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Full d’activitat 1. Suficiència 1 

Abans de llegir 

Us agrada la música?  De quin tipus? Heu sentit parlar mai de Pau Casals? Sabeu per què és conegut? Us 

atreviríeu a taral·lejar El cant dels ocells? Amb quins esdeveniments associeu aquesta peça de música? 

Aquest discurs és de l’any 1971, quin era el context històric de Catalunya en aquell moment? 

 

Lectura en veu alta 

Aquest és l’honor més gran que he rebut a la meva vida. 

La pau ha estat sempre la meva preocupació més gran. Ja en la meva infantesa vaig aprendre a estimar-

la. La meva mare –una dona excepcional, genial--, quan jo encara era noi ja em parlava de la pau, perquè 

en aquells temps també hi havia moltes guerres. 

A més, jo sóc català. Catalunya avui són unes províncies d’Espanya, però què ha estat Catalunya? 

Catalunya ha estat la nació més gran del món. Us explicaré per què. Catalunya va tenir el primer 

Parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir les primeres Nacions Unides. En aquell temps –

el segle XI—totes les autoritats de Catalunya es van reunir a Toluges –avui França però aleshores 

Catalunya—per parlar de pau, perquè els catalans d’aquell temps ja estaven contra, contra la guerra. 

Pau en el món i contra, contra, contra la guerra, la inhumanitat de les guerres. És per això que em sento 

tan i tan feliç de ser aquí amb tots vostès. Per això les Nacions Unides, que es dediquen únicament a 

l’ideal de la pau, estan en el meu cor, i tot allò referent a la pau va directament al meu cor. 

Fa molts anys que no toco el violoncel en públic, però crec que he de fer-ho en aquesta ocasió. Ara tocaré 

una melodia del folklore català titulada El cant dels ocells. Els ocells, quan són al cel, van cantant per 

l’espai: Pau!, pau!, pau! I és una melodia que Bach i Beethoven i tots els grans haurien admirat i estimat. I, 

a més, neix de l’anima del meu poble, Catalunya. 

Pau Casals. Parlament a les Nacions Unides (24/10/1971) 
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Full d’activitat 1. Suficiència 1 

Abans de llegir 

Us agrada la música?  De quin tipus? Heu sentit parlar mai de Pau Casals? Sabeu per què és conegut? Us 

atreviríeu a taral·lejar El cant dels ocells? Amb quins esdeveniments associeu aquesta peça de música? 

Aquest discurs és de l’any 1971, quin era el context històric de Catalunya en aquell moment? 

 

Lectura en veu alta 

Aquest és l’honor més gran que he rebut a la meva vida. 

La pau ha estat sempre la meva preocupació més gran. Ja en la meva infantesa vaig aprendre a estimar-

la. La meva mare –una dona excepcional, genial--, quan jo encara era noi ja em parlava de la pau, perquè 

en aquells temps també hi havia moltes guerres. 

A més, jo sóc català. Catalunya avui són unes províncies d’Espanya, però què ha estat Catalunya? 

Catalunya ha estat la nació més gran del món. Us explicaré per què. Catalunya va tenir el primer 

Parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir les primeres Nacions Unides. En aquell temps –

el segle XI—totes les autoritats de Catalunya es van reunir a Toluges –avui França però aleshores 

Catalunya—per parlar de pau, perquè els catalans d’aquell temps ja estaven contra, contra la guerra. 

Pau en el món i contra, contra, contra la guerra, la inhumanitat de les guerres. És per això que em sento 

tan i tan feliç de ser aquí amb tots vostès. Per això les Nacions Unides, que es dediquen únicament a 

l’ideal de la pau, estan en el meu cor, i tot allò referent a la pau va directament al meu cor. 

Fa molts anys que no toco el violoncel en públic, però crec que he de fer-ho en aquesta ocasió. Ara tocaré 

una melodia del folklore català titulada El cant dels ocells. Els ocells, quan són al cel, van cantant per 

l’espai: Pau!, pau!, pau! I és una melodia que Bach i Beethoven i tots els grans haurien admirat i estimat. I, 

a més, neix de l’anima del meu poble, Catalunya. 

