DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM D'AVENTURA? 
 
1. Enumereu quins són els elements que ha de tenir una pel·lícula o una novel·la per tal 
de poder dir «Hem vist/hem llegit una pel·lícula/una novel·la d'aventures»: 
 

Argument Temes Personatges Altres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
2. Busqueu a la Gran Enciclopèdia Catalana les definicions d'aventura, aventurar i 
aventurer.  
 
3. Llegiu les opinions d'alguns experts sobre què s'entén per aventura: 

 
... el gènere narrativa d'aventures és gairebé tan antic com l'home.[...] És 
l'exploració que l'heroi du a terme a través d'un món estrany prenyat d'obstacles. 
Aquest món estrany és la terra encara misteriosa, o, simbòlicament, el camí que 
cada individu recorre d'un extrem a l'altre, el circuit del qual sols es tanca sobre si 
mateix i sobre la mort.  
[...]  
Diu Stevenson:«La novel·la d'aventures no lliga el lector a un dogma ni li ensenya 
cap lliçó que després hagi de desqualificar i oblidar. Repeteix, reestructura, aclareix 
les lliçons de la vida, ens allunya de nosaltres mateixos reduint-nos a conèixer 
l'altre, i mostra l'entramat de l'experiència, no tal com apareix als nostres ulls sinó 
singularment transformada[...]Per a tal finalitat, cal que sigui raonablement fidel a la 
comèdia humana, i qualsevulla obra de tal naturalesa serveix al propòsit d'instruir-
nos».  

 
 Mireia Blasco i Rosa Mut, Aventurar-se en l'aventura 
 

- En el primer text, quina relació hi ha entre una aventura de ficció i la pròpia vida? 

- Segons Stevenson, una novel·la d'aventures pot reflectir situacions reals? Per 
què? 

 
4. Reviseu ara el primer exercici que heu fet en aquest apartat del dossier. Hi afegiríeu 
algun altre element? 
 
5. Després d'haver fet els exercicis anteriors, redacteu la vostra definició de novel·la 
d'aventures.  
 
 
2. LES PRIMERES NOVEL·LES D'AVENTURES. EVOLUCIÓ DEL GÈNERE 
 
L'aventura entesa com a relat al voltant d'un personatge i d'una empresa arriscada 
segurament deriva de formes tan antigues com els mites o l'èpica tradicional. Però el que 
és pròpiament l'aventura moderna per a adolescents té els seus orígens en el Robinson 
Crusoe (1719) de Daniel Defoe. A partir d'aquesta novel·la, el gènere i el tema van 
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evolucionant. Durant el segle XIX, l'aventura serà un dels gèneres narratius per a 
adolescents més desenvolupats, amb un protagonista normalment individual, un escenari 
llunyà i un conflicte de lluita per la supervivència. 
 
1. Recordeu el nom d'algun personatge literari de l'edat antiga o de l'edat mitjana que 
hagi viscut aventures? A quina obra literària pertany? Qui va escriure aquesta obra? El 
personatge i els fets que l'envolten tenen alguna relació amb la realitat? 
 
2. Llegiu el quadre següent. Hi trobareu alguns dels escriptors més importants de 
novel·les d'aventures i el nom d'algunes de les seves obres més representatives: 
 

Autor Obra Tema 

ANGLATERRA 

Daniel Defoe 
(1660?-1731) 

Sir Walter Scott 
(1771-1832) 

Robert Louis Stevenson 
(1850-1894) 

Sir Henry Rider Haggard 
(1865-1925) 

Rudyard Kipling 
(1865-1936) 
 
FRANÇA 

Alexandre Dumas 
(1828-1905) 

Jules Verne 
(1828-1905) 
 
ESTATS UNITS 

Mark Twain 
(1835-1910) 
 

 

Les aventures de 
Robinson Crusoe 
 
Ivanhoe 
 
L'illa del tresor 
 
Les mines del rei Salomó 
 

El llibre de la selva 
 
 
 

Els tres mosqueters 
 

La volta al món en 80 
dies 
 
 
 
 
Les aventures de 
Huckleberry Finn 
 

 

 
 - A quin segle pertany l'autor de Robinson Crusoe? 

 - A quin segle va ésser escrita La volta al món en 80 dies? 
 
Potser us sorprendrà saber que aquestes obres van ésser escrites fa més de cent anys. 
Els seus autors varen ser experimentats narradors que van aconseguir crear unes 
històries que mantenen l'encant de l'aventura. 
 
3. Moltes d'aquestes històries s'han utilitzat per fer una pel·lícula. En el quadre de 
l'exercici anterior, marqueu amb una creu el nom de les obres que heu vist en el cinema o 
a la televisió. Expliqueu-ne l'argument als vostres companys. 
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4. A partir de les vostres informacions (llibres llegits, pel·lícules, consulta al diccionari o a 
la enciclopèdia) i les dels vostres companys, escriviu en el mateix quadre una frase que 
resumeixi el tema de cada obra.  
 
5. Classifiqueu les obres del quadre en cinc apartats segons el tema tractat: 
  

Tema Obres 

descoberta de llocs allunyats  

 

rememoració del passat històric  

 

exploració del futur (invents, prediccions...)  

 

viatge a través del temps  

 

altres  

 

 
6. La novel·la d'aventures permet al lector sortir de la seva quotidianitat i viure per unes 
hores els perills i les experiències insòlites a les quals s'enfronta l'heroi. Però, amb el pas 
del temps (recordeu que heu comprovat que fa més de cent anys que van ésser escrites), 
moltes coses han canviat. 
 
Si un escriptor actual que vol escriure una novel·la d'aventures us demanés la vostra 
opinió sobre com ha d'ésser el llibre per tal d'agradar als nois i noies que el llegiran, què li 
diríeu? Expliqueu com han de ser els protagonistes, els llocs, els perills, el final... 
 
7. Organitzeu a l'aula el joc de la pel·lícula amagada: un de vosaltres ha de sortir de l'aula. 
Els altres, penseu l'argument d'una pel·lícula d'aventures que us hagi agradat. Una 
vegada pensat, digueu al company o companya que havia sortit que ja pot entrar. Ell ha 
de fer una pregunta a cada un de vosaltres en relació amb la pel·lícula (màxim 10 
preguntes). Vosaltres només podeu contestar sí o no. Després de les deu preguntes, us 
ha de dir el nom de la pel·lícula. 
 
 
3. ELS INGREDIENTS D'UN RELAT D'AVENTURES 
 
Per a poder treballar aquest apartat necessiteu tenir a la biblioteca d'aula la novel·la 
Robinson Crusoe de Daniel Defoe, La volta al món en 80 dies de Jules Verne i L'illa del 
tresor de Robert L. Stevenson. 
 
1.  En el quadre següent trobareu alguns dels elements que caracteritzen la novel·la 
d'aventures (el viatge, els mitjans, la recompensa, l'heroi, el company de viatge, els 
escenaris). Relacioneu-los amb la definició corresponent (representada per una lletra) 
que hi ha a continuació, posant una X en el lloc corresponent del quadre. Per exemple, el 
viatge (F) és el recorregut que fa l'heroi; marca l'inici de l'aventura: 
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 A B C D E F 

el viatge      x 

els mitjans       

la recompensa       

l'heroi       

el company de viatge       

els escenaris       
 
 

A. El protagonista del relat d'aventures acostuma a tenir iniciativa, tenacitat, 
voluntat i altres característiques que li seran necessàries per a superar els perills 
als quals s'haurà d'afrontar. 

B. Ajudant de l'heroi durant l'aventura. 

C. Espais desconeguts per a l'heroi a través dels quals viatja i descobreix perills i 
misteris. 

D. Objectes i personatges que ajudaran o perjudicaran els propòsits de l'heroi.  

E.  El premi que l'heroi rep al final de l'aventura. 

F. Recorregut que fa l'heroi. Marca l'inici de l'aventura. 

 
2. Les imatges següents corresponen a herois, heroïnes i acompanyants d'aventura. A 
quin d’aquests noms correspon cadascuna: John Silver, en Massagran, en Lau? Escriviu-
lo a sota de cada personatge. Si recordeu el nom de la història que va protagonitzar, 
escriviu-ne el títol:   

 
Nom:         Nom: 
Títol de l'aventura:      Títol de l'aventura: 
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Nom: 
 
Títol de l'aventura: 

 
3.1. L'heroi 
 
1. Llegiu el fragment següent: 
 

Vaig néixer l'any 1632, a la ciutat de York, d'una bona família, per bé que no era 
d'aquest país, ja que el meu pare era un foraster de Bremen que de primer s'havia 
establert a Hull. S'havia fet un bon patrimoni amb el comerç, però després plegà el 
ram i anà a viure a York, d'on vingué que es casés amb la meva mare, la família de 
la qual duia el nom de Robinson, una família molt bona d'aquell país, i per aquesta 
raó em vaig dir Robinson Kreutznaer, però a causa de la corrupció habitual de 
paraules a Anglaterra, ara ens diuen, no, ens diem i escrivim Crusoe, que és com 
sempre em van dir els companys. 

 
- A quina novel·la pertany? 

- D'on eren el pare i la mare del protagonista?  

- Què vol dir ser fill d'una bona família? 

- Per què va canviar el seu cognom? 
  
2. Els herois han de tenir moltes qualitats per tal de superar tots els perills que es 
trobaran. Llegiu el fragment següent i digueu quines qualitats de l'heroi són aquí les més 
remarcables: 
 

Havia entrat aleshores al meu vint-i-setè any de captivitat a l'illa [...].Vaig celebrar 
l'aniversari de la meva arribada amb el mateix agraïment envers Déu per les seves 
mercès com la primera vegada.[...] Això no obstant, vaig continuar els meus 
conreus, cavant, sembrant i encerclant com de costum. Vaig collir i adobar els 
raïms i vaig fer totes les coses necessàries, com sempre. (pàg. 287) 

 Daniel Defoe, Robinson Crusoe 
   
3. A les novel·les d'aventures, sovint trobem personatges que actuen d'acord amb la 
mentalitat colonitzadora pròpia de l'època en la qual van ésser escrites. Llegiu l'exemple 
següent: 
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... em veia capaç de dominar un salvatge, fins i tot dos o tres, si els tenia, i arribar a 
fer-me'ls completament esclaus, d'obligar-los a fer qualsevol cosa que els manés i 
d'impedir-los que em causessin mai cap mal. Em vaig delectar força temps amb 
aquesta perspectiva, però no passava res. Totes les meves fantasies i plans no 
treien cap a res, perquè durant molt de temps no s'acostà cap salvatge per aquells 
paratges.(pàg. 252) 
 

 Daniel Defoe, Robinson Crusoe 
 

- A quin any va ésser escrita aquesta novel·la?.  

- Busqueu en els vostres llibres d'història informació sobre l'Anglaterra d'aquesta 
època. Quina relació pot haver-hi entre l'època i la mentalitat reflectida en el text 
anterior? 

 
4. Els herois evolucionen al llarg de l'aventura. Llegiu el capítol de Robinson Crusoe titulat 
«Quan en Divendres i jo». Descriviu la relació que es va establir entre en Robinson 
Crusoe i en Divendres. Després, rellegiu el text de la pregunta anterior. Quines poden 
haver estat les causes del canvi d'actitud de Robinson? 
 
5. Llegiu el primer capítol de La volta al món en 80 dies, «En el qual Phileas Fogg i 
Rossinyol s'accepten recíprocament l'un com a senyor, l'altre com a criat»: 
 

- Busqueu la descripció  de Phileas Fogg. Observeu que  l'autor descriu l'heroi a 
partir de tot allò que no és. Per què creieu que ho fa així? 

- Expliqueu amb frases afirmatives com és Phileas Fogg.  
 
3.2. El company de viatge 
 
1. Jean Rossinyol és el criat de Phileas Fogg a La volta al món en 80 dies. Llegiu la 
descripció que fa d'ell mateix quan és presentat al que ha d'ésser el seu senyor: 
 

Jean Rossinyol, un sobrenom que m'ha quedat i que justifica la meva aptitud 
natural per sortir de qualsevol dificultat. Penso que sóc un jove honrat, senyor, però, 
si he de ser-li franc, he fet diversos oficis. He estat cantant ambulant, cavallerís en 
un circ, fent tombarelles com Leotard i dansant sobre la corda com Blondin, 
després vaig ser professor de gimnàstica, a fi de fer més útil el meu talent, i en 
darrer lloc vaig ser sergent de bombers, a París. Tinc fins i tot incendis notables en 
el meu dossier particular. (pàg. 14) 
 

 Jules Verne, La volta al món en 80 dies 
 

- Creieu apropiat aquest currículum per a algú que demana feina de criat? Per què? 

- Rellegiu l'última frase. En quin to de veu creieu que ha estat dita?  

- Quina intenció té en Rossinyol? Què vol demostrar? 
 
2. Rossinyol demostrarà moltes vegades ser un bon acompanyant de l'heroi a La volta al 
món en 80 dies. Però no per això deixa de sorprendre'ns el seu comportament en el 
magnífic capítol final. Gràcies al rellotge de Rossinyol i a la seva astúcia, Phileas Fogg 
guanya l'aposta de vint mil lliures: 
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- Llegiu el capítol final «En el qual es prova que Phileas Fogg no ha guanyat res 
fent la volta al món, si no la felicitat». 

- Per què Phileas Fogg creu que ha arribat un dia tard?  

- Què li permet a Rossinyol descobrir l'error del seu amo? 
 
3.3. Els escenaris 
 
1. Llegiu el capítol «Ara havia arribat» de la novel·la Robinson Crusoe. Quines són les 
primeres imatges que aquest té de l'illa? Quins sentiments li desperten? 
 
2. A partir de l'índex de La volta al món en 80 dies, establiu l'itinerari seguit per a 
l'aventura de Phileas Fogg i Rossinyol. 
 
3. Llegiu el capítol 17 de l'obra anterior «On es tracta de diverses coses esdevingudes 
durant la travessia de Singapur a Hong Kong». Busqueu la descripció de l'illa de 
Singapur: 
  

- Quins elements en destaca l'autor? Per què? 

- Contrasteu aquesta informació amb la de la GEC. Quines diferències i 
semblances hi trobeu? 

 
4. Llegiu la descripció de l'illa del capítol 13 «Com començà la meva aventura a l'illa» de 
L'illa del tresor: 
  

- Quins elements descriu? Què en diu?  

- Quina impressió rebeu de l'illa? 

- Compareu aquesta imatge amb la primera visió que Robinson Crusoe té de l'illa. 
Quines semblances i quines diferències hi veieu? 

 
3.4. El viatge 
 
El viatge és un dels punts claus de la novel·la d'aventures. L'aventurer es veu sempre en 
la necessitat de partir, i aquesta projecció cap a l'imprevisible, cap al desconegut, és el 
que permet l'inici de l'acció. 
 
1. Quins són els motius que provoquen els viatges dels protagonistes de L'illa del tresor, 
La volta al món en 80 dies, i Robinson Crusoe?  
 
2. Quan aneu de viatge, segur que dediqueu un bon temps a preparar l'equipatge. Però el 
protagonista de La volta al món no vol portar cap maleta. Llegiu el començament del 
capítol 4 «En el qual Phileas Fogg deixa estupefacte Rossinyol, el seu criat». Què posarà 
el senyor Fogg a la bossa de viatge?  
 
3. Quins mitjans de transport utilitza Phileas Fogg en el seu viatge per tal de donar la 
volta al món en 80 dies?  
 
4. En el capítol 3 de la mateixa obra trobareu un càlcul detallat dels trajectes i durades 
per a donar la volta al món. Busqueu informació i, seguint uns itineraris similars als que 
va establir Jules Verne, feu un càlcul de quan trigaríeu a donar la volta al món amb els 
mitjans de transport actuals. 
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3.5. Els mitjans 
 
L'heroi troba al llarg del viatge objectes i personatges que l'ajudaran o el perjudicaran. 
 
1. Quan l'heroi de La volta al món en 80 dies acaba d'iniciar el seu viatge, el director de la 
policia metropolitana rep el  telegrama següent: 
 

Suez a Londres. 
Rowan, director policia, administració central, Scotland Yard. 
Persegueixo lladre de Banc, Phileas Fogg. Envieu sense retard ordre d'arrest a 
Bombai (Índia anglesa). (pàg.40) 
 
- Si encara no heu llegit el llibre, quines conseqüències creieu que pot tenir una 

notícia com aquesta? 

- Si heu llegit el llibre, recordeu si és cert el que diu el telegrama?  Com es va 
resoldre el problema? 

 
2. Llegiu el text següent: 
 

Quan reflexionava així, la seva mirada va anar a raure en un cartell immens que 
una mena de clown passejava pels carrers de Yokohama. Aquell cartell, escrit en 
anglès, feia així: 

  
COMPANYIA JAPONESA ACROBÀTICA 

DE 

L'HONORABLE WILLIAM BATULCAR 

--------- 

ÚLTIMES REPRESENTACIONS 

ABANS DE MARXAR CAPS ALS ESTATS UNITS D'AMÈRICA 

DELS 

NASSUTS-NASSUTS 

SOTA LA INVOCACIÓ DIRECTA DEL DÉU TINGÚ 

GRAN ATRACCIÓ (pàg. 185) 

 
Jules Verne, La volta al món en 80 dies 

 
- Per què aquest insòlit cartell va permetre el retrobament del senyor Fogg i 

Rossinyol per tal de poder iniciar la travessia de l'oceà Pacífic? 

- Busqueu en el capítol 23 la descripció de la representació dels acròbates. Què 
havia de fer Rossinyol? 

 
3. En un anunci cal ser breu i explicar clarament el que es vol dir. Expliqueu una 
representació acrobàtica que vosaltres hàgiu vist (màxim 20 línies). Després, redacteu 
el cartell per anunciar la darrera representació d'aquest espectacle. Podeu 
acompanyar els anuncis amb dibuixos adients (els acròbates, els pallassos, 
instruments, feres...) 
 
4. En el capítol 6 de L'illa del tresor trobareu el mapa del capità. On és el tresor? Com 
queda indicat en el mapa? 
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5. Confeccioneu el vostre propi mapa del tresor. Formeu grups de tres o quatre i 
busqueu en el mateix llibre de Robert L. Stevenson o en altres llibres d'aventures 
mapes i esquemes que us puguin ajudar a fer el dibuix. Abans de començar, poseu-
vos d'acord en els punts següents: 

 
- Quin és el tresor? 

- On és? 

- Com s'hi arriba? Amb quin mitjà de transport? 

- Quines instruccions i advertiments voleu donar? 
 
3.6. La recompensa 
 
1. Al final de L'illa del tresor, el jove Jim i els seus companys de viatge aconsegueixen 
el tresor. Busqueu en el capítol 34 de què consta. Què és el que li agrada més a en 
Jim del tresor? Per què? 
 
2. Al final d'una aventura sempre hi ha una recompensa, però de vegades aquesta no 
és tan concreta com un tresor. Si heu llegit tot el Robinson Crusoe, quina creieu que 
seria la recompensa que té l'heroi? Per què? 
 
3. En el capítol 37 de La volta al món en 80 dies, el senyor Fogg fa números. Ha 
guanyat l'aposta de vint mil lliures, però les despeses del viatge han estat 
aproximadament de dinou mil lliures. Llegiu el text següent: 
 

... aquell excèntric cavaller no havia cercat la fortuna en aquella aposta, sinó 
solament la lluita. Fins i tot, les mil lliures restants, va repartir-les entre l'honrat 
Rossinyol i el malaurat Fix, [...] al capdavall, què havia guanyat en aquell 
desplaçament? Què li havia reportat aquell viatge? 
 
Res, es dirà potser? Sigui: res, llevat d'una dona encantadora que - encara que 
pugui semblar molt inversemblant- el va fer el més feliç dels homes! 
 
En realitat, no es faria, per menys que això, la volta al món? (pàg. 301 i 302) 

 
- A quina mena de lluita es fa referència?  

- El narrador, en aquest paràgraf, utilitza un to burleta contra les dones. En quina 
frase es pot observar aquesta actitud? Com és diu aquell que manifesta aversió 
a les dones?  

 
4. Si heu llegit tota la novel·la, expliqueu per què va fer el viatge el senyor Fogg. Per 
què creieu que Rossinyol el va acompanyar fins al final? 
 