Pau Casals. Parlament a les Nacions Unides (24/10/1971) 
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Comprensió lectora 

1. Amb la lectura del text ens assabentem del posicionament i l’actitud de Pau Casals? Quines creieu 

que són les dues idees principals que va voler transmetre en aquest breu discurs davant de les 

Nacions Unides? 

 

 

 

2. En què notem que darrere del text hi ha una persona que deixa sentir les seves opinions? Busqueu 

elements del text que ho mostrin. 

 

 

 

3. Quin penseu que devia ser l’estat d’ànim de Pau Casals en aquell moment? Quines frases del text 

ens ho mostren clarament? Penseu 5 adjectius que puguin qualificar com se sentia. 

 

 

 

4. Llegint el text, us heu fet alguna idea de com devia ser Pau Casals? 

 

 

 

5. Ara que heu reflexionat sobre tot plegat, com us imagineu l’entonació, la intensitat i el ritme de veu 

de Pau Casals quan va pronunciar aquest discurs? Us agradaria tornar a llegir el text d’una 

manera més emotiva, com ho devia fer ell en aquell moment? 
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Full d’activitat 1. Suficiència 1 

Comprensió lectora 

1. Amb la lectura del text ens assabentem del posicionament i l’actitud de Pau Casals? SÍ. Quines 

creieu que són les dues idees principals que va voler transmetre en aquest breu discurs davant de 

les Nacions Unides? 

 

La reivindicació de Catalunya, que ell és català, i la pau al món. 

 

2. En què notem que darrere del text hi ha una persona que deixa sentir les seves opinions? Busqueu 

elements del text que ho mostrin.  

 

La meva preocupació, jo sóc català, em sento tan feliç, estan en el meu cor, és una melodia 

que els grans haurien estimat... 

 

3. Quin penseu que devia ser l’estat d’ànim de Pau Casals en aquell moment? Quines frases del text 

ens ho mostren clarament? Penseu 5 adjectius que puguin qualificar com se sentia. 

 

Emocionat, content, enyorat, malenconiós, feliç, agraït, nerviós, estimat, reconegut, 

commogut, satisfet, entendrit... 

 

4. Llegint el text, us heu fet alguna idea de com devia ser Pau Casals? 

 

Resposta oberta. 

 

5. Ara que heu reflexionat sobre tot plegat, com us imagineu l’entonació, la intensitat i el ritme de veu 

de Pau Casals quan va pronunciar aquest discurs? Us agradaria tornar a llegir el text d’una manera 

més emotiva, com ho devia fer ell en aquell moment? 

 
Resposta oberta. 
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Full d’activitat 2. Suficiència 1 

Abans de llegir 

Us agrada visitar museus i exposicions? Amb qui hi acostumeu a anar? Us agrada més visitar-los al vostre 

aire o amb un guia que us expliqui el que veieu? El text que llegireu es titula “Pau Casals i l’Exili”, a què es 

refereix aquest exili? Sabeu en quina època va tenir lloc i quines persones es van veure afectades? Sabeu 

quin any es va acabar el franquisme? 

Lectura en veu alta 

L’exposició «Pau Casals i l’Exili»  

El Museu d'Art i Història acull l’exposició «Pau Casals i l’exili”» que mostra per primera vegada una gran 

quantitat de documentació inèdita sobre el període que Pau Casals va passar a l’exili, entre els anys 1939 i 

1973. El muntatge museogràfic i documental es podrà veure a Reus fins al 30 de juny. 

L’exposició, de caràcter itinerant, vol donar a conèixer Pau Casals com a exemple de gran figura a l’exili, 

mostrant el seu vessant d'exiliat actiu i el seu compromís amb la causa de la llibertat i la democràcia. A 

través de nombrosos documents, es fa un recorregut pel període de l'exili de Pau Casals (1939-1973), des 

de l'esclat de la Guerra Civil fins al retorn de les seves despulles, el 1979, passant per l'ajuda als refugiats, 

la lluita i la posició constant en contra de les dictadures, la implicació amb l'exili català, la defensa de 

Catalunya i el combat per les causes de la pau i la llibertat. 