5. I vosaltres, per quins motius faríeu la volta al món? Redacteu el primer capítol d'una 
novel·la de la qual vosaltres sou els protagonistes. Feu la descripció de l'heroi i 
expliqueu els motius que el porten a iniciar la volta al món. 
 
3.7. On són les heroïnes? 
 
A la novel·la d'aventures tradicional, hi surten poques dones. De fet, l'Alícia de Lewis 
Carrol a Alícia en el país de les meravelles (1865) en seria una excepció i, tot i així, la 
seva aventura té unes característiques diferents a les dels herois creats per Daniel 
Defoe, Robert L. Stevenson o Jules Verne. 
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Quan les dones intervenen en una aventura, acompanyen l'heroi. Però, més que 
acompanyants en el sentit explicat a l'apartat 3.2, són un tipus de recompensa. L'heroi 
aconsegueix l'amor de la dama al final de l'aventura. 
 
1. Si heu llegit La volta al món en 80 dies, poseu tres exemples en els quals es vegi el 
paper desenvolupat per la senyora Aouda al llarg de l'aventura. 
 
2. En el quadre cronològic següent trobareu diversos fets històrics en relació al camí 
seguit des de mitjans del segle XIX fins al 1944 per al reconeixement dels drets de la 
dona. Aquestes dades són del llibre de Cristina Gatell Dones d'ahir, dones d'avui. 
Busqueu les dates de publicació de les novel·les d'aventures següents i situeu-les en 
el quadre: 

 
- Ivanhoe 
- L'illa del tresor 
- Les mines del rei Salomó 
- El llibre de la selva 
- Els tres mosqueters 
- La volta al món en 80 dies 
- Les aventures de Huckleberry Finn 
 

(Us pot ser d'utilitat el quadre de la pàgina 34 (apartat III.2) per a saber qui és l'autor i 
així després poder consultar la GEC o bé les contraportades dels llibres 
corresponents.) 
 

Fets històrics Novel·les publicades 

1857. Llei que estableix l'ensenyament 
obligatori per als dos sexes entre els sis i 
els nou anys. 

 

1872. Primera dona a Espanya que es 
ma-tricula a la Facultat de Medicina. 

 

1885. El codi de comerç regula que la 
dona casada necessita l'autorització del 
marit per establir un negoci o practicar el 
comerç. 

 

1900. Llei protectora del treball de dones i 
nens. 

 

1910. Llei que suprimeix els obstacles 
legals per a l'entrada de les dones a la 
universitat. 

 

1912. Llei que prohibeix el treball nocturn 
a dones i nens. 

 

1918. L'estatut de funcionaris accepta l'en-
trada de dones a la funció pública. 
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1929. Reial decret que organitza l'Assegu-
rança de Maternitat. 

 

1931. La Constitució espanyola reconeix 
formalment la igualtat entre homes i 
dones.  

 

1932. Llei que admet el divorci.  

1934. Llei de la Generalitat de Catalunya 
que estableix la igualtat dels cònjuges en 
el matrimoni. 

 

1941. La Secció Femenina és 
l'encarregada d'ensenyar les matèries 
d'educació política, física i esportiva i les 
referents a la llar. 

 

1944. Es declaren obligatoris els ense-
nyaments de la llar a tots els centres 
d'ensenyament mitjà. 

 

 
3. Busqueu raons per a no incloure la dona com a heroïna d'una novel·la d'aventures 
escrita el segle XIX. Penseu en l'autor i el públic que l'ha de llegir. Podeu consultar el 
llibre de Cristina Gatell Dones d'ahir, dones d'avui o bé els vostres propis llibres 
d'història. 
 
4. Consulteu la cartellera dels cinemes de la vostra localitat. Marqueu les pel·lícules 
que, segons el títol i l'argument creieu que són d'aventura. Anoteu els noms dels 
protagonistes que surten en els títols.  
 
Herois: _______________________________________________________________ 
 
Heroïnes:_____________________________________________________________ 
 

- Hi ha més noms masculins o femenins? 

- Per què creieu que passa això? 
 
5.  Enumereu les característiques que ha de tenir un heroi i una heroïna per a 

vosaltres: 
 

Heroi Heroïna 
 
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
------------------------- 

 
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------------- 

 

- Compareu les dues llistes. Digueu quines característiques són comunes i 
quines no. 
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- Si heu posat les mateixes qualitats, per què creieu que ho heu fet així? 

- Si no heu posat les mateixes qualitats a l'heroi que a l'heroïna, per què creieu 
que ho heu fet així? 

 
 
4. COM S'EXPLICA UNA AVENTURA 
 
1. Una novel·la no ens agrada només per allò que explica, sinó també per com ho 
explica. Els autors de les novel·les que heu treballat a l'apartat anterior en sabien molt, 
de construir històries. Llegiu el text següent: 
 

10 de desembre. Ja començava a donar per acabada la cova o volta, quan de 
cop (sembla que la vaig fer massa grossa) va caure una gran quantitat de terra 
del sostre i d'un costat, tanta que francament m'espantà, i no sense raó, perquè 
si m'hi hagués trobat a sota, no m'hauria calgut enterramorts.(pàg. 99) 

  
Daniel Defoe, Robinson Crusoe 

- Qui explica la història? 

- De quin tipus d'escrit es tracta? 
 
2. A L'illa del tresor, la història és explicada per més d'un personatge, tot i que és Jim 
qui explica la major part de l'aventura. Quins avantatges i inconvenients pot tenir 
explicar una història d'aquesta manera? 
 
3. Rellegiu les primeres pàgines de L'illa del tresor i de La volta al món en 80 dies: 
 

- Quin temps verbal utilitza el narrador en cada cas? 

- L'aventura ja ha passat o ha de venir? Justifiqueu la vostra resposta amb dos 
exemples de cada una de les novel·les. 

 
4. Vosaltres també podeu explicar aventures. Formeu grups de tres o quatre; cada 
grup pot ser: dibuixant, cerca-raons o savi. 
 
Si sou un grup de dibuixants, la vostra tasca és fer una llista de personatges: reals o 
imaginaris, animats o inanimats. 
 
Si sou un grup de cerca-raons, heu de fer una llista de situacions o de problemes que 
puguin provocar conflictes. Per exemple, un noi va a una festa de disfresses i uns 
segrestadors el confonen amb el príncep Alí. 
 
Si sou un grup de savis, heu d'idear solucions que puguin resoldre tot tipus de 
problemes. Per exemple: trobar un filtre màgic. 
 
Teniu un temps limitat per a fer les llistes (10 minuts). Una persona de cada grup anota 
totes les idees que van sortint, sense discutir-les ni valorar-les. Després, llegiu en veu 
alta la feina feta per cada grup. 
 
Redacteu individualment o per grups una història amb alguns d'aquests personatges, 
conflictes i solucions que heu pensat entre tots. 
 
Per desenvolupar l'estructura narrativa de les vostres històries, us pot ser d'utilitat 
l'esquema següent, (recordeu que no cal que els vostres escrits donin resposta a totes 
aquestes preguntes): 
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Presentació Qui/Què  és/són? 
Com és/són/es diuen? 
On? 
Quan? 
Què fa? 

Nus Què passa? 
Amb qui? 
Per què? 
Com reacciona? 
Què més passa? 

Desenllaç Com es resol? 
Com han canviat els personatges? 
Com acaba la història? 

 
 
5. LA NOVEL·LA D'AVENTURES EN CATALÀ 
 
1. Llegiu l'article de Teresa Rovira La literatura infantil i juvenil que trobareu a l'annex 3. 
A partir de 1920 es publiquen traduccions de Dickens, Mark Twain, Defoe i Kipling, 
però les editorials tenen dificultats per a continuar publicant llibres i revistes en català. 
Per què? 
 
2. El 1952, l'editorial Selecta reedita les versions d'Andersen, Defoe, Mark Twain i 
Kipling, publicades per Editorial Catalana i fetes per Josep Carner i Marià Manent. Per 
què no es van poder llegir abans els llibres d'aquests autors en català? Quins fets 
històrics varen condicionar la publicació d'aquests llibres? 
 
3. En quina època va publicar Josep M. Folch i Torres?  Quin tipus de llibres va 
escriure? 
 
4. A partir de quins anys podem trobar un augment important de publicacions de 
novel·les en català? 
 
5.1. Dos clàssics catalans: en Massagran i en Lau  
 
Apliqueu els coneixements que teniu de les novel·les d'aventures a la lectura de les 
Aventures extraordinàries d'en Massagran, de Josep M. Folch i Torres, i de Lau o les 
aventures d'un aprenent de pilot, de Carles Soldevila. 
 
1. Organitzeu la classe en dos grups: A i B. Un grup llegirà Aventures extraordinàries 
d'en Massagran i l'altre Lau o les aventures d'un aprenent de pilot. Després de llegir 
els llibres, analitzeu els elements caracteritzadors d'un relat d'aventures. 
 

a) Busqueu i subratlleu en el llibre descripcions de com és l'heroi, com es diu i 
per què. 

b) En què ha canviat després de viure l'aventura? 
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c) L'heroi viatja sol? En cas contrari, com es diu el company d'aventura? Com 
és? 

d) Quins són els escenaris per on transcorre l'aventura? 

e) Busqueu un fragment del llibre en el qual hi hagi la descripció d'un dels llocs 
que us hagin agradat més. Preneu nota de la pàgina i marqueu el text amb 
llapis. Llegiu el text als vostres companys.  

f) Quin és el motiu pel qual l'heroi inicia el viatge? 

g) Expliqueu un dels perills amb el qual s'enfronta l'heroi. Com resol la situació? 

h) Quins mitjans de transport utilitza el protagonista? 

i) Quins objectes, animals o persones ajuden l'heroi en el viatge? Quins el 
perjudiquen? 

j) Com acaba l'aventura? Quina recompensa té l'heroi? 
 
2. Escolliu dos companys del grup A i dos del grup B. Després d'haver fet els exercicis 
anteriors, aquest grup de quatre resumirà les informacions obtingudes entre tots en el 
quadre següent: 
 

Ingredients del relat 
d'aventures 

Aventures d'en Massagran Lau o les aventures d'un 
aprenent de pilot 

L'heroi 
- nom 
- característiques 
L'acompanyant 
- nom 
- característiques 
Motiu del viatge 
Llocs on passa l'aventura 
Els mitjans 
- favorables 
- desfavorables 
La recompensa 

  

 
3. Quines semblances i quines diferències trobeu entre aquestes dues novel·les i les 
obres comentades a l'apartat III.3 de Defoe, Verne i Stevenson? Analitzeu cada un dels 
ingredients del relat d'aventures. 
 
4. Aneu a veure una pel·lícula d'aventures. Apliqueu el quadre anterior per tal 
d'analitzar els elements que intervenen en la història.  
 
5. Organitzeu a l'aula una recollida ràpida d'informació sobre el tema: com ha d'ésser 
una bona història d'aventures actualment? 
 
Per fer-ho, formeu grups de 6. Durant 6 minuts, exposeu les vostres idees dins del 
grup. Un secretari de cada grup ho anota tot. Després, dediqueu 15 minuts per tal de 
posar-vos d'acord sobre quins són els 3 punts més importants. Recolliu les 
informacions obtingudes a la pissarra i obtindreu la opinió de la classe. Apliqueu 
aquesta activitat a altres temes que us interessin. 
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6. Busqueu altres llibres d'aventures d'autors catalans. Llegiu-los i feu-ne una 
presentació a la classe (alguna informació interessant sobre l'autor, una part de 
l'argument, suggeriu algun misteri o perill que hi poden trobar, expliqueu per què us ha 
agradat...). A veure qui aconsegueix més lectors per al seu llibre recomanat! 
 
7. Escolliu un llibre d'aventures que encara no hagi llegit ningú de la classe. Demaneu 
al vostre professor o professora que cada dia us en llegeixi un fragment. 
 
 
6. LLEGIR LES NOVEL·LES D'EMILI TEIXIDOR, TOT UNA ALTRA AVENTURA 
 
Com ja heu vist, el gènere de la novel·la d'aventures va anar evolucionant i actualment 
la varietat de temes i elements que formen part d'un relat d'aquestes característiques 
és molt ampli. Formeu tres grups. El primer grup llegirà L'ocell de foc, el segon, El 
príncep Alí i el tercer, En Ranquet i el tresor. Després de llegir el llibre, feu alguns 
d'aquests exercicis: 
 
1. Contesteu les preguntes següents: 

- On s'inicia l'acció? Expliqueu quin és l'espai físic i temporal. 
- Qui és el protagonista de la novel·la? Com es diu? Quin ofici té? 
- Quines característiques són les més remarcables de la seva personalitat?  
- Què li passa? Quin és el motiu? Què decideix fer? 
- El protagonista fa un viatge? Per quin motiu? 
- Enumereu els llocs per on passa. 
- Viatja sol? Qui l'acompanya? 
- Quins obstacles troba? I quins ajuts? 
- Com acaba la història?  
- El protagonista té una recompensa per tot el que ha passat? 
- Qui explica la història?  Sempre hi ha el mateix narrador? 

 
2. En el quadre següent trobareu una relació de valors. Marqueu amb una creu aquells 
que majoritàriament transmet el llibre que heu llegit: 
 

Valors Llibre llegit: 

s'ha d'ésser bo  

no s'ha d'ésser babau  

l'astúcia sempre guanya  

no s'han de dir mentides  

s'ha d'ésser valent  

s'ha d'estimar els altres  

no s'ha d'ésser ambiciós  

s'ha de creure l'adult  
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cal estar atent a tot  

no s'ha de robar  
 
3. Copieu un fragment del llibre llegit en el qual l'heroi hagi sentit algun d'aquests 
sentiments: 
 

- emoció 
- angúnia 
- por 
- alegria 

 
4. El protagonista de la vostra història demostra la seva manera de ser al llarg de 
l'aventura que viu. Marqueu aquelles característiques que siguin més representatives 
de la seva personalitat: 
 

- iniciativa 
- tenacitat 
- voluntat 
- fe en l'amistat 

 
5. A les novel·les d'aventures tradicionals, els herois viatjaven a llocs allunyats, illes, 
mars, deserts, jungles, gels polars... On passa l'acció de la vostra novel·la? Per què 
creieu que l'autor va escollir aquest escenari? 
 
6. Els herois trobaven animals, armes, mapes, amics, pistes, vells savis... Aquests 
elements eren mitjans favorables que els ajudaven en el seu camí. Quins ajuts rep el 
protagonista del llibre que heu llegit? 
 
7. Els missatges escrits tenen una funció important en les novel·les d'aventures. 
L'arribada inesperada d'una carta podia ser el motiu per tal que l'heroi iniciés el viatge. 
Altres vegades, com a La volta al món en 80 dies, un telegrama pot portar moltes 
complicacions. Si heu llegit El príncep Alí, quina funció tenen les notícies publicades al 
diari? 
 
8. Feu un telegrama a partir d'una paraula qualsevol. 
Ex./aviat  
Aviseu Vaixell Iraní / stop 
Austràlia traïció /stop 
 
9. Els telegrames són molt breus. Si no el rep l'interessat, és possible que no 
s'entengui el missatge. A partir de l'exemple de l'exercici anterior o dels que vosaltres 
heu fet, redacteu una petita història on s'expliqui amb tots els detalls què va passar. El 
telegrama pot ser l'inici de la història, el final o bé un missatge que algú envia durant 
l'aventura. 
 
10. A l'hora de fer un viatge és important l'equipatge. Si el vostre protagonista viatja, 
quin equipatge porta? Per què? 
 
11. A vegades, els herois no tenen temps de fer les maletes. Què agafaríeu vosaltres 
si fóssiu els protagonistes d'un naufragi? 
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Formeu grups de tres o quatre. Imagineu-vos que sou un grup d'intrèpids mariners i 
que esteu fent un viatge cap a la Patagònia. El vostre vaixell està molt ben equipat. 
Podeu disposar de: 
 

una capsa de llumins 
unes llaunes 
una corda 
una estufa 
un mapa 
una carta celest 
una brúixola 
una llanterna 
una farmaciola 
bidons d'aigua 
receptor/emissora de ràdio 
un equip complet de pesca 
un pic i una pala 
sabó 
un joc de cartes 
plats 
coberts 
una olla 
llavors de diverses classes 
una paella 
llapis i paper 
ulleres de sol 
bosses grans de plàstic 
miralls 
una cuina 
un llibre 

 
Però un accident desafortunat us obliga a deixar el vaixell ràpidament per arribar amb 
una petita barca de goma a una illa deserta. Només podeu agafar tres objectes. 
Poseu-vos d'acord sobre quins agafareu. Heu de tenir en compte els criteris següents: 

 
- facilitat de transport, 
- facilitat de funcionament i de manteniment, 
- necessitats que soluciona. 

 
Quan hàgiu escollit els tres objectes, un representant de cada grup explicarà per què 
heu fet aquesta tria. Amb l'explicació, heu de convèncer els altres que la vostra tria és 
la millor, segons els criteris exposats. 
 
Quan hàgiu exposat els vostres arguments, podeu votar qui us ha convençut. 
 
12. Els herois obtenen una recompensa al final de l'aventura: el tresor, l'amor, l'èxit 
científic, el restabliment de l'estat de les coses... Com acaba la novel·la que heu llegit? 
Hi ha recompensa per al protagonista? 
 
13. Si heu llegit El príncep Alí  o En Ranquet i el tresor, expliqueu què conté el tresor.  
 
14. Us ha agradat el final del llibre? Per què? Si no és així, quin final li hauríeu posat 
vosaltres? 
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15. Hi ha llibres d'aventures en els quals el lector escull el que vol que passi. Llegiu el 
fragment següent: 
 

El cambrer desapareix i torna de seguida amb dos gots i una nota on et 
demanen que et reuneixis amb un individu anomenat Molotawa, que està 
assegut en una taula al fons del cafè. [...] 
 
Si t'asseus a l'esquerra, prop de la porta, passa a la pàgina 15. 
Si t'asseus d'esquena a la paret, passa a la pàgina 16. 

 
 R.A. Montgomery i Paul Granger, Les joies perdudes de Nabooti 
 
Segons el que contesteu, el final de la història serà diferent. 
 
Aneu a la biblioteca i escolliu un llibre d'aquest tipus. Llegiu el mateix llibre uns quants 
de vosaltres.  Quan hàgiu llegit la meitat del llibre, comenteu què passa a la vostra 
història. Al final, expliqueu-vos com ha acabat. Quin final us ha agradat més? 
 
16. El llibre llegit és una novel·la d'aventures? De quin tipus? Quins elements té en 
comú amb les novel·les d'aventures tradicionals? Quines diferències hi observeu? 
 
17. Organitzeu una taula rodona amb 4 membres d'un dels grups que ha llegit una 
mateixa novel·la de l'Emili Teixidor. Exposeu la vostra opinió sobre si l'obra llegida és o 
no una novel·la d'aventures. Al final, obriu un debat de manera que tots els que han 
llegit la novel·la puguin donar la seva opinió. 
 
18. Heu arribat al final del viatge. Sabeu moltes coses de les novel·les d'aventures i de 
l'aventura d'escriure. Escriviu una aventura a l'estil d'algun dels autors llegits. 
 
Seguiu els apartats del quadre per a construir el guió del vostre escrit. Quan hàgiu 
acabat el relat, comproveu que no us hàgiu deixat cap apartat sense desenvolupar: 
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- Tria el personatge o personatges: 

. nom propi 

. atributs particulars 

. activitats habituals 
 
- Marc: 

. físic: espai, temps 

. social 
 

- Conflicte: 

. esdeveniment 

. resposta dels personatges 
 
- Acció: 

. iniciativa del protagonista 

. generació de nous conflictes (o no) 
 

- Conseqüència 

. recursos del protagonista 

. solució 
 
- Reacció interna dels personatges 

. situació feliç 

. recompensa 

. moralitat 
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IV. COMPRENSIÓ LECTORA 

 PROPOSTA  DE TREBALL DE L’OCELL DE FOC 
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1. ABANS DE LLEGIR 
 
Una novel·la conté una història, una informació sobre el món real o imaginari que  li ha 
servit de referència a l'autor per a crear el seu món: els personatges, el moment 
històric, el lloc on transcorre l'acció... Aquesta narració té forma de llibre i, com a tal, 
amb els seus indicis externs  ja us avança molta informació sobre el contingut de la 
història; d'aquesta manera podeu intuir, per exemple, si el llibre us agradarà o quin és 
l'argument.  
 