La documentació prové dels arxius de Pau Casals que la vídua del Mestre va donar recentment a la 

Fundació Pau Casals. Així mateix, s’ha complementat amb altres arxius i fons documentals, com l’Arxiu 

Montserrat Tarradellas i Macià o la Biblioteca de Catalunya, que alberga el fons del doctor Trueta, exiliat a 

Anglaterra, amb qui Casals va tenir una gran amistat. L’exposició presenta també documentació de la 

Llibreria del Congrés dels Estats Units. Concretament, es tracta d’una carta molt interessant que Pau 

Casals va escriure a Boaz Piller, director de l’Orquestra Simfònica de Boston, que mai abans no havia 

estat publicada ni exposada, on Pau Casals parla de la Maternitat d’Elna, dels camps de concentració i on 

defineix el nazisme com la «bèstia que està amenaçant tot el món». 

www.paucasals.org (text adaptat) 
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Full d’activitat 2. Suficiència 1 

Abans de llegir 

Us agrada visitar museus i exposicions? Amb qui hi acostumeu a anar? Us agrada més visitar-los al vostre 

aire o amb un guia que us expliqui el que veieu? El text que llegireu es titula “Pau Casals i l’Exili”, a què es 

refereix aquest exili? Sabeu en quina època va tenir lloc i quines persones es van veure afectades? Sabeu 

quin any es va acabar el franquisme? 

Lectura en veu alta 

L’exposició «Pau Casals i l’Exili»  

El Museu d'Art i Història acull l’exposició «Pau Casals i l’exili”» que mostra per primera vegada una gran 

quantitat de documentació inèdita sobre el període que Pau Casals va passar a l’exili, entre els anys 1939 i 

1973. El muntatge museogràfic i documental es podrà veure a Reus fins al 30 de juny. 

L’exposició, de caràcter itinerant, vol donar a conèixer Pau Casals com a exemple de gran figura a l’exili, 

mostrant el seu vessant d'exiliat actiu i el seu compromís amb la causa de la llibertat i la democràcia. A 

través de nombrosos documents, es fa un recorregut pel període de l'exili de Pau Casals (1939-1973), des 

de l'esclat de la Guerra Civil fins al retorn de les seves despulles, el 1979, passant per l'ajuda als refugiats, 

la lluita i la posició constant en contra de les dictadures, la implicació amb l'exili català, la defensa de 

Catalunya i el combat per les causes de la pau i la llibertat. 

La documentació prové dels arxius de Pau Casals que la vídua del Mestre va donar recentment a la 

Fundació Pau Casals. Així mateix, s’ha complementat amb altres arxius i fons documentals, com l’Arxiu 

Montserrat Tarradellas i Macià o la Biblioteca de Catalunya, que alberga el fons del doctor Trueta, exiliat a 

Anglaterra, amb qui Casals va tenir una gran amistat. L’exposició presenta també documentació de la 

Llibreria del Congrés dels Estats Units. Concretament, es tracta d’una carta molt interessant que Pau 

Casals va escriure a Boaz Piller, director de l’Orquestra Simfònica de Boston, que mai abans no havia 

estat publicada ni exposada, on Pau Casals parla de la Maternitat d’Elna, dels camps de concentració i on 

defineix el nazisme com la «bèstia que està amenaçant tot el món». 

www.paucasals.org (text adaptat) 
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Comprensió lectora 

1. L’exposició mostra documentació nova? Quina paraula és clau per saber-ho? Sabríeu fer-ne una 

definició senzilla? Al text en trobareu una de planera. 