Abans de llegir el llibre us convidem a analitzar-ne els indicis que us ofereix i a apropar 
els vostres coneixements del món amb els que l'autor posa en joc a l'hora de narrar la 
història. 
 
1. Amb un company o companya de la classe observeu els indicis externs del llibre: l' 
autor, el títol, l'índex, les il·lustracions, l'editorial, la col·lecció, l'edició, l' any i  lloc  de 
publicació, i el nombre de pàgines. Empleneu la fitxa següent: 
 

 Fitxa bibliogràfica 

Autor: 

Títol: 

Editorial:                                                                      Col·lecció: 

Any de publicació:                                                       Nombre d'edicions: 

Lloc de publicació:                                                       Nombre de pàgines: 

Il·lustrador:  

Estructura de l'índex: 

  
2. Contesteu les preguntes que us fem a continuació: 
 

a) Sabeu alguna cosa de l'autor que ha escrit el llibre? Heu llegit algun altre llibre 
seu? Si ho heu fet, us ha agradat? Per què? 

b) Llegiu l'índex. En quina època històrica passa l'acció?  

c) Llegiu la nota de l'autor (pàg. 5 i 6). Heu llegit o teniu alguna referència dels 
llibres que han servit a l'autor per a documentar-se? 

 
3. Empleneu el quadre de classificació dels llibres següents. A quin gènere literari 
pertany L'ocell de foc? Com ho heu suposat?  
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 Crònica Novel·la de 
cavalleria 

Novel·la 
d'aventures 

Llibre de 
consulta 

Història de la 
literatura catalana    X 

Crònica de Jaume I     

Tirant lo Blanc     

L'ocell de foc     

 
4. Relacioneu el títol del llibre amb les il·lustracions que conté i la informació que us en 
dóna l'índex. Quin creieu que serà el fil argumental de la novel·la? 
 
5. Si encara no us  heu  imaginat quin pot ser el fil argumental de la novel·la, llegiu-ne 
els fragments següents i torneu-ho a intentar: 
 
Text 1 
 

- I tampoc no m'heu explicat mai res de mi -jo volia aprofitar aquell moment de 
torbació del Cec per a saber coses-. Quant de temps fa que jo sóc de la colla? 
Quants anys fa que em tragineu pel món? Quina és la meva terra? Qui són els 
meus pares? Quin és el meu nom...? 
 
- Et dius Ocell de Foc, ets un joglaret de la colla del Cec de Cabrera i para de 
comptar! (pàg. 12)  

  
Text 2  

 
- Una trampa? -preguntàrem plegats l'Arnau i jo. 
 
- Sí. Ha convocat un torneig de cavallers i joglars, una festa d'armes i poesia, 
amb grans premis per als guanyadors. La competició començarà el darrer dia de 
maig, o sigui d'aquí a poc, i acudiran a l'esplanada de davant del castell tots els 
cavallers i joglars que tinguin notícia de l'esdeveniment perquè els premis són 
importants i el vescomte els ha fet pregonar arreu. El vescomte pensa que el 
clergue vagabund acudirà al torneig, mal sigui com a espectador, i espera 
atrapar-lo i aplicar-li un càstig exemplar. (pàg. 131) 

 
6. Escolliu el fil argumental que hagi fet un company; que sigui força diferent del vostre. 
Formuleu tres preguntes perquè el vostre company argumenti la seva versió. 
 
7. Expliqueu individualment i oral per què heu escollit llegir aquest llibre. 
  
 
8. Llegiu les paraules següents i, si no en sabeu el significat, busqueu-lo al diccionari: 
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joglar   trobador  duc 

dom  vescomte  cavaller 

monjo  rei   infant 

clergue  capità de guàrdia bandoler 

abat  canceller  mestre d'aixa 

pagès  falconer  mosso 

romeu  bruixot   soldat 

serf  escorta personal novici 

munter  alberguer  calafat.  

 
Què hi ha de comú i de diferent entre el seu significat? Classifiqueu-les en el quadre 
següent segons l'activitat a què fan referència: 
 

 Oficis  Noblesa  Clergat  Altres 

 
 
 
 

 

 

 

  

 
9. Busqueu a la biblioteca qui era el rei Jaume I i escriviu un paràgraf sobre els fets 
més rellevants de la seva vida. 
 
10. Localitzeu en el mapa de l'àmbit geogràfic de la lírica trobadoresca del segle XIII 
que hi ha a la pàgina següent on són: 

 
 
 
Provença 
Occitània 
Catalunya 
Carcassona 
Cabrera 
Cervera 
Besalú 
Perpinyà 
Foix 
Montpeller 
Ventadorn 
Girona 
Tolosa de Llenguadoc 
Cardona.  
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11. Feu una llista dels noms d'ocells de Catalunya que conegueu.  
 
12. Feu una llista del nom de plantes i arbres de Catalunya que conegueu entre tots 
els alumnes de la classe. 
 
13. Dels instruments musicals que teniu a continuació, subratlleu els que conegueu: 
 

guitarra    xirimia    flabiol 

cornamusa o sac de gemecs viola d'arc o lira  viola de mà o 
llaüt 

orgue    orgue de coll   flauta  
 
Busqueu al diccionari els que són nous per a vosaltres. També podeu consultar el 
llibre de M. C. Gómez, La música en la Casa Real Catalano-Aragonesa.  
 
14. Llegiu aquest text sobre el món feudal: 
 

El món feudal 

El feudalisme s'inicia durant el domini dels francs, es desenvolupa des del segle 
IX al segle XI i, des de França, es difon per quasi tota l'Europa occidental. 

El sistema feudal és una forma característica d'organització de la societat. El 
poder no és en mans del rei o de l'emperador sinó en mans dels seus feudataris, 
cadascun dels quals, en el seu territori, es comporta com un petit sobirà, i tota 
una sèrie de relacions de dependència i de protecció lliguen entre sí les 
persones de les diverses classes socials. L'economia d'aquesta època és 
bàsicament agrària. 

La societat feudal és el resultat de la fusió de tres elements: el vassallatge, el 
benefici i la immunitat. 
 
El vassallatge 

És un tipus de relació que s'estableix entre dues persones, una de les quals es 
posa al servei de l'altra, a canvi de la seva protecció i ajuda. 
 
El benefici 

Els vassalls, a canvi dels seus serveis i del jurament de fidelitat al seu senyor, 
reben, en règim d'usdefruit, una extensió de territori més o menys gran, que rep 
el nom de "benefici" o "feu". 
 
La immunitat 

És un conjunt de privilegis en virtut dels quals quasi totes les funcions del govern 
passen a mans dels feudataris. 

Durant el feudalisme, la part fonamental de l'economia és al camp. Tant els 
pagesos, com els grans terratinents, com els vassalls, que han rebut un feu en 
benefici, hi resideixen. 
 
El castell feudal 

A la segona meitat del s. IX, sovintegen les ferotges incursions dels normands i 
la gent organitza la seva defensa. Molts petits propietaris decideixen renunciar a 
la seva llibertat i a les seves terres, en benefici d'un poderós, per assegurar-se la 
protecció. Aquestes persones viuen agrupades al voltant de la residència del 
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feudal que es dedica, d'aleshores ençà, a fortificar-la. És així com neixen els 
primers castells. 

A partir del s. X s'edifiquen molts castells, i es perfeccionen perquè així ho 
exigeixen les lluites continuades entre els diversos senyors. Normalment, els 
castells s'edifiquen en llocs elevats. Els seus elements són: 

- La torrassa. És la fortalesa i, a la vegada, residència del senyor i de la seva 
família. Té una sola porta, a nivell del primer pis, on s'hi arriba amb una escala 
de fusta. Normalment, la vida es fa en una sola habitació, moblada molt 
austerament. Quan els costums es tornen més refinats, els feudals passen a 
viure en altres dependències més luxoses. 

- El fossat. Excavació que circumda la fortalesa. 

- Les muralles. Conjunt de murs que envolten el recinte. Els murs són coronats 
per merlets i, de tant en tant, s'obren espitlleres des d'on els defensors disparen 
arcs i ballestes. 

- Les torres. Situades als angles de la muralla o protegint la porta, són més altes 
que els murs. 

- El camí de ronda. És l'espai que queda lliure darrera els merlets i que 
circumval×la el castell. 

- El pont llevadís. Dóna accés a la porta d'entrada de les muralles tot salvant el 
fossat. 

- Els patis. La porta central dels murs dóna accés als patis. Al primer pati hi ha la 
capella, el forn, el pou, tallers d'artesans, magatzems, estables, etc. El pati 
interior, o plaça d'armes, és coronat per la torre de l'homenatge. 
 
Una jornada al castell 

La jornada al castell és ben diferent segons les zones. Normalment comença a 
les 6 h del matí. Un criat desperta el senyor noble. Aquest  es vesteix i es renta 
la cara i les mans. A vegades, quan torna de caçar, es banya amb aigua 
barrejada amb essències perfumades dins una tina de fusta. Després es pentina, 
es recull el cabell que porta llarg fins al coll, resa les oracions i assisteix a la 
missa amb la seva família. 

Un cop desdejunat, el noble rep els seus súbdits en una sala normalment 
ornamentada amb trofeus de caça, armes, frescos, tapissos i vidres de colors 
vius (blau, vermell o verd). 

Al terra i a les parets de la sala s'escampen flors o palla fresca per mantenir 
l'ambient olorós. És el moment de passar comptes i donar les ordres pertinents 
als seus subordinats: el majordom, (representant directe del senyor en el seu 
feu), els palafreners, l'encarregat de les cavallerisses, el cap de personal del 
castell, el cap del servei de cuina, l'encarregat de celler, el del rebost... i tots els 
altres que treballen per a ell. 

Després, juntament amb els seus fills i escuders practica a la sala d'armes i 
baixa a donar un cop d'ull a les cavallerisses o a les gosseres fins que el so del 
corn anuncia que el dinar és a punt. 

A la mateixa sala s'han preparat les taules amb cavallets i tambors i els criats 
ofereixen als comensals unes palanganes amb aigua de roses per rentar-se les 
mans. A taula no hi ha ni forquilles ni tovallons i el menjar és servit en grans 
safates. 
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La base de l'alimentació la constitueixen els productes que el senyor obté de les 
seves terres i de la cacera. 

Les espècies ocupen també un lloc importantíssim dins l'alimentació. 

El dinar és molt abundant i, mentre dura, el senyor ofereix als seus hostes 
distraccions i entreteniments variats, com per exemple l'actuació dels joglars. 
Aquests van de castell en castell. Als senyors, els agrada rebre'ls i normalment 
els recompensen generosament, hostatjant-los de vegades durant llargs 
períodes de temps. 

Després de dinar, el noble fa la migdiada, es distreu amb els seus familiars o 
hostes al jardí del costat del castell, juga a les cartes, a dames, a escacs, 
passeja o va a caçar. 

Alguns dies concrets el senyor es dedica a l'administració de justícia. 

Alguns senyors tenen competència només en les causes de menor gravetat 
mentre que els altres tenen l'anomenat dret "d'alta justícia", és a dir, poden 
arribar a inflingir la pena capital. Per exercir el seu càrrec de jutge el senyor es 
basa en lleis escrites, tot i que de vegades recorre als usos, a la tradició oral. Per 
decidir sobre la innocència o culpabilitat d'una persona, sovint es recorre al duel. 

Finalment arriba el sopar, semblant al dinar però menys abundant. Es reuneixen 
al voltant de la llar de foc i els pelegrins o vianants que s'han aturat al castell 
conten les aventures que els han succeït durant els seus viatges. També és 
aleshores que el ministril* interpreta suaus melodies. 

Més tard ve la son i tothom es recull menys el sentinella que vigila, situat a la 
torre més alta del castell. 

 
Seminari El gust per la lectura (Curs 1987-1988) 

 
* ministril (ministrer): persona que toca instruments de buf de fusta. 

 
Completeu les frases o els dibuixos següents sense consultar el text: 
 

- El poder efectiu era en mans de ..................................................... cadascun 
dels quals ................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
- L'economia d'aquesta època és bàsicament ......................................................... 
 
 
 
- El vassallatge és un tipus de relació que s'estableix entre dues persones 
que ..........................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 
15. Observeu el dibuix. Poseu el nom corresponent als mots: la torrassa, el fossat, les 
muralles, les torres, el camí de ronda, el pont llevadís, els patis: 
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16. Què és allò que més us ha cridat l'atenció de l'explicació d'una jornada al castell? 
Per què? 
 
17. Ordeneu les síl·labes de les paraules el més ràpid possible. Marqueu el temps de 
l'exercici dels tres primers nois/noies de la classe que l'acabin. Si no coneixeu el 
significat d'algun mot, busqueu-lo al diccionari. 
 

da-di   gen-lle-da  rany-a-ve  sir-tès-ven 

...................  .....................  ....................  .................... 

 bat-gir-mal  dor-es-ni-car  ge-ta-ma-tra-es to-rium-scrip 

...................  .....................  ....................  .................. 

deus-li-far-ga  rot-es-qui-ta    

...................  ..................... 
 
18. Escriviu 10 frases sobre el que sabeu del llibre abans de llegir-lo (ex.: L'ocell de foc 
és una novel·la d'aventures.). Compareu la vostra informació amb la dels vostres 
companys. Feu una llista comuna de tota la informació que sabeu: 
 
1......................................................................................................................................... 

2......................................................................................................................................... 

3.......................................................................................................................................... 

4.......................................................................................................................................... 

5......................................................................................................................................... 

6......................................................................................................................................... 

7......................................................................................................................................... 
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8......................................................................................................................................... 

9......................................................................................................................................... 

10........................................................................................................................................ 
 
 
2. DURANT LA LECTURA 
 
La novel·la està dividida en tres parts; hem partit d'aquesta divisió per fer-vos una 
proposta de treball que us guiï en la lectura. Trobareu activitats que us ajudaran a 
recopilar informació per fer un treball posterior i altres que pretenen ampliar el vostre 
vocabulari o simplement aprofundir en un aspecte concret de l'obra..  
 
2.1. Primera part («Els camins») 
 
1. Feu grups de 3 alumnes. Escolliu un objectiu de treball sobre el llibre entre els tres 
següents i aneu recopilant informació a mesura que llegiu la novel·la. Quan hagueu 
acabat, confronteu la vostra informació amb la d'altres grups que tinguin el mateix 
objectiu. Elaboreu un dossier amb la informació recollida per tots els grups. 
 
Grup A. Personatges que surten a l'obra per capítols. Classifiqueu-los per 
personatges principals  o secundaris i per animals o persones: 
 
 

Personatges 

Principals Secundaris 

Persones Animals Persones Animals 

 
 
 
 
 

 

   

 
Grup B. Resum de la idea principal de cada part per capítols. 
 
Grup C. Vocabulari que heu après. Classifiqueu-lo per camps semàntics: 
 

Plantes Ocells 

 

 

 

Instruments musicals Oficis 
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Llocs Menjars 

 

 

 

Roba Altres 

 

 

 

 
 
2. Feu una lectura selectiva (no llegiu tot el text) de la primera part del llibre. 
Seleccioneu-ne tots els noms propis, sense repetir-los. Classifiqueu-los segons que 
siguin de personatges, poblacions  o edificis: 
 
 

Personatges  
 

Poblacions  
 

Edificis  
 

 
 
3. Quan arribeu al final dels capítols, intenteu contestar les preguntes següents abans 
de seguir-ne la lectura. Després continueu llegint i comproveu si les vostres  
suposicions eren certes: 
 
Capítol 1 («L'escarnidor d'ocells»): De què té por el Cec, que creu que no arribarà ni a 
Rocablanca ni a Rocabruna? 
 
Capítol 2 («El vescomte bandoler»): Què els passarà als companys de l'Ocell de Foc?  
 
Capítol 3 («La ferida»): Què farà el noi ara? 
 
Capítol 4 («En Roc Destraler»): Quina suposeu que és la història d'en Roc Destraler? 
 
Capítol 5 («Història del lladre»): Què és un colom de sang? 
 
Capítol 6  («El colom de sang»): Com pot ser la cabana d'en Rasclet? Per què? 
 
Capítol 7 («El Cavall Florit»): Descriviu com  en Rasclet pot haver disfressat en Roc 
Destraler i  l'Ocell de Foc. 
 
Capítol 8 («L'Encantament»): L'home que explica les històries és un simple pelegrí o 
és algú més? Per què? 
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Capítol 9 («La fugida»): Qui creieu que va trobar de sobte l'Ocell de Foc després de 
compondre el sirventès? 
 
Capítol 10 («El clergue vagabund»): Què creieu que pot succeir a la segona part? 
 
4. Mentre llegiu la primera part, tingueu present les preguntes que haureu de contestar 
quan l'acabeu: 
 

- Qui és el narrador de la història? Com ho heu deduït? 

- Què és un joglar? I un trobador? Quina diferència hi ha entre ells? 

- Quin recorregut fa l'Ocell de Foc i els seus companys de camí? 

- Què vol dir pertànyer a l'orde de cavalleria? 

- Quins oficis hi apareixen? 

- Quins enigmes queden per aclarir al final de la primera part? (Ex.: el colom de 
sang) 

 
5. Llegiu els fragments següents. Quan l'Ocell de Foc parla amb el Cec de Cabrera, 
quin tractament li aplica (tu, vós, vostè)? Per què creieu que ho fa? Copieu un altre 
fragment que ho exemplifiqui: 
 

El silenci durava massa i la grapa no afluixava. El braç em feia mal. 

- Què passa? Deixeu-me o em trencareu el braç! (pàg. 9) 

 

- No m'heu explicat mai res de vós mateix. D'on sou? 

- Calla -ordenà-, que els dos mussols ja són aquí. (pàg. 12) 
 
6. Quan acabeu de llegir la primera part, per parelles, formuleu oralment tres 
preguntes sobre l'argument de la novel·la perquè les contestin els vostres companys. 
Anoteu els encerts obtinguts per cada parella. 
 
7. Emili Teixidor, a vegades,  amb la descripció de pocs elements (cara, cabells, 
alçada, vestit, caràcter) en té prou perquè els  personatges semblin reals. Esbrineu de 
quin personatge es tracta a cada fragment:  
 

Era un home d'una cinquantena d'anys, alt i bru, vestit sempre de negre, amb 
llarga cabellera i fosca barba espessa. Era sorrut, parlava poc i la ceguesa i els 
ulls, sempre oberts i fixos, donaven un aire feréstec a la seva cara.  
 
Personatge: .................................................... 
 
No hi havia dubte: el bigoti ros, la barbeta punxeguda, prim i malairós, la camisa 
groga, les calces carmesí, gaiades de blanc, l'espasa cenyida, i al cap un bonet 
de grana amb un fermall de color d'or. 
 
Personatge: .................................................... 
 
Era alt i ben plantat, massís, bru. La cabellera llarga i negra, cenyida al cap per 
un mocador blau. Unes dents molt blanques lluïen entre el bigoti espès i la barba 
retallada, fosca. Portava una camisa espellingada sense color i unes calces 
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verdes, estripades i brutes. Anava descalç, i penjat a la cintura, al costat 
esquerre, li queia un manyoc de cordills, ferros i ganivets. Sobre l'espatlla dreta 
portava una peça morada, que no vaig saber veure si era una capa o una 
manta.[...] Es deslligà el mocador blau que portava al cap i un embull de cabells li 
caigué sobre les espatlles i li tapà el rostre. La cicatriu li lluïa enmig de la cara, 
sota la cortina de cabells, com una sargantana vermella. 
 
Personatge: ................................................... 

 
8. En Roc Destraler és un dels personatges més ben definits a la novel·la. La seva 
condició de lladre l'embolcalla de misteri i d'intriga, és un personatge bàsicament 
aventurer. Llegiu aquest fragment i dibuixeu-lo. Quins creieu que són els elements que 
el fan ser aventurer i interessant? 
 