 

 

 

2. Com ja sabeu, el dictador Francisco Franco va morir l’any 1975. El text ens informa que Pau Casals va 

viure a l’exili fins al 1973 i que les seves despulles van tornar a Catalunya el 1977. Quin any penseu 

que va morir Pau Casals? Per què? Queda clara aquesta informació al text? 

 

 

 

3. Heu parlat ja de la paraula “despulles”. Enteneu bé el seu significat? Coneixeu altres paraules o 

expressions que tinguin un significat similar a la que té aquesta paraula en el text? Escriviu-ne dues 

(pel cap baix). 

 

 

 

4. Aquesta exposició es podrà veure només a Reus? On localitzeu aquesta informació al text? Hi ha 

alguna paraula clau per saber la resposta? Quina? 

 

 

 

5. Segons el text, quin arxiu s’ha fet servir principalment per elaborar la mostra? El text ens parla de la 

vídua del Mestre. A qui es refereix amb aquesta última paraula? Per què us sembla que l’han escrita 

amb majúscula? 

 

 

 

6. Com definia Casals el nazisme? Us sembla una definició encara vàlida? Per què? 
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Full d’activitat 2. Suficiència 1 

 

Comprensió lectora 

1. L’exposició mostra documentació nova? Sí  Quina paraula és clau per saber-ho?  Inèdita.  

Sabríeu fer-ne una definició senzilla? Que no s’ha editat o publicat mai.  

Al text en trobareu una de planera. Mai abans ha estat publicada ni exposada. 

 

2. Com ja sabeu, el dictador Francisco Franco va morir l’any 1975. El text ens informa que Pau 

Casals va viure a l’exili fins al 1973 i que les seves despulles van tornar a Catalunya el 1977. Quin 

any penseu que va morir Pau Casals? 1973  

Per què? El text no ho diu clarament però s’entén que el seu exili va durar fins 1973 i no va 

retornar a Catalunya perquè només ho van fer les seves despulles l’any 1977.  

Queda clara aquesta informació al text? Resposta oberta. 

  

3. Heu parlat ja de la paraula “despulles”. Enteneu bé el seu significat? Coneixeu altres paraules o 

expressions que tinguin un significat similar a la que té aquesta paraula en el text? Escriviu-ne 

dues (pel cap baix).  

 

Cos, restes mortals, restes, despulla mortal... 

 

4. Aquesta exposició es podrà veure només a Reus? No.  

On localitzeu aquesta informació al text? Exposició de caràcter itinerant.  

Hi ha alguna paraula clau per saber la resposta? Quina? Itinerant. 

 

5. Segons el text, quin arxiu s’ha fet servir principalment per elaborar la mostra? Dels arxius de Pau 

Casals.  

El text ens parla de la vídua del Mestre. A qui es refereix amb aquesta última paraula? A Pau 

Casals perquè és una manera de referir-se als grans artistes.  

Per què us sembla que han escrit aquesta paraula amb majúscula? Per referir-se a Pau Casals 

en particular. 

 

6. Com definia Casals el nazisme? La bèstia que està amenaçant tot el món. 

Us sembla una definició encara vàlida? Per què? Resposta oberta. 
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Full d’activitat 3. Suficiència 1 

Abans de llegir 

Observeu atentament el format del text. D’on us sembla que està extret? Per què? Acostumeu a buscar 

informació a Internet? Us refieu de la informació que hi trobeu? Us sembla que aquesta pàgina pot ser 

fiable? Per què? A quina organització pertany aquest web? 

Lectura en veu alta 
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Full d’activitat 3. Suficiència 1 

Abans de llegir 

Observeu atentament el format del text. D’on us sembla que està extret? Per què? Acostumeu a buscar 

informació a Internet? Us refieu de la informació que hi trobeu? Us sembla que aquesta pàgina pot ser 

fiable? Per què? A quina organització pertany aquest web? 

Lectura en veu alta 
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Comprensió lectora 
 

1. Els dos fragments que heu llegit són molt diferents. Per què? Quina funció fan les cometes del 

segon fragment? Per què us sembla que l’explicació del primer paràgraf es complementa amb les 

paraules de Pau Casals del segon paràgraf? 

 

 

2. Qui us sembla que va crear el programa Amic Solidari (marqueu l’opció correcta): 

a) Pau Casals i els seus hereus 

b) Pau Casals i Marta Montañez 

c) La Fundació Pau Casals 

 

 

3. El programa Amic Solidari accepta només un tipus de col·laboració? Com s’hi pot col·laborar? Us 

sembla que les opcions de col·laboració són conseqüents amb la filosofia i el pensament de Pau 

Casals? Per què? 

 

 

4. Quin és l’ideal sagrat de Pau Casals? Com hi vol contribuir? Quins valors atribueix a la música? Hi 

esteu d’acord, vosaltres?  

 

 

5. Argumenteu si les afirmacions següents són vertaderes o falses segons el que heu llegit que 

pensava Pau Casals. 

a) Els artistes tenen l’obligació de lluitar per la pau del món a través de la música. 

b) Els éssers humans han de lluitar pel benestar de la humanitat i han de buscar la manera de fer la 

seva contribució, encara que sigui petita. 

c) Els éssers humans no han de fer res pel benestar de la humanitat si pensen que la seva contribució 

serà massa petita. 

 

 

6. Com la majoria de pàgines web, aquesta té pestanyes i enllaços que ens permeten accedir a altres 

continguts. En quin temps verbal estan conjugats la majoria de verbs d’aquests enllaços? Per què 

us sembla que s’usen aquests verbs? Penseu que els textos de la pàgina intenten argumentar i 

persuadir-nos perquè fem alguna cosa en concret? 
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Full d’activitat 3. Suficiència 1 

Comprensió lectora 

1. Els dos fragments que heu llegit són molt diferents. Per què? El primer és un text que explica què és 

el programa Amic Solidari i quina és la seva filosofia. Posa com a exemple el que va fer el mateix 

Pau Casals i el que ell pensava que s’havia de fer. Quina funció fan les cometes del segon 

fragment? Dir que el text és la transcripció de les paraules exactes que va dir o va escriure Pau 

Casals. Per què us sembla que l’explicació del primer paràgraf es complementa amb les paraules de 

Pau Casals del segon paràgraf? Perquè mostra que Pau Casals va lluitar pels seus ideals i són 

paraules maques i sentides que ens poden ajudar a decidir a fer-nos Amic Solidari i seguir el seu 

exemple. 

 

2. Qui us sembla que va crear el programa Amic Solidari (marqueu l’opció correcta): 

a) Pau Casals i els seus hereus 
b) Pau Casals i Marta Montañez 
c) La Fundació Pau Casals 

 

3. El programa Amic Solidari accepta només un tipus de col·laboració? NO Com s’hi pot col·laborar? Amb 

diners o col·laborant com a professional d’algun tema o simplement de manera personal i 

general. Us sembla que les opcions de col·laboració són conseqüents amb la filosofia i el pensament 

de Pau Casals? En principi haurien de dir que sí. Per què? Perquè Pau Casals diu en el segon text 

que tothom hauria de lluitar pel benestar de la humanitat escollint el camí que li vagi millor.  

4. Quin és l’ideal sagrat de Pau Casals? La Pau Com hi vol contribuir?  Mitjançant la música. Quins 

valors atribueix a la música? La música és capaç de traspassar les fronteres lingüístiques, 

polítiques i nacionals.  Hi esteu d’acord, vosaltres? Resposta oberta. 

 

5. Argumenteu si les afirmacions següents són vertaderes o falses segons el que heu llegit que pensava 

Pau Casals. 

a) Els artistes tenen l’obligació de lluitar per la pau del món a través de la música. FALSA 

b) Els éssers humans han de lluitar pel benestar de la humanitat i han de buscar la manera de fer 

la seva contribució, encara que sigui petita. VERTADERA 

c) Els éssers humans no han de fer res pel benestar de la humanitat si pensen que la seva 

contribució serà massa petita. FALSA 

 

6. Com la majoria de pàgines web, aquesta té pestanyes i enllaços  que ens permeten accedir a altres 

continguts. En quin temps verbal estan conjugats la majoria de verbs d’aquests enllaços? Imperatiu. 