En Roc Destraler anava disfressat de mercader, i feia goig de veure: calces 
vermelles, sabates negres, camisa de seda blanca, mantó de vellut morat i al cap 
un capell d'ala ampla amb un fermall de molt gran estima. La cara tota 
groguenca, gràcies als pèls que el bruixot li havia enganxat al damunt del seu pèl, 
i la cicatriu que li travessava la galta esquerra, també rogenca, era menys visible 
enmig de la pelussera roja. (pàg. 58)  

 
9. En aquesta primera part l'autor ens descriu molt poc com és el protagonista de la 
història, l'Ocell de Foc. Malgrat tot, quan  heu acabat de llegir-la us heu fet una idea de 
com és aquest personatge. Feu una fitxa que reculli trets bàsics del noi: 
 

Característiques físiques  

 

Característiques psíquiques  

 

Altres característiques  

 

 

 
10. En totes les seves  novel·les l'autor, per crear una escena d'acció, és a dir, ràpida, 
de moviment, escriu paràgrafs curts amb poc diàleg o sense; utilitza  preferentment 
frases coordinades; enumera els elements necessaris; concreta l'evolució del temps i 
de l'espai, i empra molts verbs d'acció. 
 
Llegiu els paràgrafs següents. Observeu si hi trobeu els elements esmentats 
anteriorment. Elaboreu una llista amb els verbs d'acció que hi trobeu: 
 

Cinc encaputxats descavalcaren alhora. Quatre d'ells s'abraonaren sobre el 
Cavaller Salvatge, i després d'una estona de lluita, aconseguiren d'immobilitzar-
lo. El mantenien estirat, d'esquena a terra, dos als braços i dos a les cames. El 
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cinquè encaputxat empaità la soldadera, que s'escapava amb el gipó per l'altra 
banda del camí, i estirant-la pels cabells, l'obligà a  tornar enrera.  
 
Don Llop va acostar-se al noi i li va posar la mà al pit, al lloc de la medalla, sense 
dir res, i li va clavar dos cops, com si truqués a la porta del cor. Hi va trobar els 
dos sobres, amagats sota la camisa i va mirar el noi amb ulls de complicitat. 
Després, va pujar d'un salt al cavall i, al costat dels dos mossos que 
l'acompanyaven, va córrer per atrapar la columna de soldats que s'allunyava. 
(pàg. 24 i 25) 

 
Emili Teixidor, Cor de roure 

 
Escriviu un paràgraf curt seguint la tècnica d'escriptura emprada per l'autor. Heu 
d'utilitzar, com a mínim, 5 dels verbs de la llista que heu elaborat. 
  
11. La comparació és una figura retòrica que determina els punts de semblança i de 
dissemblança d'un element amb un altre que se suposa més conegut per, d'aquesta 
manera, fer més evident una propietat del primer. 
 
Llegiu els fragments següents, extrets de L’Ocell de foc i subratlleu-hi els elements de 
la comparació. Després, busqueu també quatre comparacions en el llibre i feu el 
mateix: 

 
El Cec de Cabrera acotà el cap, trist, com si digués que ja s'ho pensava. 
(pàg.10) 
 
Ell pensava que el seu treball té més mèrit i és més difícil que el d'aquests dos 
que ara vénen. (pàg.11) 
 
La soldadera anava carregada de farcells i embalums com una bèstia. (pàg.13) 
 
De sobte la corrua de pelegrins foscos, el seu cant monòton, el silenci dels 
boscos, com un gegant adormit, i les figures canviades dels meus amics el lladre 
i el bruixot, tot plegat em semblà estrany, com si recordés un somni, com si jo fos 
un altre i no tingués res a veure amb aquell paisatge i aquella gent. (pàg. 61) 

 
12. Relacioneu les  locucions i frases fetes següents amb el significat corresponent: 
 
 

Locucions i frases fetes Significat 

 Tot sortiria malament 

 Va tenir totes les atencions amb 
nosaltres 

1. guanyar-se les garrofes (pàg. 12)  No tinc ganes de fer res 

 Aconseguir un premi 

2. T'he ben buidat el pap! (pàg. 43) Vomitar-ho tot 

3. no m'ho acabava d'empassar (pàg. 21) M'havia ennuegat 
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 Explicar-ho tot 

4. no m'hi veig de gana (pàg. 34) Aconseguir tenir diners treballant 

5. ens tractà a cos de rei (pàg. 45) Tot aniria a l'orri 

6. tot se n'aniria en orris (pàg. 58) Tinc molta gana 

 Ens va fer pagar molt cara la factura 

 No m'ho creia 

 
     
13. En els capítols 1, 9 i 10 l'autor dóna al lector clares referències del món literari dels 
segles XII i XIII: «Gairebé no utilitzen mai la llengua vulgar en les seves composicions -
havia dit el Cec-; la llengua del poble només els serveix per a entendre's amb la gent.»  
(pàg. 73). Busqueu la informació sobre els mots següents a la novel·la: 
 
 

Trobadors:  

Joglars:  

Goliards:  

Cecs:  

Joglaresses:  

Llengua vulgar:  

Sirventès:  

 
 
14. La poesia trobadoresca es basa en el nombre de síl·labes per vers i en la rima. Les 
normes sobre mètrica i rima són molt severes. Busqueu informació sobre els termes 
següents:  
 

mètrica, rima, cobla, tornada i els gèneres poètics provençals. 
 
15. Llegiu el sirventès adreçat al vescomte de Peguera (pàg. 71). Compteu la mètrica 
(nombre de síl·labes de cada vers) de cada estrofa. Deduïu quina rima hi ha, quantes 
estrofes té i quin és el tema principal del sirventès. 
 
16. Llegiu el sirventès de tema moral escrit en occità per Cerverí de Girona (aprox. 
1259-1282). Després contesteu les preguntes que hi ha a continuació: 
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A grèu pòt òm conísser en la mar 
camin, si tot se'n passa lenhs e naus, 
o si tot s'es la mar plana e susus 
pòt grèu l'aiga planament mesurar; 
encaras mens ve ni conois ni sap 
'engenh e'l mal qu'en falsa femna cap. 

És difícil de reconèixer un camí en la mar 
encara que hi vegem passar vaixells i barques, 
i encara que la mar sigui plana i reposada, 
és difícil amidar exactament les aigües; 
encara menys es pot conèixer i saber 
l'astúcia i el mal que hi ha en una dona falsa. 

  
(Versió catalana moderna:) 

 
- De quantes estrofes es compon? 

- Quin és el tema? A qui va adreçat?  

- Què creieu que va motivar Cerverí de Girona a escriure aquest sirventès? 
 
17. Per parelles, escriviu un sirventès. Heu de tenir en compte: a qui l'adreceu i la 
motivació per  escriure'l, què li direu, de quantes estrofes el composareu, el tipus de 
rima i de mètrica... Intenteu no posar a qui va dirigit. Després llegiu als companys per 
tal que esbrinin de qui es tracta.   
 
Si sou més agosarats, poseu-hi la música d'una cançó popular. 
 
2.2. Segona part («El monestir»)  
 
1.  Abans de llegir la segona part llegiu la informació que hi ha a continuació sobre el 
monestir:  
 

El monestir 

 Els monjos cistercencs han estat uns grans constructors. Varen crear un model 
de monestir que solament podia ser alterat per qüestions d'orientació o de 
tipologia. Aquest model tenia dos punts neuràlgics: l'església i el claustre, al 
voltant dels quals girava tota la vida del monestir. 

L'església era el lloc on es feia l'oració comunitària. Els monjos hi anaven vuit 
vegades al dia: matines, laudes, prima, tèrcia, sexta, nona, vespres i completes. 

El claustre, al voltant del qual girava tota la vida dels monjos (lloc de lectura, de 
relació, de meditació), comunicava les diferents dependències del monestir: el 
refetor, la cuina, la sala capitular, els dormitoris, l'escriptori... 

A més els monestirs disposaven d'altres estances, com eren el magatzem, el 
forn de pa, el celler, la ferreria, etc. 
[...] 
El monestir constava de dos recintes: el recinte exterior i el recinte interior. El 
recinte exterior estava format per dues places: en la segona hi havia els paletes, 
els ferrers. En la primera, els monjos jubilats i l'abat (que vivia al seu palau, el 
pati del qual encara es conserva). També hi havia la porteria, la infermeria, 
l'hostatgeria,... 

El recinte exterior del monestir de Santes Creus constava de tres parts: l'església, 
el claustre anterior i el claustre posterior. 
[...] 
A la Sala Capitular es reunien els monjos per llegir els Capítols de l'Orde (d'aquí 
en ve el nom). També hi tenien lloc actes com les professons, nomenaments, 
eleccions... 

 
Altarriba, E. i  Baluja, J. Santes Creus 
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Observeu el dibuix de la pàgina següent i col·loqueu els noms dels diferents espais: 
església, claustre, sala capitular, (a la part alta) dormitori, recinte interior i recinte 
exterior:    
 
 

 
 
 
2. Quan arribeu al final dels capítols intenteu contestar aquestes preguntes  abans de 
seguir la lectura del capítol següent. Després continueu llegint i comproveu si les 
vostres suposicions eren certes: 
 
Capítol 11 («La cel·la humida»): Què li passarà al noi? 
 
Capítol 12 («El fadristern»): On deuen portar l'Ocell de Foc? 
 
Capítol 13 («El monjo mut»): Creieu que l'Ocell intentarà escapar amb l'Arnau? Per 
què? 
 
Capítol 14 («L'hora perfecta»): Què suposeu que decidirà l'Ocell de Foc? 
 
Capítol 15 («La treva»): Qui creieu que és l'Ocell de Foc, el fill del trobador o el fill del 
vescomte? 
 
Capítol 16 («La dama negra»): En Rasclet, qui vol cremar-lo? Per què? 
 
Capítol 17 («El passadís secret»): Què passarà al monestir quan sàpiguen que els 
nois han marxat? 
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Capítol 18 («El cavaller Deshabitat»): Què imagineu que passarà al torneig del Castell 
de Peguera? 
 
3. Llegiu la descripció del monestir de Sant Fruitós i completeu-la amb les paraules 
que hi falten. Quan llegiu el capítol 11 comproveu si les vostres suposicions eren 
certes: 
 

El monestir era un conjunt d'............................. de color terrós encerclats per 

una ............................ que alçava com un home i mig. Fora muralles i al davant 

de la portalada de l'....................................... hi havia una escalinata i 

una ............. ........................................ i tot de cases senzilles al voltant. 

El .................... ................................................ i les ..................................... 

semblava que toquessin el cel perquè el monestir quedava encimbellat sobre 

un ........................... verd de boscatge, i un ............................... tranquil i net el 

voltava i en feia gairebé una illa.  

 
4.  Mentre llegiu la segona part tingueu en compte les preguntes que haureu de 
contestar en acabar: 
 

- Qui troba l'Ocell de Foc al monestir? 

- Quina missió tenia el Cec de Cabrera? 

- Qui és Berenguer Foix? 

- Què feien els monjos al monestir? 

- Per què dubta l'Ocell sobre el seu futur? 

- Qui són els algibesos? I el croats? 

- Qui era la dama negra? 

- Per què li diuen l'Ocell de Foc? 

- Quin altre nom li posen a l'Ocell, perquè no el reconeguin al torneig del Castell 
de Peguera? 

 
5. Com a recurs estilístic l'autor utilitza molts diàlegs d'estil directe, és a dir, els 
personatges parlen en primera persona. D'aquesta manera els esdeveniments es 
desencadenen amb més agilitat. Llegiu el diàleg següent, ordeneu-lo i deduïu qui parla. 
Trobareu la resposta a la pàgina 104 del llibre: 
 

- Digues. 

- Des de l'altra punta de la volta. Correspon al dormitori dels novicis, però tothom 
dorm i no m'ha vist ningú. No pateixis. 

- No ets al llit? 

- Comença a pensar què farem per aquests mons de Déu, fora del monestir, 
perquè ja he descobert el passadís secret. 

- Si et descobreixen et posaran un cadena i grillons i et faran treballar als 
conreus del monestir com un serf. 

- Sí? On ets, [...] des d'on em parles? 
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- Te les penses totes! 

- I tu pensa en la nostra fugida. Fins demà! 

- Si em descobreixen, em faré l'adormit, com si un malson m'hagués obligat a 
alçar-me com un somnàmbul. 

- No -rigué [...] -. Ni tan sols a la meva cambra. Estic a la cambra del costat, ja 
t'ho he dit, però no pateixis. 
 
 

Arnau: - Digues. 

  

Arnau:  

  

  

  

  

  

  

Arnau: - I tu pensa en la nostra fugida. Fins demà! 

 
 
6. En la primera part heu llegit descripcions de personatges. En aquesta segona heu 
llegit descripcions de l'estat d'ànim del protagonista a través del paisatge. L'autor fa la 
descripció en primera persona, enumera les sensacions i utilitza la comparació. 
 
Llegiu el fragment següent. Subratlleu els elements a través dels quals el personatge 
explica el que sent: 
 

El moment i el paisatge eren com un món petit i perfecte, que jo podia agafar i 
guardar al lloc on tots arraconem les coses bones i les coses dolentes que vivim. 
Era el silenci, la llum roja del sol, el color viu dels arbres, l'aire que arribava fins a 
l'horitzó, ample i suau com un llençol de lli... El temps s'havia aturat i jo podia 
quedar-me tota la vida, quiet, sobre la roca, de cara al paisatge. (pàg.109) 

 

 
 69



 

 
7. Escriviu un paràgraf descrivint les sensacions que heu  tingut en observar el 
paisatge després d'haver pujat un cim. 
 
8. L'Arnau somia ser un cavaller. Ell ha jurat amor fidel a una dama, la filla del 
vescomte de Peguera, la qual li ha donat en penyora un mocadoret blau de seda. El 
cavaller dedica les proeses que realitza a la seva dama, de la mateixa manera que els 
trobadors dediquen cançons a la seva estimada. Llegiu els  poemes següents i 
seleccioneu els que hauria pogut escriure l'Arnau: 
 

«Segueixca el temps qui viure vol; 
si no, poria's trobar sol 
 e menys d'argent.» 
Per ço que haja bon fonament 
 nostre sermó 
digats ab gran devoció: 
 "Ave Maria"; 
consell-vos que de tot lo dida 
 no en digats pus. 

 (Fragment) Bernat Metge, Sermó 
       
Ah, si pogués tot ver amant 
ser discernit del falsador, 
i el llausanger i el traïdor 
portessin banyes al davant! 
Tot l'or del món i tot l'argent, 
jo els donaria, ben després, 
si amb mi, que sóc d'amor corprès, 
midons volgués ser benevolent. 
Quan jo la veig, el meu turment 
em surt pels ulls i la color, 
car així tremo de paor 
com la fulla contra el vent. 
No tinc pas més seny que un infant, 
tant mon amor em té malmès. 
Doncs si midons així m'ha ullprès, 
¿per què no escolta més mon plant? 
 
Dama gentil, sols us deman 
que m'accepteu de servidor. 
Jo us serviré com bon senyor. 
Cap guardó no seré esperant. 
Estic al vostre manament 
amb cor humil, gai i cortés; 
no sóc lleó ni ós muntés 
perquè m'occiu com a ells, talment. 
  
Allà on es troba el meu Cortès 
aquest vers meu serà tramès. 
Si en sóc tan lluny, no és mancament. 

  Bernat de Ventadorn 
 
Tant ai mon cor de joya, 
 tot me desnatura. 
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Flor bancha, vermelh' e groya 
 me par la frejura, 
c'ab lo ven et ab la ploya 
 me creis l'aventura, 
per que mos pretz mont'e poya 
 e mos chans melhura. 
Tant ai al cor d'amor 
 de joi e de doussor, 
per que'l gels me sembla flor 
 e la neus verdura. 

  Bernat de Ventadorn 
 
9. Quin creieu que era l'ideal d'amor del cavaller? Creieu que és un tipus d'amor 
viable? Quina diferència hi ha entre l'ideal d'amor del cavaller i el concepte d'amor que 
es té al segle XX? Quin dels dos preferiu? 
 
10. Busqueu al llibre el fragment que parla sobre la llengua provençal. Després 
contesteu si són vertaderes o falses les afirmacions següents: 
 

Afirmacions Vertadera Falsa

Les llengües més conreades pels trobadors són el castellà i el 
provençal 

  

El provençal i el català són una mateixa llengua   

El provençal, el gallec, el francès, el sicilià, el castellà i el català són 
llengües que procedeixen del llatí. 

  

Els qui parlen català entenen el provençal i el sicilià.   

Els trobadors poden posar algun mot d'altres terres mentre aquell mot 
es digui a Provença o a les terres veïnes. 

  

 
11. Definiu les paraules següents. 
 

meix (pàg.106) :  

macilents (pàg. 94): 

esquellerinc (pàg. 95)  

nigromància (pàg. 95): 

col·lació (pàg. 93): 

alabarders (pàg.108): 

pesta (pàg.119): 

 
12. Expliqueu el significat de les locucions i frases fetes següents:  
 

estem com gat i gos (pàg.117): 

ens costà Déu i ajuda (pàg.119): 
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L'engatarem ben engatat (pàg. 119)  

Estàs torrat (pàg.141): 

Ho engegaràs tot a rodar (pàg. 141): 

Em fa mala espina (pàg. 141): 

 
13. Quan acabeu de llegir la segona part escriviu 5 frases sobre l'argument perquè les 
llegeixin els vostres companys i diguin si són vertaderes o falses. 
 
2.3. Tercera part («El castell») 
 
1. Mentre llegiu la tercera part tingueu en compte les preguntes que haureu de 
contestar en acabar: 

- Qui és el «Cavaller Deshabitat»? 

- Què passa després de la mort del vescomte de Peguera? 

- Com ho fa Carmesina per ajudar l'Arnau? 

- Amb qui decideix anar l'Ocell de Foc, amb l'Arnau o amb el Cec? 
2. Llegiu les paraules següents. Heu d'ordenar-ne les lletres al més aviat possible, 
perquè s'entenguin. L'exercici s'acaba quan han finalitzat els 3 primers de la classe: 
 

revob   vjao   ipirtojcs   

...................  ...................  ....................   
 
traesda   lafrepaner  vsssgrdeeaa  

....................  ....................  .....................   
 
3. Llegiu la pàgina 157 del llibre, on es descriu l'ambient del torneig. Busqueu imatges 
d'un torneig medieval. Entre totes les imatges de la classe, trieu-ne la més propera a la 
descripció. 
 
4. Les justes poètiques de les corts provençals són l'origen dels Jocs Florals. Celebreu 
els Jocs Florals al vostre centre? En cas afirmatiu, quan? Hi heu participat alguna 
vegada? Quines són les regles de joc?  
 
5.  L'Ocell de Foc participa en un concurs de joglars (pàg.158); vosaltres també tindreu 
l'oportunitat de fer-ho.  
 
Formeu un jurat amb quatre persones, designeu un àrbitre per guiar el concurs, 
establiu un temps de preparació per als concursants, seguiu les normes de joc 
prèviament establertes pel jurat i que guanyi el millor! 
 

Primer joc. Composeu una cançó d'amor en la qual totes les paraules comencin 
per la mateixa lletra (menys la lletra C), la mateixa amb la qual comença el nom 
del vostre estimat o estimada. 
 
Segon joc. Responeu en vers la pregunta següent: Quin menjar és més bo, 
olorós i gustós, el dolç o el salat? 
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Tercer joc. Inventeu-vos un llenguatge críptic de manera que ningú més pugui 
saber el que dieu i composeu un text. Després, els vostres companys hauran de 
desxifrar-lo 

 
 
3. DESPRÉS DE LLEGIR 
 
Ara que ja heu acabat la lectura de la novel·la és el moment de relacionar allò que heu 
llegit amb el que ja sabíeu. Us proposem activitats que van més enllà del contingut de 
la novel·la i que estan relacionades amb el llenguatge de l'obra o simplement amb 
algun tema o contingut que hi apareix. 
 