Per què us sembla que s’usen aquests verbs? Perquè ens suggereixen, animen, intenten 

convèncer-nos perquè fem alguna cosa. Penseu que els textos de la pàgina intenten argumentar i 

persuadir-nos perquè fem alguna cosa en concret? Sí. El que volen és aconseguir la nostra 

col·laboració i que ens fem Amics Solidaris. 
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Full d’activitat 4. Suficiència 1 

Abans de llegir 

Us agrada la poesia? Penseu que és difícil d’entendre i de llegir en veu alta? Us n’heu après mai cap de 

memòria? Quina? Heu recitat alguna poesia en alguna ocasió? Sabeu el nom d’algun poeta català? 

Coneixeu el nom o l’obra de Joan Oliver (Pere Quart)? Per què us sembla que té dos noms? Llegiu el títol 

d’aquest poema, què deu voler dir la paraula corrandes? 

 

Lectura en veu alta 

 

CORRANDES D'EXILI  

 

Una nit de lluna plena  

tramuntàrem la carena,  

lentament, sense dir re ...  

Si la lluna feia el ple  

també el féu la nostra pena.  

 

L'estimada m'acompanya  

de pell bruna i aire greu  

(com una Mare de Déu  

que han trobat a la muntanya.)  

 

Perquè ens perdoni la guerra,  

que l'ensagna, que l'esguerra,  

abans de passar la ratlla,  

m'ajec i beso la terra  

i l'acarono amb l'espatlla.  

 

A Catalunya deixí  

el dia de ma partida  

mitja vida condormida:  

l'altra meitat vingué amb mi  

per no deixar-me sens vida.  

 

 

 

Avui en terres de França  

i demà més lluny potser,  

no em moriré d'enyorança  

ans d'enyorança viuré.  

 

En ma terra del Vallès  

tres turons fan una serra,  

quatre pins un bosc espès,  

cinc quarteres massa terra.  

"Com el Vallès no hi ha res".  

 

Que els pins cenyeixin la cala,  

l'ermita dalt del pujol;  

i a la platja un tenderol  

que batega com una ala.  

 

Una esperança desfeta,  

una recança infinita.  

I una pàtria tan petita  

que la somio completa.  

 

Pere Quart 
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Full d’activitat 4. Suficiència 1 

Abans de llegir 

Us agrada la poesia? Penseu que és difícil d’entendre i de llegir en veu alta? Us n’heu après mai cap de 

memòria? Quina? Heu recitat alguna poesia en alguna ocasió? Sabeu el nom d’algun poeta català? 

Coneixeu el nom o l’obra de Joan Oliver (Pere Quart)? Per què us sembla que té dos noms? Llegiu el títol 

d’aquest poema, què deu voler dir la paraula corrandes? 

 

Lectura en veu alta 

 

CORRANDES D'EXILI  

 

Una nit de lluna plena  

tramuntàrem la carena,  

lentament, sense dir re ...  

Si la lluna feia el ple  

també el féu la nostra pena.  

 

L'estimada m'acompanya  

de pell bruna i aire greu  

(com una Mare de Déu  

que han trobat a la muntanya.)  

 

Perquè ens perdoni la guerra,  

que l'ensagna, que l'esguerra,  

abans de passar la ratlla,  

m'ajec i beso la terra  

i l'acarono amb l'espatlla.  

 

A Catalunya deixí  

el dia de ma partida  

mitja vida condormida:  

l'altra meitat vingué amb mi  

per no deixar-me sens vida.  

 

 

 

Avui en terres de França  

i demà més lluny potser,  

no em moriré d'enyorança  

ans d'enyorança viuré.  

 

En ma terra del Vallès  

tres turons fan una serra,  

quatre pins un bosc espès,  

cinc quarteres massa terra.  