1. L'autor utilitza paraules diferents per a referir-se a la manera de parlar dels 
personatges. És aquesta riquesa de vocabulari que fa la lectura més amena i àgil per 
al lector. Llegiu la llista de mots que teniu a continuació. Si no en sabeu el significat, 
consulteu primer el llibre i després el diccionari:  
 

demanar a crits (pàg.13)   replicar (pàg.54) 
respongué (pàg.13)    defensar (pàg.54) 
digué (pàg.13)     aclarí (pàg. 55) 
comentà (pàg.14)      corregí (pàg. 55) 
cridà (pàg.15)     recordar (pàg. 56) 
burxar (pàg. 15)     insistia (pàg. 56) 
suplicà (pàg. 24)    endevinà (pàg. 56) 
exclamà (pàg.24)    digué a cau d'orella (pàg. 62) 
reptà (pàg. 24     mussitar (pàg. 66) 
infamava (pàg. 25)    rectificà (pàg. 72) 
advertit (pàg. 28)    esclatà (pàg. 72) 
repetir (pàg. 39)     replicar (pàg. 94) 
esclafí (pàg. 43)     etzibà (pàg. 95) 
ordenà (pàg.53)     alertà (pàg. 137) 
reclamar (pàg. 54)    bramulà (pàg. 162) 

 
Per parelles, repartiu-vos els mots de la llista anterior. Cada parella ha d' escollir un 
fragment de la novel·la que exemplifiqui el significat del mot o mots triats. Llegiu el 
vostre fragment en veu alta tot tenint cura del to i de l'entonació. Escolteu la lectura 
dels vostres companys. En fer-ho, tingueu en compte la pauta d'observació que teniu a 
continuació:  
 

 SÍ NO 

El fragment escollit exemplifica el significat del mot triat:   

L'entonació és adequada:   

El to de veu és adequat:   

Observacions: 
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Després, per parelles, penseu una situació de conversa i escriviu-ne el  diàleg entre 
dues persones, de 5 entrades cadascuna. Heu d'emprar, com a mínim, 5 paraules 
diferents de la llista anterior: 
 
Títol: 
 
A:- 

B:- 

A:- 

B:- 

A:- 

B:- 

A:- 

B:- 

A:- 

B:- 

 
Prepareu la lectura del vostre text i després  llegiu-lo en veu alta. Escolteu els diàlegs 
dels vostres companys, observeu els ítems següents  i comenteu-los quan hagin 
acabat: 
 
 

 SÍ NO 

Han posat, com a mínim, 5 maneres de dir diferents.   

Les maneres de dir s'adiuen al significat de la frase.   

El to de veu emprat es relaciona amb el significat de la frase.   

El ritme de lectura és adequat a la situació del diàleg.   

Han utilitzat algun recurs expressiu enriquidor (onomatopeies, 
frases fetes, sorolls d'acompanyament...). 

  

 
 
2. De la mateixa manera que abans d'anar al cinema us informeu de l'argument, en 
llegiu la crítica cinematogràfica o simplement mireu les seqüències de la pel·lícula 
abans d'entrar a la sala, per a triar un llibre, molts lectors prenen com a punt de 
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referència la ressenya bibliogràfica de la contraportada o la crítica d'un article de diari 
o d'una revista. 
 
Imagineu-vos que voleu animar altres nois i noies a llegir L'ocell de foc. Per parelles 
feu una ressenya bibliogràfica del llibre. Després trieu les que trobeu més encertades 
de totes les de la classe i adjunteu aquesta informació a la fitxa del llibre de la 
biblioteca. 
 
3. Realitzeu un mapa conceptual amb el màxim de paraules de la llista següent. Si us 
cal, podeu afegir-n'hi. Després haureu de raonar l'organització de les vostres idees: 
 

El monestir, sirventès, Ocell de Foc, castell de  Rocabruna,  

Arnau, Rasclet, cavaller de Peguera, Carmesina, lletra de 

batalla, Careta de Lluna, Cercamón, lletres, El camí,  Jaume I, 

trobador, lladre, monjo,  rei, cavaller, torneig, trobador, Aicart de 

Carcassona, novici, torre, sala capitular, Berenguer de Foix, 

armes, vinater, pesta, amor, provençal, castell de Rocablanca, 

Roc Destraler, Monestir de Sant Fruitós, llaüt, infant, vescomte 

Ramon Roger Trencavel, bover,  colom de sang, Cavaller 

Deshabitat,  Cec de Cabrera, vescomte, plany, bruixot, dama, El 

castell, cançó. 

 
Si no sabeu per on començar, us en proposem un possible inici: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Parts de la novel·la              Personatges  
 
 
 
El camí        El monestir El castell   L’Ocell de Foc   
        Cercamón   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala capitular Castell de 
Rocabruna

Monestir de 
Sant Fruitós 

Oficis 

trobador 

L’OCELL DE FOC
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4. El personatge principal de la novel·la és l'Ocell de Foc. Aquest nom està ple de 
simbologia: si tenim en compte que els ocells són  animals que ens atrauen perquè 
són capaços de volar, per a nosaltres esdevenen símbol de llibertat.  
 
Al segles XIII i XIV als boscos de Catalunya i Provença hi havia gran varietat d'ocells. 
Una dada clara que demostra aquest fet és el personatge de l'escarnidor d'ocells, que 
sap imitar el cant d'aquests animals. Actualment, a Catalunya, la situació ha canviat: 
intentem protegir moltes espècies d'ocells que estan en vies d'extinció.  
 
Cada ocell té uns trets característics segons el seu cant, que acostuma a ser melodiós, 
i el seu plomatge. Busqueu la fotografia de cadascun dels ocells que s'esmenten a la 
novel·la, informeu-vos de quines són les seves característiques a l'Enciclopèdia 
Catalana (GEC) i completeu el quadre següent: 
 

Nom Mida Plomatge Cap Cua Altres  
trets 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

 
 76



 

13.      

14.      

 
5. Relacioneu el nom d’alguns d'ells amb el seu cant. Podeu trobar aquesta informació 
a la Història Natural dels Països Catalans i a la Guia dels ocells dels Països Catalans i 
d'Europa: 

la puput 

el verdum     «sup-sup» 

el canari      

la cadernera    «tsurrii» 

el passerell     

el mussol     «aiui» 

el rossinyol     

el xot     «xuiit» 

la xibeca 

el gamarús    «cucut» 

la miloca 

la perdiu     «uuuuh»   

6. Els ocells han estat font d'inspiració per a molts poetes. A continuació us posem 
alguns poemes que ho exemplifiquen. Llegiu-los i busqueu el vocabulari que no 
conegueu: 
 

FALCÓ 

Garró de cavaller, 
la mirada freda, 
cos lluent d'acer, 
m'alço de puntetes 
per fer més guerrer. 

  Jordi Pere Cerdà 
 
 
PERDIU GRISA 

Mimetisme del teu cos, 
perdiu grisa, pedra grisa, 
solitud dels grans vessants 
muntanyencs. Grana l'espígol 
perfumant-te el cos d'anís 
i ginebrons. Per mi, crec 
que, en el silenci i la pau 
dels blats, quan et fas caure 
com un roc damunt la plana, 
prens color de silenci 
i de rossor de gra. 
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  Jordi Pere Cerdà 
 
DEL MONTSENY 

Passa una àliga al cel 
que sembla que amb son vol l'espai s'eixampla, 
i tot resta més buit i més quiet 
quan s'ha perdut enllà. La fosca avança. 

  (Fragment) Joan Maragall 

 

                          CANARIS 
 

Sempre aneu per dos, 
com unes lluïses, 
com els raigs de sol, 
amb la ploma d'or, 
el cant joiós, 
vibrant dins el cos 
amb mil saltirons. 
Serà els petons, 

serà els bats del cor, 
serà vostra ardor, 
cantant l'esplendor 
que us vesteix dejorn, 
o la gàbia d'or 
que us fa de presó. 
Seu per a tothom 
ocells de l'amor. 

 Jordi Pere Cerdà 

PUPUT 

Gales i barret. 
Colorins grisencs, 
argilencs i negres. 
Un cos femení. 
Una meravella 
per a endevinar. 
Dibuix per al vol, 

de fina dentel·la 
i damunt el cap 
de la trafal·lària, 
fantasia un ram 
florit de plomalls, 
com un indi dels  
films americans. 

 Jordi Pere Cerdà 
 

SENTINT UN ROSSINYOL 

Rossinyol de la boscúria; 
jo com tu só enyoradís; 
ta dolcíssima cantúria 
me recorda el paradís. 
[...] 
Rossinyol, canta i refila, 
de ta veu amb lo fil d'or 
notes i notes enfila 
d'alegria o de tristor; 
 
melodies que rossolen 
i aleteigs de serafí, 
perles fines que rodolen 
o cauen en rajolí. 

 (Fragment) Jacint Verdaguer 
 
Busqueu informació sobre els poetes anteriors. De cada poema concreteu: 

 
- Quines característiques ressalten de cada tipus d'ocell. 
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- Quins colors predominen en cada un. 

- Amb quins sentiments els relacionen.  

- Quin tipus de comparació s'hi estableix. 
 
7. Coneixeu algun altre poema la temàtica del qual siguin els ocells? En cas afirmatiu, 
digueu què en sabeu de l'autor i copieu-lo. Si no coneixeu cap poema, busqueu-ne un i 
feu el mateix. 
 
8. A finals del segle XIII i durant el segle XIV apareixen uns llibres de caràcter històric i 
de notable interès lingüístic i literari que narren els esdeveniments principals dels 
regnats dels comtes-reis de la Corona d'Aragó. Són les anomenades quatre grans 
cròniques: Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Ceremoniós. Pel fet de 
narrar esdeveniments contemporanis als seus autors o molt propers, tenen gran valor 
històric. 
 
Jaume I va coordinar la redacció del Llibre dels feits de Jaume I el Conqueridor, on es 
narren la vida i les gestes del rei. Llegiu-ne el fragment següent i digueu quina era la 
finalitat de l'escrit: 
 

I per tal que els hòmens coneguessen i sabessen, quan hauríem passada 
aquesta vida mortal, això que nós hauríem passada aquesta vida mortal, això 
que nós hauríem fet ajudant-nos el Senyor poderós, en qui és vera trinitat, 
deixem aquest llibre per memòria a aquells qui voldran oir les gràcies que Nostre 
Senyor ens ha fetes i per donar exemple a tots els altres hòmens del món. 

Jaume I, Crònica (1343) 
 
9. Llegiu el text que descriu la situació històrica d'on arrenca la novel·la L'ocell de foc:  
 

Al segle XII, una nova heretgia, la dels albigesos o càtars, s'havia ensenyorit del 
Llenguadoc. Aquesta heretgia, per a alguns, una nova religió d'arrels molt 
antigues i amb elements cristians, emfasitza la diferència entre el Bé (Déu) i el 
Mal (Dimoni), els seus seguidors creuen en la transmigració de les ànimes i 
viuen en una pobresa extrema. 

Fins que el comte de Tolosa, Ramon VI, es va negar a fer la guerra als càtars, i 
es va produir l'assassinat del legat pontifici, Pere de Castelnau, la disputa entre 
l'Església i els algibesos s'havia mantingut dins els límits teològics però, a partir 
d'aquell moment (gener del 1208), el conflicte es transforma en polític i el Papa 
Innocenci III respon a aquesta provocació amb la convocatòria d'una croada. 

El futur rei Jaume el Conqueridor neix el febrer de 1208 en un ambient força 
conflictiu. El seu pare Pere el Catòlic es casà amb Maria de Montpeller, d' 
aquesta manera s'assegurà aquest comtat. 

Un dels cavallers que lluita contra els croats és Ramon Roger Trencavell, 
defensor de Carcassona, que mor, més endavant, a la presó. 

Simó de Montfort, petit senyor de l'Illa de França, accepta els territoris vençuts, 
que li ofereix el sant Pare, i es converteix en vescomte de Besiers i Carcassona. 
És l'únic cavaller que s'avé a fer-se càrrec d'aquestes terres, la qual cosa diu 
molt a favor dels altres nobles combatents. 

Pere el Catòlic confia la custòdia del petit Jaume a Simó de Montfort, per 
guanyar-se la seva amistat. La seva pobra mare, Maria de Montpeller, no s'hi 
resigna i remou cel i terra per intentar recuperar-lo i, poc abans de morir, invoca 
l'autoritat moral d'Innocent III perquè vetlli pel seu fill. 
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Els francesos, amb Simó de Montfort al capdavant (abonat pel seu senyor, el rei 
de França, Felip August), porten massa lluny les seves ambicions d'expansió 
territorial i posen en guàrdia els seus veïns del sud. Pere el Catòlic, amb els seus 
barons de Catalunya, Aragó i Llenguadoc, els declara la guerra però són 
derrotats i mor Pere el Catòlic a la batalla de Muret (12 de setembre de 1213). 
Amb aquesta derrota s'acaben les pretensions dels reis d'Aragó i Catalunya 
sobre les terres del Llenguadoc. 

El petit Jaume es troba orfe i en poder de la persona que ha estat, indirectament, 
responsable de la mort del seu pare. Innocent III obliga Simó de Montfort a lliurar 
l'infant als seus súbdits. L'acte de lliurament té lloc a Narbona i constitueix un 
espectacle de gran magnificència. 

Des d'aquell moment, el futur rei es troba sota la protecció dels templers, al 
castell de Montsó. Aquest orde religiós té cura de l'educació del petit rei, més 
fonamentada en els exercicis físics i el maneig de les armes que no pas 
adreçada a la seva formació intel·lectual. 

Els representants del país treballen de valent per assegurar una època de pau 
tot esperant la majoria d'edat del rei Jaume I. 

A les terres aragoneses, ben aviat es formen dos bàndols que intenten, cadascú 
pel seu cantó, emportar-se el rei. Un dels bàndols el capitaneja el regent Sanç, 
oncle avi de Jaume I; i l'altre,  l'infant Ferran, germà de Pere el Catòlic i abat de 
Muntaragó. 

El dia 24 de juny de 1217, Jaume deixa la fortalesa de Montsó i comença a 
aprendre l'ofici de rei tot circulant per les terres catalanes en companyia del 
comte Sanç. 

El regent Sanç se sent inclinat a ajudar els tolosans perquè creu que la seva 
obligació és venjar la mort de Pere el Catòlic, cosa que aconsegueix quan mor al 
camp de batalla el germà de Simó de Montfort, Guiu. El Papa Honori III amenaça 
el jove rei i això el fa decidir a abandonar-lo i el regent es retira al seu comtat del 
Rosselló i Jaume queda mig desvalgut i a mercè dels nobles que pretenen 
guanyar-se la seva confiança. 

És en aquest punt que la novel·la L'Ocell de Foc extreu de la història la figura del 
rei Jaume I i la presenta mig esborrada pels rumors que van de boca en boca i 
que difonen notícies contradictòries sobre la vida a voltes creient-lo al castell de 
Montsó, a voltes corrent per les seves terres sota la influència d'un o altre bàndol. 

 
Seminari El gust per la lectura (Curs 1987-1988) 

 
 
Per parelles, contrasteu la informació del text amb els esdeveniments històrics que es 
narren a la novel·la i empleneu el quadre següent. 
 

 Fets històrics reals  Fets històrics imaginaris 
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10. Reproduïu l'arbre genealògic de la Corona catalano-aragonesa. 
 
11. Ens agradaria conèixer la vostra opinió sobre el llibre. Argumenteu-la oralment als 
vostres companys. A continuació, us formulem una sèrie de preguntes que us poden 
servir de guia en la vostra explicació:  
 

- Heu trobat l'argument interessant? Per què? En canviaríeu alguna cosa? 
Quina?... 

- Us heu identificat amb el personatge principal? Per què? Si es fes la versió de 
la novel·la en cinema, quin personatge  us agradaria representar? 

- Quin personatge  us ha agradat més?  I menys? 

- Què opineu dels personatges femenins? Per què? 

- Creieu que la novel·la aconsegueix una bona ambientació històrica? Quins 
elements us ho fan pensar? 

- Heu tingut alguna dificultat a llegir l'obra (vocabulari, coneixement del món 
feudal, les  poesies, l'estructura de les frases, l'argument...)? 

- Quin és el capítol que us ha costat més de llegir? Per què? 

- Quin és el capítol que  us ha agradat més de llegir? Per què? 

- Si heu llegit algun altre llibre de l'Emili Teixidor, quin us ha agradat més? Per 
què? 

- Puntueu la novel·la del 0 al 10 ( de menys a més).  
 
12. Una de les característiques de la novel·la d'aventures és l'evolució dels 
personatges. Expliqueu quins canvis experimenten els següents entre la primera i la 
segona part: 
 

Ocell de Foc: 
 
Arnau: 
 
Roc Destraler: 

 
13. Quines actituds i valors creieu que es dedueixen de l'actuació dels diferents 
personatges? Classifiqueu-los segons que els considereu positius o negatius. 
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V. COMPRENSIÓ LECTORA 
 PROPOSTA  DE TREBALL D’EL PRÍNCEP ALÍ 
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1. ABANS DE LLEGIR 
 
Potser alguna vegada heu anat a una biblioteca o a una llibreria per agafar o comprar 
un llibre per a distreure-us, però l'àmplia oferta que hi havia als prestatges us ha 
desbordat i al final no n'heu agafat cap o heu agafat el que menys us venia de gust de 
llegir en aquell moment. Altres vegades heu escollit una novel·la pensant que tractava 
d'un tema i us heu equivocat o, simplement, el llenguatge que utilitzava l'autor era 
massa difícil per a vosaltres. Les activitats que hi ha a continuació us ajudaran a 
conèixer l'autor, el llibre i el tema que llegireu. 
 
1. A quina col·lecció pertany el llibre El príncep Alí? Heu llegit alguna altra novel·la 
d'aquesta col·lecció? Com descriuríeu el tipus de novel·les que s'hi publiquen? 
 
2. Fixeu-vos en el nombre de pàgines, el tipus de lletra i les il·lustracions. Creieu que 
serà un llibre que us agradarà? Quant temps us fixeu per a llegir-lo? Com us 
organitzareu la lectura, per capítols, cada tres capítols, quan us en canseu l'aturareu, 
depèn de l'argument...?  
 
3. Observeu atentament les imatges de la portada, de la  contraportada i de l'interior 
del llibre. Contesteu oralment les preguntes següents i argumenteu quins indicis heu 
tingut en compte per contestar-les: 
 

- En quina ciutat transcorre l'acció? 

- En quin segle succeeix la història? 

- De quina nacionalitat penseu que són els personatges dibuixats?  

- Els dibuixos denoten principalment escenes  d'acció o de descripció? 

- Qui penseu que és o són els personatges principals? 

- Hi ha un personatge vestit d'àrab. És un personatge de veritat o és una 
disfressa?  

 
4. Cada autor decideix estructurar la seva novel·la d'una manera determinada (per 
parts iguals o desiguals, per capítols numerats o  intitulats...). També utilitza un criteri 
per posar nom als capítols (el nom dels llocs on transcorre l'acció, el mot o la frase que 
resumeix la idea principal del capítol, el nom del protagonista que hi apareix per 
primera vegada...). 
  
Observeu l'índex: com està estructurada l'obra? Doneu un cop d'ull al contingut de la 
novel·la,  quina estratègia ha fet servir l'autor per a intitular els capítols? 
 
5. L'índex d'una novel·la i el títol us proporcionen molta informació abans de llegir-la. 
Deduïu les informacions següents: 

- L'acció transcorre a ................................ 

- La novel·la es narra en .......... persona. 

- Alguns  personatges són ........................................................................................ 

 

- Els esdeveniments que ocorren són ...................................................................... 
 
6. Quin capítol penseu que pot ser més interessant? Per què? 
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7. Doneu una ullada al text, no l'heu de llegir íntegrament. Subratlleu els tipus de text 
hi predomina: instructiu, conversacional, poètic, descriptiu, argumentatiu, narratiu. 
Quines característiques de cada tipus de text heu tingut en compte per reconèixer-los? 
Escriviu-les en el quadre següent: 
 
 

Tipus de text Característiques 

 Conversacional - Els parlaments dels personatges s'inicien amb un guió. 
 
 

 - Predominen els verbs d'acció. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
8. Hi ha diverses pàgines escrites en lletra cursiva; altres, introdueixen les frases amb 
cometes baixes. Per què creieu que s'ha canviat la tipografia de l'escrit? 
 
9. La informació de la contraportada dóna una informació parcial i, a vegades, 
subjectiva del contingut de la novel·la. L'editor vol captar l'atenció del lector donant-li 
una informació atractiva segons el gènere literari en el qual es cataloga l'obra. 
 
Llegiu les informacions de dues editorials diferents. Quina idea de la novel·la han 
volgut transmetre al lector? De quina manera ho han fet? 
 

Una banda de delinqüents va planejar segrestar el príncep Alí. Per tal de 
desemmascarar-los, tres immigrants que vivien sotmesos a la voluntat del cap 
d'aquesta banda, el van voler segrestar abans. Però es van equivocar i em van 
agafar a mi. Per culpa d'aquest error, la banda no va poder raptar el príncep, 
però jo vaig descobrir les grans dificultats que tenen els immigrants per viure. 
Novel·la d'aventures 

Editorial Cruïlla, 1995 
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Algú al meu darrera va posar-me a la boca un drap flonjo i humit com cotó fluix... 
Algú altre va lligar-me un mocador al cap... Un tercer em torçava els braços cap 
a l'esquena i començava a lligar-me els punys...  

Editorial Laia, 1984 

 
10. Llegiu les ressenyes bibliogràfiques d'alguns llibres. Després, escriviu la ressenya 
bibliogràfica d'un llibre que hàgiu llegit i que us hagi agradat molt, per publicar-la a la 
revista de la biblioteca del centre amb l'objectiu que els vostres companys s'animin a 
llegir-lo. 
 
11. Llegiu les ressenyes bibliogràfiques següents i expliqueu oralment als vostres 
companys quin llibre escolliríeu i per què. 
 

Quan diuen que el Nil és un riu perillós, tothom pensa en els cocodrils. Però això 
no és res, comparat amb el senyor Ti: un misteriós personatge que dirigeix la 
casa sota la sorra, la seu d'una organització secreta instal·lada al Sudan que es 
dedica a tota mena de negocis bruts. Entrar-hi és ben fàcil, però per sortir-ne en 
Pere Vidal i en  Henry Balua estan a punt de deixar-hi la pell. 
 

J. Carbó, La casa sota la sorra. Barcelona: Columna, 1995 
 
Aquest cabell blanc, que per atzar ha anat a néixer en un mar de cabells foscos, 
ha de viure aventures sorprenents, com el bany de xampú o la pluja d'un tint que 
li vol canviar el color. Però, sobretot, ha de convèncer els altres cabells que la 
diferència de color no és el més important... Una història divertida que ens ajuda 
a prevenir el racisme. 

J. Sierra, Un cabell banc en un cap pelut. Barcelona: Columna, 1995 
 
12. Escolteu el fragment que us llegirà el professor. Formuleu tres preinterrogants 
sobre l'argument de la novel·la. També heu de tenir en compte la informació recopilada 
en els exercicis anteriors. Mentre llegiu el llibre, aneu adaptant les vostres hipòtesis 
inicials: 
 
 
 

No sabia si m'havien clavat un cop a la closca amb un bastó o amb una barra de 
ferro, o bé si m'havien fet olorar un drap xop de cloroform perquè caigués 
inconscient, o bé si m'havia desmaiat o havia perdut els sentits jo tot sol, esverat 
per tot el que passava. Quan vaig treure'm el mocador que m'havien lligat al cap, 
per tapar-me els ulls, no vaig veure res. Com si m'hagués tornat cec. Vaig notar 
que estava assegut en un sòl de fusta humida que podia ser el terra d'un pis o 
d'una casa i que quan estirava les cames no trobava cap obstacle. Vaig notar 
també que em repenjava en un angle una mica llefiscós que podia ser un racó 
de paret, un soterrani, potser. Uns segons després em va semblar sentir soroll 
d'algú que enraonava i es movia prop meu, però no vaig veure qui era. (pàg.5) 

 
13. Abans ja heu deduït que l'acció transcorria a França, concretament a París. Què 
en sabeu, abans de llegir la novel·la, d'aquesta ciutat? Us proposem un joc per a 
recordar-ho: 
 
Designeu un àrbitre per a dirigir el joc i comptar el temps. Feu grups de quatre 
companys i escriviu durant 5 minuts tota la informació (paraules o frases) que 
sapigueu sobre París. Després, un portaveu de cada grup llegirà la informació 
recopilada a la resta de la classe. L’àrbitre atorgarà un punt per cada informació no 
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coincident amb la resta de grups; després, recollirà en un full les idees comunes de 
tota la classe. 
 
14. L'acció transcorre a París. Llegiu la biografia de l'autor. Per què creieu que Emili 
Teixidor ha escollit aquesta ciutat europea com a escenari del seu llibre? 
 
15. Els personatges de la novel·la es desplacen per París. Localitzeu en un mapa 
centre de la ciutat alguns dels escenaris principals: 

- La torre Eiffel (pàg.13)  

- L'esplanada del Camp de Mart (pàg. 13) 

- L'avinguda Wagram (pàg.37)  

- L'avinguda Rívoli (pàg. 88)  

- Els Camps Elisis (pàg. 151) 

- La plaça de l'Òpera (pàg. 151) 
 
16. Quines llengües coneixeu a més del català i del castellà? De quines llengües 
sabeu algunes paraules aïllades? Com les heu après? Quines són? 
 

Llengua Paraules 

  

  

 
 

 
 

 
 
Què creieu que us passaria si arribéssiu a un país i no en coneguéssiu la llengua? 
Què faríeu en aquesta situació? 
 
17. Llegiu el diàleg que hi ha a continuació i aventureu-vos a imaginar qui pot ser el 
príncep Alí: un noi àrab, un noi noble, un noi a qui diuen així els seus companys... 
Argumenteu la vostra resposta. 
 

 »"- Vols formar una banda... pel nostre compte? 

 »"- Clavat. 

 »"- Necessitaríem un altre element. 

 »"- Tres no és un bon número? 

 »"- Quatre és millor. Si ens hem de partir alguna feina, quedem dos i dos. 

 »"- No està mal pensat. 

 »"- Coneixeu algú de confiança? 

 »"- No, però demà el coneixerem. 

 »"- Què vols dir, Hassan? 
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 »"- El quart membre de la colla serà... 'el príncep Alí'. (pàg. 63) 
 
18. Teniu algun amic o amiga que visqui a Catalunya i els pares del qual o ell hagin 
nascut fora del nostre país? D'on vénen? Per què creieu que van venir a la nostra 
terra? 
 
19. Teniu algun amic o amiga que hagi nascut a Catalunya, ells o els seus pares, i que 
ara visqui en una altra terra? On ha anat? Per què creieu que en va marxar? 
 
20. El fil narratiu de la novel·la fa viatjar la vostra imaginació per tot el món. Estem 
segurs que sou uns grans viatgers. Per parelles, completeu les grafies que falten dels 
mots següents. Després relacioneu-los amb els mots de l'altra columna segons que 
siguin una illa, un país o una població. Les tres primeres parelles que acabin marquen 
el temps de finalització de l'exercici. Puntueu 1 punt per cada grafia i mot ben 
col·locats (si hi ha una errada ortogràfica es compten 0 punts): 
 

An . ola 
Bar . elona     
Por . ugal   
E . tats  . nits   
T . rrassa       Illa 
Fran . a    
Sarago . a 
Ja . ó        País 
Rú . ia 
. antiago de Composte . a 
I . rael        Població 
Val . ncia 
Se . illa 
. abat 
. ordeus 
Mar . inica  
. antander 
. ietnam 
. eida 
Ma . oc 

 
21. Molts dels objectes que us envolten o coses que feu cada dia tenen un origen molt 
divers. Per parelles, completeu la llista següent i especifiqueu-ne la procedència: 
 

El/La  vostre/a.... És... 

1. beguda refrescant 

2. números 

3. benzina 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1. nord-americana 

2. àrabs 

3. d'Orient Mitjà 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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A què creieu que es deu aquesta barreja cultural? 
 
 
2. DURANT LA LECTURA   
 
Us proposem un mètode de treball durant la lectura del llibre. Hem dividit els capítols 
de la novel·la en tres parts segons el fil argumental: primera part (del capítol 1 al 8), 
segona part (del capítol 9 al 19) i tercera part (del capítol 20 al 28). 
 
Per a cada una de les parts us presentem activitats que us ajudaran a avançar en la 
lectura a través d'un treball del llenguatge, de l'argument i del tema principal de la 
novel·la. Mentre llegiu l'obra, tingueu en compte el mapa de París que us hem facilitat; 
us pot ser de gran utilitat. 
 
2.1. Primera part (del capítol 1 al 8) 
 
 1. Mentre llegiu els capítols corresponents a aquesta part tingueu en compte les 
preguntes que haureu de contestar en acabar: 
 

- Com es diuen els personatges que hi apareixen? Heu observat alguna cosa 
curiosa? Quina? 

- Quines condicions de vida tenen els immigrants? 

- Què vol dir ser racista en la situació que s'explica a la novel·la? 

- Què és una estafa? 

- En què creieu que consisteix l'estafa del príncep Alí? 
 
2. Busqueu sinònims de les paraules  següents: 
 

closca (pàg.5): ................................................................................ 

gavatx (pàg.10): ............................................................................. 

galifardeu (pàg.17): ....................................................................... 

xerrameca (pàg.16): ...................................................................... 
 
3.  En Dionís mentre parla amb el noi li explica: 
 

− No demanes pas res, noi... En la situació en què et trobes..., no és poc 
demanar... Quin «culot»! 

− Què vols dir? 

− És una altra expressió francesa. Una mica barroera, de l'argot. Barrejo les 
paraules, saps? Al cap d'un temps de viure en un país estranger, amb una 
llengua que no és la teva, barreges les paraules i ja no saps quin llenguatge 
parles. I quan, passat el temps d'aprenentatge, et sembla que ja entens i 
parles bé l'idioma del país, és quan copses que hi ha accents diferents a cada 
barri i a cada ciutat i paraules noves a cada colla de gent que trobes. I jo ho 
barrejo tot! Volia dir quin coratge i quina barra! (pàg. 32) 

 
 
Quines llengües estrangeres parleu? Quines paraules barregeu entre el català, el 
castellà i les llengües estrangeres? Per què creieu que us passa? 
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4. Relacioneu els mots francesos que apareixen en aquesta primera part amb el seu 
significat. En acabar consulteu el text i corregiu-vos l'exercici: 
 

milieu (pàg. 27)    a les fosques 

flics (pàg. 30)    aturat 

culot (pàg. 30)    cambres de criada 

amateur (pàg. 32)   cistell de verdura 

chomeur (pàg. 34)   Senyor 

au noir (pàg.36)    xusma, purrialla 

bistrot (pàg.38)    poli 

panier a salade (pàg.38)  aficionat 

chambres de bonne (pàg.39)  barra, cara dura 

Monsieur (pàg.39)   taverna 
 
5. En Dionís sense estudiar llengua ha captat que hi ha diferents nivells de llenguatge, 
és a dir, que depèn amb qui parles i on parles fas servir unes paraules i expressions o 
unes altres. Llegiu les expressions col·loquials següents i torneu-les a escriure 
utilitzant un llenguatge més culte: 
 

Expressions col·loquials  

Faràs patxoca, creu-me! (pàg.6): 

 

 

Quina fila! (pàg. 6): 

 

 

De l'any de la picor (pàg.9): 

 

 

Som una colla de fer plorar de riure o de 
llàstima! (pàg. 27): 

 

 

Som la riota de la gent de la briva. (pàg. 27): 

 

 

Diu que si no trobo una sortida al teu cas, 
se't menjarà de viu en viu. (pàg. 29): 

 

 

Són uns bandits de pa sucat amb oli, però... 
(pàg. 29): 

 

 

Si no la trobem, ja has begut oli. (pàg. 30): 

 

 

Quines penques! (pàg.32):  
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6. Els personatges de la novel·la utilitzen un llenguatge propi que de vegades es fa 
difícil d'entendre ja que utilitzen expressions diferents de com ho faria tota l'altra gent 
que parla una  llengua: 
 

− Primera: hem de convèncer el senyor Ludovic que aquest colomí... -en 
César em mirà de reüll i vaig comprendre que el colomí era jo- no ens farà 
cap mala passada si el deixem volar tranquil. Que no acudirà a la bòfia i 
trobarà una excusa raonable per explicar, si cal, la seva desaparició. [...] 
(pàg. 25)  

  
− Ah, murri, jo no poso mai tots els ous a la mateixa cistella! 

− Sí, però, qui no s'arrisca no pisca. Comença, doncs. (pàg.33) 
 

Entre vosaltres i els vostres amics utilitzeu expressions o paraules que normalment no 
utilitzeu amb els vostres pares, professors o gent gran. Feu una llista entre tots els 
companys de la classe d'aquestes paraules i expressions. 
 
7.  Llegiu el fragment següent:   
 

No vaig ser la sensació de la festa, com preveia la mare, per tres raons. Primera, 
perquè amb més de dos mil convidats, i més o menys dos cents nois i noies amb 
les disfresses més originals, des del qui s'havia vestit d'esquimal o d'esclau [...] 
Segona, perquè els... grans, que no anaven tan disfressats, eren de països i 
cultures tan diferents [...], que la majoria dels convidats adults feia més goig que 
els seus fills amb vestits postissos. I tercera, perquè l'entrada al Palau era tan 
gran i hi arribava tanta gent de cop que era difícil de pujar i baixar escales sense 
caure a terra d'una empenta, és a dir, enmig del formiguer era impossible 
distingir-se. (pàg. 8) 

 
El protagonista de la novel·la explica per què ell no va ser la sensació de la festa. 
Potser heu viscut alguna situació on hagueu estat o no el personatge principal, el 
centre d'atenció. Exposeu la situació i argumenteu  tres raons, el més objectives 
possible, a l'estil que ho fa el noi. 
 
8. Emili Teixidor ens descriu físicament molts personatges però, curiosament, el 
personatge principal no ens el descriu. Per què creieu que ho fa? 
 
9.  Llegiu el paràgraf següent:  
 

El més gran de tots cinc i un dels dos que s'esgargamellaven era un home d'una 
cinquantena d'anys, petit, grassonet, brut, greixós i fastigós. Els faldons de la 
camisa estripada li sortien pel davant dels pantalons, de sota el jersei massa 
petit de color de xocolata que deixava escapar un tros de panxa amb el 
llombrígol enlaire. Els pantalons li feien una bossa als genolls que gairebé li 
arribava al turmell. Les sabates, enfangades, tortes i mig descordades. Portava 
un barret de color terrós, amb taques d'humitat, caigut cap al clatell. I duia una 
mena d'abric curt o americana llarga, no sabria dir ben bé què era, tan arrugat i 
fastigós que no se'n podia distingir el color, només es podia dir que era d'un color 
brut fosc. Tenia la cara com una bufeta de llard, portava unes ulleres velles 
rodones que li engrandien els ulls i el feien semblar una òliba, i exhibia un bigotet 
de quatre pèls mal afaitats i de dos o tres colors diferents: rossos, negres i 
blancs. Era el qui cridava més i, quan alçava els braços per escridassar els tres 
que seien al llit o enfrontar-se amb el galifardeu que tenia al davant, tota la roba 
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se li regirava cap amunt i se sentia un soroll com d'estrip, d'esparracada. (pàg. 
17) 

 
- A qui pertany aquesta descripció? 

- Quines parts del cos i quines peces de vestir s'esmenten? Quin ordre segueix 
la descripció? 

- Subratlleu els adjectius que hi ha. 

- Encercleu els element de comparació existents. 
 
10. Ara sereu vosaltres qui tindreu l'oportunitat de crear un personatge. Feu la 
descripció d'un personatge inventat utilitzant la mateixa tècnica descriptiva que ha 
seguit l'autor de la novel·la en el fragment anterior. Llegiu-la als vostres companys. 
 
11. Escolteu les descripcions que han fet els vostres companys, trieu-ne una i 
inventeu-vos un fil argumental el protagonista del qual sigui el personatge triat. 
 
12. Si no esteu en la vostra millor fase de creació i no sorgeix la inspiració, escolliu un 
personatge famós i feu-ne una descripció el més detallada possible. Penseu una 
estratègia descriptiva (de dalt a baix, del general al particular, explicant primer els trets 
menys coneguts per acabar amb els més rellevants, de la descripció psicològica a la 
física...), els vostres companys han d'esbrinar de qui es tracta. 
 
2.2. Segona part (del capítol 9 al 19) 
 
1. Mentre llegiu els capítols corresponents a aquesta segona part tingueu en compte 
les preguntes que haureu de contestar en acabar: 

 
- Quina diferència hi ha entre el concepte de viatjar a París del pare i de la mare 

del noi? 

- Qui és el príncep Alí? 

- Com es diu el protagonista de la història? 

- Què creieu que passarà en el desenllaç de la història? 
 
 
2. Al capítol 11 (Al Palau Chaillot) es descriu la decoració de la sala  amb cartells de 
personatges famosos, on el jovent fa la festa. Entre tots els companys de la classe 
recolliu informació sobre aquests personatges de manera que pugueu completar el 
quadre següent: 
 

Personatges Característiques (nacionalitat, activitat, els coneixeu per...) 

Beatles  
 

Gandhi  
 

Pelé  
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Mick Jagger  
 

Albert Einstein  
 

Cassius Clay  
 

Che Guevara  
 

Marilyn Monroe  
 

Jack Stewart  
 

 
A quina dècada del segle XX corresponia el jovent que tenia com a referent aquests 
personatges? Hi ha algun d'aquests personatges que encara tingui validesa per a 
vosaltres? Quins? Per què? 
 
3. Per parelles, llegiu el diàleg tot donant resposta als interrogants següents: 

- Tothom que va a treballar a un país estranger es considera immigrant? 

- Per què la gent del sud emigra cap al nord? Per què la gent del camp emigra 
cap a les grans ciutats?  

- Quin to irònic dóna l'autor a aquesta escena? 
»"- Com és -vaig preguntar jo- que la gent del sud, africans, turcs, italians, 
potuguesos i grecs..., tots pugen cap al nord per buscar treball? A Barcelona 
també passa igual: plena de gent nascuda a fora que s'hi ha quedat a treballar i 
a viure-hi. I Madrid, i totes les grans capitals de cap amunt, el mateix. 

»"- La fam els empeny... -va dir la mare, que ordenava les seves potingues de 
bellesa, cremes i perfums, al tocador del dormitori-. Gent del sud: misèria i 
companyia... 

»El pare i jo vam mirar-nos estranyats del to despectiu de la mare. Ella se'n va 
adonar i va corregir: 

»"- Ai, perdoneu...! És que estic tan contenta de trobar-me a París! És com un 
somni! Unes vacances... 

»"- Sí, però no oblidis que jo he vingut a treballar -rigué el pare-. També som una 
mica immigrants. (pàg. 46) 

 
Comenteu entre vosaltres les actituds positives i negatives envers els immigrants que 
adopten els diferents personatges. Compareu oralment les vostres conclusions amb 
les dels vostres companys. 
 
4. Emili Teixidor tracta el tema de la migració a través de l'experiència d'alguns 
personatges i de les actituds d'altres. Llegiu les pàgines 58, 59 i 60 del llibre i resumiu 
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en una frase la idea principal de la intervenció de cada personatge (si us cal, podeu 
escriure alguna frase amb les idees secundàries). Després, redacteu un paràgraf curt 
explicant quina és la idea principal que ens vol transmetre l'autor en aquestes pàgines. 
 
5.  Si observeu els moviments que fan les persones, us adonareu que no són gratuïts. 
Quan una persona porta ulleres noves se les toca contínuament, quan algú tenia els 
cabells molt llargs i els hi han tallat ben curts se'ls toca sovint... Els de la banda 
utilitzen la tècnica de l'observació per detectar les seves víctimes: 
 

»"- Com ho sabem si porta diners o no? -va preguntar en Víctor. 

»"- L'individu que porta més calés del compte, que a més no hi està avesat i té 
por de perdre'ls o que els hi prenguin, es delata ell mateix. Com que està nerviós, 
comprova cada dos per tres que encara té la cartera a la butxaca o a l'amagatall; 
vol assegurar-se'n. (pàg. 68) 

 
Acabeu de llegir el parlament d'en Dagobert (pàg. 68 i 69). Després fixeu-vos en els 
gestos que realitzen algunes persones en la mateixa situació. Expliqueu oralment la 
situació, els gestos que es fan i el perquè. Si sou una mica més agosarats, 
exemplifiqueu-ho amb mímica.  
 
6. Llegiu el fragment següent i detecteu-ne la incoherència. Després busqueu la 
solució al llibre: 

 
El cel i les cases d'aquella hora baixa eren de color gris, de plom fosc. Els vidres 
bruts del sostre de l'estació i els fums dels cotxes, juntament amb el cansament 
que portaven a la cara i els gestos fatigats dels viatgers, feien més trista aquella 
vesprada. (pàg. 69) 

 
7. Ara podreu fer ballar el cap als vostres companys. Trieu un paràgraf de la segona 
part del llibre. Canvieu una paraula o una frase per una altra, de manera que es 
produeixi una incoherència. Llegiu el text en veu alta perquè la detectin.  
 
8. Emili Teixidor fa servir un estil directe en els diàlegs, és a dir, els personatges parlen 
en primera persona; d'aquesta manera semblen més vius, més reals, més propers al 
lector. Llegiu el diàleg següent; després, rescriviu-lo en estil indirecte: 
 

− I en Cèsar va lliurar tots els diners que portava? -vaig demanar jo. 

− Tots. Va quedar-se només uns pocs cèntims per al metro fins a Créteil, a casa 
del seus cosins -va dir en Dionís, abaixant el cap, com mig avergonyit. 

− Però... Hi ha tot de coses que no entenc, encara. 

− Demana, però afanya't, que els altres s'impacientaran si triguem massa a 
cridar-los. O si no deixa'm acabar d'explicar-ho tot i després demana el que 
vulguis. (pàg.80) 

 
Vaig demanar-li si en Cèsar havia lliurat tots els diners que portava. En 
Dionís ............................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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9.  Inventeu-vos un diàleg amb les frases fetes següents. Podeu canviar-ne els temps 
verbals i el sentit afirmatiu pel negatiu o viceversa. Intenteu afegir-hi molt poc text. 
Recordeu que ha de tenir coherència des del començament fins al final. Poseu-hi un 
títol que resumeixi la idea principal: 

- s'hauria guardat com d'escaldar-se (pàg.51) 
- fer alguna cosa de profit (pàg.57) 
- et deixes aixecar la camisa (pàg. 63) 
- ens feia anar d'Herodes a Pilat...(pàg. 72) 
- com si vingués de l'hort (pàg. 76) 
- veuràs quin pa en donen (pàg.81) 
- no em vinguis amb romanços (pàg. 82) 
- sempre tirava de veta (pàg. 99) 
- quedarien amb un pam de nas (pàg.100) 
- t'has quedat sense un ral i amb la cua entre cames (pàg.101) 
- muts i a la gàbia (pàg. 104) 

 
10. Llegiu el text que hi ha a continuació i subratlleu-ne tots els verbs; després, ompliu 
el quadre que hi a continuació: 

 
»"-Escolteu amb atenció: a les deu del vespre sereu al cafè de la cantonada de 
la plaça Joana d'Arc amb l'Avinguda de Rivoli, davant del Museu del Louvre. Jo 
hi entraré cinc minuts després de vosaltres, però no us diré res, com si no ens 
coneguéssim. Prendré un got i tot seguit baixaré als serveis que es troben al 
soterrani. Un de vosaltres, només un, baixarà un parell de minuts després. Ens 
trobarem a baix, als lavabos, i jo li donaré una clau. Si a baix hi hagués algú més, 
esperarem que se'n vagi o bé deixaré la clau, dissimulada entre les pàgines de la 
llista de telèfons, exactament a la pàgina cent. El telèfon és en un racó, al costat 
de la porta de la comuna. Amb la clau al vostre poder, sortireu del cafè i anireu 
deu passes més amunt  (pàg.82) 

 
 

Verb 
(infinitiu) 

Temps  Conjugació Persona Nombre 

escolteu 
(escoltar) 

Imperatiu 
present 

1a 3a plural 
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11. Relacioneu les expressions comparatives següents amb el seu significat; després 
busqueu-lo en la sopa de lletres: 
  

1. ... agafava la joia amb compte i la mirava de lluny amb desdeny, com si li fes 
fàstic. (pàg.54) 

2. ...ens va mirar de cap a peus com un sastre que ens hagués de tallar un 
vestit nou. (pàg. 60) 

3.»"- Guillar com llamps, fem. (pàg.91) 

4. [...]els aixafarem com uns mosquits. [...] (pàg.93) 

5. [...]i que han sorgit com bolets als afores de les grans ciutats. (pàg.97) 
 

- repugnància 
- minuciosament 
- fugir 
- esclafarem 
- de cop i volta 

 

F   R  E  N  S  A  T   I    S   I   V   I   P  O  C  E  D 
U  O  R  A  V  S   S  I    S  E   O  H  O  R  E  S  G 
G  P  A  Ç  C O   S  A   L  V  L   I   X  C  A  L  T 
I   A  E   S  B  R C  O   S  L   T   Z  N  U  W  I   P 
R  E  P  U  G N À  N  C   I   A   V  A  C  A  T   U 
S  O   S  A  L  E  S  I   B   O  L   R  N   I   B  R   E 
C  O  R  C   T  I  M L  S   S   W  C  Q   E  A  V V 
Z   K  D  T  A  B  I  U  V  X  O  O  I    H  U  Y M 
E   E   E   E  A  L   L P  E  T   A   R  D  O  E   S  A 
S   S  S   S   F   I   F   I  S  D  U   R  B   A  N   I  T 
C   O L   I    F  A  A  A   I  L   L   K  T   I   N  O  S 
B   U  S  C  A  R   R  R  R  I   O   Y   M  F  O  C A 
 J   U   E  V  I   S   E  I   P  E   M   Y  S   D  E  U T 
 W  R  U  O  T   N  E  M  A  S   O  I  C  U  N  I  M 

 

 

 
 97



 

12. Llegiu la notícia publicada a Le Figaro (pàgs. 107 i 108). Escolliu un personatge de 
la novel·la i escriviu un telegrama enviat pel vostre personatge al príncep Alí. Llegiu el 
missatge als vostres companys que han d'endevinar: 
 

- Qui l'ha escrit? 

- Què li ha passat? Quin problema té? 

- Per què ha escrit el telegrama? 
 
2.3. Tercera part (del capítol 20 al 28) 
 
1. Mentre llegiu els capítols corresponents a aquesta tercera part tingueu en compte 
les preguntes que haureu de contestar en acabar: 

 
- Quin és el nom del jove protagonista? 

- Com se li acut, al príncep Alí, la idea de deixar la pista de les joies falses? 

- Per què creuen que el príncep Alí està segrestat a les golfes i no al soterrani? 

- Què és el tresor? 
 
2. Llegiu el capítol 23, en el qual es narra una història dins de la història de la novel·la. 
Després redacteu una notícia de diari que inclogui tota la informació del capítol i que 
tingui el titular següent:  
 

EL PRÍNCEP ALÍ PREMIA LA SOLIDARITAT D'UN JOVE IMMIGRANT (pàg. 138)  
 
3. El capítol 24 s'acaba amb un titular de diari que resumeix la idea principal de la 
història narrada: EL PRÍNCEP ALÍ PAGA A UNA VELLA CRIADA UN  BAR NOU DE TRINCA 
DESTINAT A L'ACOLLIMENT DE TREBALLADORS ESTRANGERS. (pàg. 143)   
 
Redacteu un altre titular per la mateixa notícia, però que pretengui ser sensacionalista, 
és a dir, atraure intencionadament l'interès del lector. Escolteu els titulars dels vostres 
companys, digueu quin escolliríeu i per què. 
 
4. Imagineu-vos que últimament els diaris van plens de notícies de les bones accions 
del príncep Alí; redacteu una carta al director d'un diari expressant la vostra opinió 
sobre els fets. Poseu-hi títol. 
 
5. Llegiu el fragment següent i assenyaleu amb una barra els límits dels paràgrafs: 

 
La Lola, la criada andalusa, fou rebuda pel rei Ahmed i el príncep Alí i 
condecorada amb una medalla d'or de veritat. Com que una bona part dels 
estadants del casalot eren àrabs i africans, el rei Ahmed va prometre fer aixecar 
un casal nou de trinca per a ella i per als dispesers. En César, en Víctor, en 
Dionís i en Hassan van obtenir un bon treball. El bar Èvora va perdre tot el seu 
encant sense la presència misteriosa i tèrbola del senyor Aristides i el seu 
escamot. L'Edgar, el cambrer bretó, es lamentava que a ell no li hagués tocat res 
en aquella mena de rifa del príncep Alí. -Tu, calla, que el que et tocarà serà el 
rebre si no vas amb compte i parles massa -el reptava el patró, al qual no havia 
fet gens de goig tot aquell afer que l'havia esquitxat. Quan el pare va decidir que 
la mare i jo deixéssim París abans d'hora i tornéssim a casa perquè la mare 
havia vist tots els aparadors i teatres i s'avorria, a mi em va saber greu 
d'abandonar aquella ciutat gris i bella i els nous amics que hi havia fet. (pàg. 160) 
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6.  Subratlleu les paraules clau, és a dir, els mots bàsics per entendre el text del 
paràgraf següent. Redacteu el titular d'una notícia usant algunes de les paraules 
escollides: 
 

Una dama molt rica que vivia tota sola en un luxós apartament del districte setzè 
havia recollit a casa seva un jove estranger sense feina i sense un ral que 
demanava caritat als vianants dels Camps Elisis. La bona dona s'havia sorprès 
molt quan el pòtol li havia demanat si podia portar a casa, a viure amb ells, la 
seva família, que habitava una barraca en un «bidonville» dels afores. La 
caritativa dama s'havia estranyat molt perquè es pensava que el captaire era el 
príncep Alí, però al final s'havia conformat tot dient: «On mengen dos, poden 
menjar tres...» I el jove havia corregit: «No, tres no, que som la dona i sis fills.» 
(pàg. 151) 

 
7. Per explicar una història curta l'autor utilitza diferents mots  per designar un mateix 
personatge (sinònims, pronoms relatius...) de manera que no hagi de repetir 
contínuament el seu nom. Llegiu el text i subratlleu els mots que fan referència al jove 
cambrer: 
 

Un jove cambrer que treballava de feia un parell de mesos en un restaurant de la 
plaça de l'Òpera havia estat descobert pel seu amo quan s'embutxacava les 
propines per a ell tot sol, sense fer-ne partíceps els seus companys de treball 
com era el tracte. En decidir despatxar-lo per poca-vergonya, el jove havia 
protestat tot dient que se'n penedirien, que ell no era qui semblava que era, sinó 
que era en realitat el príncep Alí disfressat de cambrer, que havia volgut provocar 
el bon cor i la capacitat de perdó de l'amo i dels companys per veure si es 
mereixien un premi o no. L'amo i els altres cambrers s'havien quedat tots parats 
davant la sortida del vailet, i es repensaven si el perdonarien o no. Al final van 
decidir clavar-li una bona pallissa i deixar-ho córrer. (pàg. 151) 

 
 
3. DESPRÉS DE LLEGIR 
 
Llegir no vol dir simplement fer una lectura de totes les pàgines del llibre, significa 
preparar-vos per entendre millor el que llegireu i en acabar reflexionar i aprofundir 
sobre allò que heu llegit. A continuació us proposem activitats que us serviran per 
relacionar el contingut del llibre amb el món que us envolta, és a dir, a comprendre 
millor allò que Emili Teixidor us volia transmetre amb la seva novel·la. 
 
1. Els vostres pares i professors us han explicat moltes vegades que la lectura de 
novel·les  estimula la imaginació, amplia els vostres coneixements, les vostres 
vivències. En resum, que la lectura enriqueix la vostra visió del món. Abans de llegir la 
novel·la sabíeu algunes coses de París. Ara que l'heu acabada, què n'heu après? 
Repetiu el mateix joc que us hem proposat abans de llegir el llibre i compareu-ne els 
resultats: 
 

Abans sabíem... Ara sabem... 
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2.  Llegiu el fragment següent: 
 

Dilluns, 27 de febrer de 1995. 

Fa tres setmanes va morir una llengua, el Pomo Nord, perquè es va morir el 
darrer indi californià que la sabia, no dic parlava, perquè essent l'únic pomo-
parlant no tenia amb qui parlar-la. Era una de la cinquantena de llengües natives 
que queden a Califòrnia parlades per deu o quinze persones més grans de 
setanta anys, i que desapareixen a un ritme d'una per any. Al món hi ha 
aproximadament sis mil llengües, i es calcula que el 95% seran mortes o en camí 
de ser-ho cap a finals del segle vinent. Això representa un dany irreparable per a 
la civilització, ha dit un professor dels que va assistir a la trobada de l'Associació 
Americana per l'Avenç de la Ciència celebrat a Atlanta, la capital olímpica, la 
setmana passada. Els entesos reunits van llançar un crit d'alarma per salvar les 
llengües que cada cop més són substituïdes, malament, per un mal anglès, que 
en el millor dels casos és acadèmia Berlitz. Per aquells que tendeixen a la 
uniformització, tant de llengües com de modes i cervells, a Atlanta han donat tres 
raons per conservar vives totes les diferències. Primera, el món és més 
interessant quan més diferències culturals hi ha; segon, quan desapareix una 
llengua desapareix amb ella una manera de pensar diferent i la humanitat queda 
empobrida, i posen com a exemple que gràcies als llenguatges indígenes sud-
americans podem conèixer l'existència de moltes plantes que altrament ens 
serien desconegudes, o sigui que el nom fa la cosa; i el tercer, tots vivim en un 
ecosistema de diversitat humana que és essencial per a la nostra supervivència. 
¿Sabem què passaria si eliminéssim la diversitat? Els lingüistes conclouen que 
no tenim el dret de decidir això per a la posteritat. Salvador Espriu, mort fa deu 
anys, que va salvar-nos els mots i ens va voler deixar el nom de cada cosa, 
s'hauria alegrat de les conclusions d'aquesta trobada. I ens hauria recordat, 
potser, que hi ha gent que si no hagués sentit parlar mai d'amor, mai no s'hauria 
enamorat. O sigui, que tornem a dir-ho, els noms fan les coses. 
 

Emili Teixidor, Les contraportades d'El matí de Catalunya Ràdio 
 
Quins són els motius que exposa l'autor per mantenir viva una llengua? 
 
3. Un dels temes de què tracta la novel·la és la integració cultural, el fet que diverses 
cultures estiguin en contacte. La situació no és igual per a tothom: heu pogut 
comprovar que hi havia la llengua dels parlants del país (França) i les llengües dels 
immigrants procedents de diversos indrets. Quina és la vostra opinió sobre aquest 
tema? 
 
4. L'argument de la novel·la transcorre a França, però també hauria pogut succeir al 
nostre país. Catalunya és un país configurat per un ric mosaic de cultures fruit del 
moviment migratori sofert al llarg dels segles. Nosaltres hem estat emigrants i 
immigrants alhora: 
 

La població de Catalunya era l'any 1900 de 2 milions d'habitants. Sense 
l'aportació de la immigració, la població catalana seria ara de només 2,4 milions 
de persones.  

Actualment, aquells habitants de Catalunya tots els ascendents dels quals ja 
eren aquí el 1910, deuen ser un de cada quatre; o sigui, que un de cada quatre 
dels habitants actuals de Catalunya, tenen àvies, avis, mares o pares que han 
emigrat cap a Catalunya al llarg del segle XX, o que ells mateixos són emigrants. 
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Això no s'ha traduït ni en una desestructuració ni en una pèrdua de la identitat 
catalana. 

   V. Fisas, Les migracions contra l'oblit de la nostra història 
 
Feu grups de 4 alumnes. Llegiu la informació sobre les migracions a Catalunya durant 
quasi bé 2.000 anys. Quina evolució hi observeu?  

 
CATALUNYA, PAÍS DE MIGRACIONS

 
 EMIGRACIÓ Anys IMMIGRACIÓ  
     
  2000 marroquina  
 a Europa

exiliats Guerra Civil
 
 

espanyola  
“indians” 

 

 1900   
 a Amèrica  

 
aragonesa  

 1800   
  

 
  

 1700   
 expulsió dels 

serraïns
(1609)

 
 

  

 1600   
  

 
francesa  

 1500   
 expulsió dels jueus 

(1492)
 
 

gitanos des de 
Provença  
(1492) 

 

 1400   
  

 
  

 1300   
 expansió per la 

Mediterrània
(Nord d’Àfrica i 
Pròxim Orient)

 
 

  

  1200   
   

 
  

  1100   
   

 
  

  1000 Occitània, Gascònia, 
monjos 

 

   
 

mossàrabs,  
d’Al-Andalus, 
aragonesos 

 

  900   
   

 
  

  800   
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francs 
(contraofensiva) 
sarraïns (conquestes 
musulmanes) 

 

  700   
   

 
població hispano-
romana i  
hispano-visigòtica 

 

 
Font : Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, “Catalunya, un país obert al món”, 
1993 
 
6. De la taula anterior, escolliu-ne un any i un fet migratori. Documenteu-vos sobre el 
moment històric en què es va produir i feu-ne una breu exposició oral a classe. Heu de 
tenir en compte el contingut, la dicció, la participació equitativa de tots els components 
del grup, els materials que documentaran la vostra informació... Recordeu que depèn 
de vosaltres que l'exposició sigui atractiva. 
 
7. Quan escolteu l'exposició dels vostres companys seguiu les pautes  següents 
d'observació: En acabar, comenteu la seva intervenció tot raonant els aspectes 
positius i negatius de l'exposició: 
 

Grup...   / Aspectes a tenir en compte... Sí No 

La informació és coherent, clara i precisa:   

La informació és el més objectiva possible:   

L'exposició es completa amb materials atractius que la documenten:   

Tots els components del grup participen equitativament:   

Observacions: 
 
 

  
 
8. Un dels pobles immigrants a Catalunya han estat els musulmans. El període de la 
presència islàmica o musulmana a Catalunya es perllongà en alguns indrets més de 
440 anys, del 713 al 1153. Els musulmans van ocupar tot el territori de la Catalunya 
actual, incloses les valls i serralades dels Pirineus. No van fundar cap ciutat a terres 
catalanes, però la seva presència, estimada com a màxim en el 2% de la població 
catalana, va ser important en algunes zones, com Tortosa, Lleida o Balaguer.  
 
Llegiu les paraules següents, són una petita mostra d'aquest intercanvi cultural: 
 

setrill, carxofa, rajola, xaloc, arracades, genet, rambla, Vinaròs, balda, duana.   
 
Per parelles, busqueu 10 paraules més que demostrin aquest fet. 
 
9. Llegiu el testimoni de 3 dones que han emigrat al nostre país. 
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A l'Ahmed ja feia temps que li voltava pel cap la idea d'emigrar però sempre 
havia tingut problemes per fer-se el passaport i ho havia deixat de banda. Ara, 
per la greu situació econòmica que patien, havia tornat a plantejar-se aquelles 
idees de creuar l'estret i marxar cap al Nord, i va començar a fer els tràmits 
perquè li donessin el seu títol de viatge. La Majda sabia que ningú decidiria per 
ella el seu destí. Així, quan el seu marit li va proposar seriosament la possibilitat 
d'emigrar sol a l'estranger per fer diners, mentre ella es quedava a Tànger 
ocupant-se de l'àvia i la nena que estava per néixer, li va posar en clar la seva 
posició: 

- Qui tindrà cura de mi i de la nena, si tu marxes? O marxem tots tres o res.  
 [...] 

El que més pressa corria a la Fouzia, quan va arribar a Barcelona, era trobar 
una feina. De fet, no era per això que havia deixat el seu país, la seva família, la 
feina de secretària, i el seu xicot? L'únic que la Fouzia volia d'Espanya era una 
feina per poder fer diners i enviar-los a casa, i poder tornar aviat al Marroc, a la 
seva vida d'abans. A més, ja no li quedaven gaire diners. Però la Fouzia no sabia 
gens d'espanyol, no sabia on havia d'anar i en el seu passaport el segell de 
«turista» li impedia, en principi, poder demanar una feina. 
[...] 
HASSANIA: Hi ha racisme? Sí o no. A l'EGB no vaig tenir cap problema. Però quan 
ja vas a l'institut i t'escullen delegada, llavors em van començar a dir «moraca». 
Llavors què vaig fer jo? Vaig aguantar una, dues... vaig aguantar el típic pesat i 
bromista de l'institut. Quan ja no vaig poder més vaig anar a parlar amb el cap 
d'estudis i li vaig dir: «Si no parla amb ell, faré una denúncia a l'institut perquè 
segons la Constitució espanyola tots els alumnes són iguals». Ell de seguida va 
reaccionar i va cridar el noi i el va esbroncar. A mi em va saber greu amenaçar 
en aquesta situació, però si el noi no entén... són gent «cazurra» -aclareix que 
no es refereix a tots els occidentals i continua el seu relat-. Jo no sóc d'aquí ni 
sóc d'allà. Perquè vaig al Marroc i em diuen que no sóc d'allà. Sóc aquí i em 
diuen que no sóc d'aquí. 

  
S. Garcia i M. de la Serna, A cara descoberta. Ser marroquina i viure a Catalunya 

 
Munteu un debat televisiu amb el tema: L'experiència de ser una dona immigrant. 
Cada un de vosaltres tindrà un rol diferent que haurà d'assumir. Prepareu-lo escrivint 
prèviament el guió de la vostra intervenció. Tingueu en compte que després no el 
podreu llegir: 
 
Presentador i presentadora: feu una breu introducció del tema del programa i dels 

convidats. Modereu els torns de paraules, dinamitzeu les intervencions. Concloeu el 
programa. Heu de dissenyar el guió del programa i la dinàmica del debat (temps per 
a cada intervenció, quan parla el públic, subtemes que intentareu plantejar...) 

 
Convidats: Majda, Hassania, Frouzia (com a dones immigrants que expliquen la seva 

experiència); el cap dels mossos d'esquadra responsable dels problemes dels 
immigrants; un professor d'institut; un representant de benestar social especialitzat 
en la problemàtica que pateix aquest col·lectiu de dones; un responsable de 
l'ambaixada marroquina a Catalunya. 

 
Públic: heu de pensar qui sou (edat, sexe, què us ha motivat a assistir al programa, 

aporteu una experiència personal o senzillament opineu sobre el tema...) i quin tipus 
d'intervenció penseu fer (explicativa, interrogativa, provocadora...). 
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Premsa: quatre de vosaltres feu el seguiment del programa. Quan s'hagi acabat, dos 
en redactareu la crònica per ser llegida després a la ràdio. Els altres dos, fareu el 
mateix però perquè surti a la premsa. 

 
 
Càmera: serà el responsable de gravar amb vídeo el programa, d'aquesta manera 

després podreu observar les vostres actuacions i reflexionar-hi. 
 
Us aconsellem que abans d'enregistrar el programa en feu un assaig general de 
manera que tothom tingui la idea clara de quan li tocarà intervenir. 
 
9. Els catalans hem estat un poble que hem emigrat a Europa, Amèrica... Com a 
immigrants, hem intentat integrar-nos al país que ens ha acollit aprenent-ne la llengua, 
els costums... Malgrat tot, sempre hem mantingut un lligam emotiu amb la nostra terra, 
fet que ens ha produït una certa nostàlgia. A la nostra literatura hi ha múltiples mostres 
que exemplifiquen aquest fet. Una d'elles és el conegut poema L'emigrant escrit per 
mossèn Cinto Verdaguer: 
 

 L'EMIGRANT 
 
 Dolça Catalunya. 
 pàtria del meu cor, 
 quan de tu s'allunya 
 d'enyorança es mor. 

 
   I 
 Hermosa vall, bressol de ma infantesa, 
  blanc Pirineu, 
 marges i rius, ermita al cel suspesa, 
  per sempre adéu! 
 Arpes del bosc, pinsans i caderneres, 
  cantau, cantau, 
 jo dic plorant a boscos i riberes: 
  adéu-siau! 
 
   II 
 ¿On trobaré tos sanitosos climes, 
  ton cel daurat? 
 mes ai, mes ai! ¿on trobaré tes cimes, 
  bell Montserrat? 
 Enlloc veuré, ciutat de Barcelona, 
  ta hermosa Seu, 
 ni eixos turons, joiells de la corona 
  que et posà Déu. 
 
   III 
 Adéu, germans: adéu-siau, mon pare, 
  no us veuré més! 
 oh! !si al fossar on jau ma dolça mare, 
  jo el llit tingués! 
 !Oh mariners, lo vent que me'n desterra 
  que ma fa sofrir! 
 estic malalt, més ai! !tornau-me a terra, 
  que hi vull morir! 
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  Jacint Verdaguer, Obres completes. 
 
 
 
 

- Llegiu el poema i escriviu la idea principal de la tornada i de cadascuna de les 
estrofes.  

- Memoritzeu-lo i canteu-lo. 

- Busqueu algun altre poema que tracti del mateix tema. 
 
10. Imagineu-vos que esteu en una situació difícil al vostre país: no teniu cap estalvi, 
us heu quedat sense feina i no teniu cap parent o amic que us pugui ajudar. Decidiu 
anar al nord d'Àfrica a buscar-ne. Per parelles, escolliu cinc accions de la llista següent 
que faríeu primer en arribar al país que us acull. Expliqueu com ho faríeu i per què: 
 

- Buscar un lloc per dormir. 

- Aconseguir menjar. 

- Interessar-vos per aprendre l'idioma. 

- Buscar feina. 

- Anar a la policia. 

- Anar al consolat. 

- Comprar-vos un cotxe. 

- Intentar contactar amb gent del vostre país. 

- Vestir-vos com la gent del país que us acull. 

- Aconseguir moneda del país. 

- Anar a un centre d'acolliment d'immigrants. 

- Llegir els diaris per si trobeu un oferta de treball. 

- Aconseguir un mapa de la zona. 

- Aconseguir les medicines bàsiques. 

- Conèixer els mitjans de transports existents. 
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ANNEX 1. L'HOME QUE TENIA ELS ULLS A L'ILLA DEL TIGRE 
 
Heu de saber que els llibres no m'havien agradat mai fins que vaig descobrir l'home que 
tenia els ulls a l'illa del Tigre. 
 
L'home que tenia els ulls a l'illa del Tigre era un vell de cabell blanc, de pell neta i colrada 
que caminava una mica encorbat pels carrers de la vila. Sempre anava a cos de camisa, 
unes camises sargides i netes, i portava espardenyes de set vetes, menys al cor de 
l'hivern, que es posava un jersei blau marí i unes botes de cuiro negre, com les d'un 
soldat. 
 
Era amable amb tothom, tenia les dents blanques, i dos sots al mig de les galtes i un altre 
a la barba. El seu tarannà era jovenívol: semblava un jove disfressat de vell. Tenia les 
mans grans i solcades de venes inflades com les cordes d'un vaixell. 
 
La gent del poble li dèiem que tenia els ulls a l'illa del Tigre perquè el blau de les pupil·les 
li n'havia fugit, desaparegut, com si les llàgrimes o la humanitat se li n'haguessin endut la 
blavor, i ara li quedaven tots blancs, només amb un puntet de foscor a les ninetes. 
 
Ara a més a més, l'home dels ulls nets, parlava sempre de l'illa del Tigre, on havia passat 
la seva joventut, enmig d'aventures i peripècies extraordinàries, abans de tornar al poble 
on havia nascut. 
 
Ara vivia en una caseta del carrer de Dalt, tot sol, perquè els seus fills eren a Amèrica, a 
fer fortuna. En tenia dotze, de fills, i els tenia tots escampats pel món. Cada mes li 
enviaven diners per a viure, i li escrivien cartes llargues, amb el sobre ple de segells 
raríssims, amb dibuixos d'arbres grocs i de dones negres amb collarets vermells, de 
papagais de bec verd i d'indis de pell de color de bistec. 
 
Quan rebia una d'aquestes cartes, el vell corria a casa d'un senyor del poble, que era 
molt savi, portava ulleres, sempre anava encorbat, i treballava a l'Ajuntament rera una 
taula plena de papers de gom a gom i vinga llegir i comptar i escriure tot el sant dia. I com 
parlava! Li dèiem l'home que parlava com un llibre. 
 
Jo em pensava que tots els llibres parlaven com l'home de l'Ajuntament que deien que 
parlava com ells, i per això me n'allunyava. Em semblaven una cosa embafadora i una 
mica inútil, com embafadora i inútil era la xerrameca d'aquell home. Les biblioteques, per 
a mi, eren com cementiris: tot de llibres morts, i m'estimava més jugar i sortir a córrer al 
sol i capbussar-me al mar. 
 
Quan el vell que tenia els ulls a l'illa del Tigre, deia abans, rebia una carta d'algun dels 
seus fills, la portava tot seguit a l'home que parlava com un llibre perquè la llegís. El bon 
vell no podia llegir, amb prou feines s'hi veia per no ensopegar pels carrers. 
 
I heus aquí que un dia, un dels fills que corria també per aquelles contrades, li escriví en 
una carta que, passant per l'illa del Tigre, havia trobat els seus ulls, i els hi enviava en una 
caixeta, per mitjà d'un vaixell que arribaria al poble dintre d'unes setmanes. L'home que 
parlava com un llibre ho explicava al veïnat i ningú no s'ho creia. Com podia ser? 
Extraordinari! Li tornarien els ulls? La vista, volien dir? 
 
El vell somreia satisfet, tranquil davant la incredulitat i les brometes de la gent. Els nois 
del poble, jo entre ells, estàvem meravellats. Què passaria? 
 
Transcorregueren els dies i arribà el vaixell que venia de lluny, d'illes inconegudes, 
puntets en el mapa, i tot el poble era al port esperant-lo. 
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El capità portava una caixeta a les mans i demanà a la gent pel vell dels ulls perduts. 
Tothom es féu enrera i el nostre home quedà sol davant el capità. 
 
Aleshores el capità li donà la capseta i el vell la deslligà i l'obrí a les palpentes, com si se 
la sabés de memòria, com si l'hagués oberta i tancada manta vegada. 
 
A la capsa hi havia un llibre. Un llibre!, cridà, sorprès, tot el poble. Quina ensarronada!, 
rigué tothom, decebut, tornant-se'n a casa seva. Només restàrem els nois, encuriosits al 
voltant del vell. 
 
-Aquí dintre -el vell ens explicà assenyalant el llibre-, hi vaig escriure totes les aventures 
que he passat, tot el que he viscut a l'illa del Tigre. Voleu ajudar-me a llegir-lo? 
 
Perquè ens feia llàstima, quatre o cinc xicots diguérem que sí. Mentre un company el 
llegia, el vell i nosaltres, amb els ulls tancats, vèiem tot el que les paraules suggerien: la 
jungla, els aventurers, els tigres, les caceres, els negres, els mestissos, les plantacions 
de cafè, les lluites per apoderar-se dels béns d'un príncep indígena, de les mines de 
diamants... 
 
El vell interrompia de vegades la lectura per explicar-nos més coses encara. El vell ho 
recordava tot, el llibre era com ell, els seus ulls, la seva memòria. Quan el llibre acabà, els 
nois ja no deixàrem tranquil el vell. Volíem que ens expliqués més aventures i ell ho feia, 
en sabia un sac. 
 
- Tot el que explica -em digué un company-, ho hauríem d'escriure per recordar-nos-en. 
 
Vaig trobar que tenia raó. Seria un llibre diferent dels de la biblioteca: seria un llibre viu 
com un home, un llibre que diria les coses pel seu nom. 
 
Després em vaig assabentar que hi havia molts llibres vius com un home. El mestre ens 
féu una llista d'obres que ens agradarien tant com la del vell. La biblioteca, em deia ara jo, 
són els ulls i la memòria de gent llunyana que vol parlar amb nosaltres. 
 
Va haver de passar una altra cosa perquè, a més d'interessants, jo trobés que els llibres 
eren necessaris per als homes. I és que jo no m'havia adonat mai encara que als llibres, 
a més d'ulls i memòria, hi havia paraules. Sí, sí, paraules, ja podeu riure. Jo em pensava 
que es feien amb lletres, els llibres, i per això em semblaven muts i morts. 
 
Dies després de l'arribada de la caixeta, l'home que tenia els ulls a l'illa del Tigre caigué 
malalt. Feia llit i les veïnes en tenien cura, li feien brou de pa i aigües d'herbetes, però el 
vell no es deixondia. 
 
Sabeu quina era l'única cosa que el revifava? Doncs les cartes dels seus fills. L'home que 
parlava com un llibre s'asseia a la capçalera del llit i les hi llegia. En sentir les paraules 
que li enviaren, el malalt semblava que tornés de mort a vida. 
 
- Necessitaria una carta que durés tot un dia -digué el metge-, i l'endemà una de nova. 
 
Aleshores l'home que parlava com un llibre va inventar-se un truc: en lloc d'una carta sí 
dia no, com arribaven ara, ell escriuria una carta falsa els dies que no tenia res per llegir-li. 
 
Tal dit, tal fet. Però quan l'home de l'Ajuntament començà a llegir la carta falsa, el vell 
s'entristí, i a mesura que avançava la carta, el malalt encara es posava més trist. 
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- Què us passa?- li demanà el metge. 
 
- Les paraules són falses- digué el malalt. - Els meus fills escriuen tal com parlen i jo els 
conec. Oi que vós coneixeu la veu dels vostres fills? Doncs jo també, encara que sigui 
escrita. I aquesta no és la seva veu. 
 
El vell morí poc després. 
 
Cada cop que tinc un llibre a les mans, ara que els he perdut la por, penso en l'home que 
tenia els ulls a l'illa del Tigre i em pregunto: De qui són els ulls d'aquest llibre? Quina veu 
hi ha tancada? De què em parlarà? Què em vol dir? Serà una veu autèntica? 
 
I a través de les paraules, hi he trobat tants amics, tants ulls, tantes veus! 
 
 

Emili Teixidor, Cavall Fort, núm. 114, febrer del 1968, (pàg. 12-13) 
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ANNEX 2 
 
Activitats 
 
1. El fet de presentar a l'aula la figura d'Emili Teixidor i de treballar alguna de les seves 
novel·les pot donar lloc a realitzar diverses activitats interdisciplinàries amb els professors de 
l'àrea de ciències socials: 
 
Per tal d'organitzar itineraris geològics per la comarca d'Osona, podeu adreçar-vos a la 
Companyia de Serveis Ambientals La Vola, (c. Rossell,2), 08560 Manlleu (Barcelona). Tel. (93) 
851 44 28 - 850 69 84 Fax (93) 850 65 87.  
 
Podríeu fer les sortides següents: 
 
Geologia urbana de Manlleu: dos itineraris geològics. 
Es tracta de dos itineraris urbans per conèixer algunes roques i minerals: característiques 
físiques i aprofitament que n'ha fet l'home.  
 
Itinerari a Bellmunt. 
Permet descobrir i interpretar els elements del paisatge -cartogràfics, botànics, geològics...- 
que configuren la serra de Bellmunt. 
 
La geologia a l'abast: coneguem les roques sedimentàries. 
A partir d'una tècnica de mostreig, es tracta de descobrir els al·luvions d'un tram del curs mig 
del riu Ter: forma, composició, color... 
 
Itinerari geològic. Centelles. 
Recorregut que permet conèixer el paisatge geològic de la zona de Centelles: materials, 
erosions, sedimentacions... 
 
 
2. Correspondència escolar. 
Intercanvi de cartes entre alumnes que han treballat alguna de les novel×les d'Emili Teixidor. 
 
3. Correspondència amb l'autor. 
Després de treballar l'autor i l'obra, escrivim una carta a l'autor. 
 
4. Debat a l'aula al voltant del tema  «La lectura al segle XX» amb la presència de l'autor. 
 
5. Escriure un relat d'aventures (màxim 6 fulls) seguint els apartats indicats en el dossier. 
 
6. La visió crítica d'una pel·lícula d'aventures actual pot ser utilitzada com a activitat final del 
treball de la novel·la d'aventures. 
Per tal de conèixer quines pel·lícules d'aventures en català podeu disposar actualment en 
vídeo podeu adreçar-vos al Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradició Catalana,  
(portal de Santa Madrona,6-8), tel.(93)412 19 58, Fax (93) 412 19 58, 08001 Barcelona, on 
podreu consultar les cintes i utilitzar el servei de préstec. 
 
7. Si us agrada escriure us animem a participar en el premi literari de contes Emili Teixidor que 
organitza l'Ajuntament de Roda de Ter [plaça Major, 4, Roda de Ter (Osona)] el mes de juliol. 
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8. A l'època medieval molts oficis eren força diferents dels actuals: vinater, bover, trobador, 
cavaller, ferrer... Us recomanem la visita al Museu de la vida rural de l'Espluga de Francolí [C. 
d'en Canós, 16. Tel. (977) 87 05 76], allà podreu treballar l'evolució del món de la  pagesia (1a 
planta), dels estris de  la llar de foc i dels treballs domèstics (2a planta), i també dels oficis 
tradicionals (3a planta) de la zona.  
Trobareu més informació al llibre de PANYELLA, A. i MORTA, A. Museu de la vida rural. 
 
9. El  Monestir de Poblet és l'abadia cistercenca més important del món on reposen els 
sobirans de la Corona d'Aragó des de Jaume I el Conqueridor. El Monestir de Santes Creus és 
l'altre gran monestir que va crear l'orde de cister, juntament amb Poblet i Vallbona de les 
Monges. Us en recomanem la visita. Trobareu més informació al telèfon de l'oficina de gestió 
de monuments de la Generalitat de Catalunya (93) 412 11 40 i  als llibres: 
ALTARRIBA, E. i BALUJA, J. Poblet.  
ALTARRIBA, E. i BALUJA, J. Poblet. Fitxes de treball. 
ALTARRIBA, E. i BALUJA, J. Santes Creus.  
ALTARRIBA, E. i BALUJA, J. Santes Creus. Fitxes de treball. 
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3. LA PRODUCCIÓ LITERÀRIA D'EMILI TEIXIDOR 
 
Obres de literatura infantil i juvenil 
 
Un aire que mata (1965) 

Les rates malaltes (1967 ) 

El soldat plantat (1967) 

Dídac, Berta i la màquina de lligar boira (1968) 

Marcabrú y la hoguera de hielo (1969) 

L'ocell de foc (1972) 

Sempre em dic Pere (1977) 

El príncep Alí (1981) 

Frederic, Frederic, Frederic (1982) 

Cada tigre té una jungla (1986) 

En Ranquet i el tresor (1986) 

El crim de l'Hipotenusa (1987) 

Les ales de la nit (1988) 

En Ranquet i els seus amics (1988) 

Cor de roure (1994) 

Les contraportades del matí de Catalunya Ràdio (1996)* 

 
Llibres didàctics 

El nom de cada cosa (1967) 

Quinze són quinze (1991) 

 
Literatura  per a adults 

Sic transit Glòria Swanson (1979) 

Retrat d'un assassí d'ocells (1988)  
 
Traduccions 
 
Ha traduït i adaptat obres de l’anglès,  portuguès,  francès i castellà, sol o en col·laboració.  
Entre altres:   
 
BACH, R.  Joan Salvador Gavina. Barcelona: Laia, 1981. (El nus;1981). Versió de Miquel Martí 

i Pol i Emili Teixidor. 

 

NASH, R. La lluvia viene del este. Barcelona: Mundo Actual de Edic., 1979. Traducció de M. 
Clotilde Rezzano de Martín i Emili Teixidor. 
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SAINT-EXUPÉRY, A. DE  El Petit príncepàg. Barcelona: Laia, S.A. Traducció M. Martí i Pol i E. 
Teixidor. 

CAMES. L. V. DE Els Lusíades. Barcelona: Proa, 1989. Adaptació d'Emili Teixidor. 

SHEPARD, S. Autèntic oest. Lleida: Pagès, D.L. 1990. Versió catalana d’Emili Teixidor. 
 
 
Altres 
 
Col·laboracions en mitjans de comunicació: Diari de Barcelona,  Avui, El País, La Vanguardia 
Tretzevents, Cavall Fort, Oriflama, El temps, Catalunya Ràdio, TV3... 

Guions difosos: «Lavínia 2016. Còmic» Oriflama; «Lavínia 2092. Còmic» Diari de Barcelona;  
Dúplex per a llogar, TV3 Televisió de Catalunya (1984); Mil paraules, TV3 Televisió de 
Catalunya (1990-1994); Servei nocturn, Catalunya Ràdio (1989)... 

Ha fet dues adaptacions teatrals de Pitarra i Rusiñol. Ha escrit també guions cinematogràfics. 

 
Premis literaris 
 
Joaquim Ruyra (1967) Les rates malaltes. 

Crítica Serra d'Or (1979) Sic transit Glòria Swanson. 

Literatura Juvenil de la Generalitat (1983)  El Prícep Alí. 

«Pier Paolo Vergerio» de literatura juvenil (Universitat de Pàdua) (1989) En Ranquet i el tresor. 

Crítica Serra d'Or (1995) Cor de roure. 

Finalista del Folch i Torres (1968) Dídac, Berta i la màquina de lligar boira. 

Finalista del Premi Europa de Poitiers, seleccionada en la Jugendbibliotek de Munich (1986)  
En Ranquet i el tresor. 

 
Ha estat l' escriptor del mes de març de 1990, de la Institució de les Lletres Catalanes.  
 
La seva obra ha estat traduïda al  castellà i al francès. 
 