"Com el Vallès no hi ha res".  

 

Que els pins cenyeixin la cala,  

l'ermita dalt del pujol;  

i a la platja un tenderol  

que batega com una ala.  

 

Una esperança desfeta,  

una recança infinita.  

I una pàtria tan petita  

que la somio completa.  

 

Pere Quart 
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Comprensió lectora 

1. Heu pogut esbrinar què vol dir corrandes? De quin exili ens parla? Quina és l’emoció principal que us 

sembla que volia transmetre Joan Oliver quan va escriure aquesta poesia? Segons la vostra opinió, hi 

ha algun vers on s’expliciti clarament? Ha aconseguit el poeta que us emocioneu? 

 

 

 

 

2. Al poema es parla de “passar la ratlla”. Què vol dir això? Per què us sembla que utilitza aquesta 

expressió? Què fa el poeta “abans de passar la ratlla”? Per què? Com explica ell el seu pas? Us 

sembla que devia ser fàcil? Amb qui va compartir aquest moment? 

 

 

 

 

3. Joan Oliver va néixer a Sabadell, al Vallès. Com és aquesta comarca  segons l’autor? Què us sembla 

que vol dir la paraula quarteres? Per què us sembla que la frase “Com el Vallès no hi ha res” està entre 

cometes? 

 

 

 

 

4. Al text potser heu trobat algunes paraules que no coneixíeu. N’heu pogut endevinar el significat pel 

context o heu hagut de consultar el diccionari? Comenteu el significat de tramuntàvem, condormida  i 

recança i busqueu una paraula de llenguatge més planer que signifiqui el mateix. 

 

 

 

 

5. Quina reflexió fa el poeta en el vers final? Per què us sembla que parla d’”una esperança desfeta i 

d’una recança infinita”? 

 

 

 

 

6. Ara que segurament heu entès millor aquesta poesia, la voleu tornar a llegir de manera més 

expressiva? Us emociona més? 
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Full d’activitat 4. Suficiència 1 

Comprensió lectora 

1. Heu pogut esbrinar què vol dir corrandes? Cançó popular breu, sovint improvisada. De quin exili 

ens parla? Del dels catalans i espanyols republicans. Quina és l’emoció principal que us sembla 

que volia transmetre Joan Oliver quan va escriure aquesta poesia? Dolor, enyorança, pena, recança 

... Segons la vostra opinió, hi ha algun vers on s’expliciti clarament? Cada parella trobarà el seu. 

N’hi ha diversos. Ha aconseguit el poeta que us emocioneu? Resposta oberta. 

 

2. Al poema es parla de “passar la ratlla”. Què vol dir això? Passar la frontera. Per què us sembla que 

utilitza aquesta expressió? Als mapes es dibuixen ratlles per marcar les fronteres. Què fa el poeta 

“abans de passar la ratlla”? Besa la terra. Per què? Per demanar-li perdó per haver-la omplert de 

sang per culpa de la guerra. Com explica ell el seu pas? De nit, travessant muntanyes i en 

silenci. Us sembla que devia ser fàcil? No. Amb qui va compartir aquest moment? Anomena la seva 

estimada. 

 

3. Joan Oliver va néixer a Sabadell, al Vallès. Com és aquesta comarca  segons l’autor? Tot i que tot és 

petit ho fan important, petit, però volgut, amb poca cosa en tenen prou perquè és de la seva 

comarca... Què us sembla que vol dir la paraula quarteres? Una manera de mesurar el terreny 

(quartera de sembradura: Mesura superficial agrària equivalent a l’extensió de terra que es pot 

sembrar amb 1 quartera de gra). Per què us sembla que la frase “Com el Vallès no hi ha res” està 

entre cometes? Perquè no se l’ha inventada el poeta, és una frase feta. 

 

4. Al text potser heu trobat algunes paraules que no coneixíeu. N’heu pogut endevinar el significat pel 

context o heu hagut de consultar el diccionari? Comenteu el significat de tramuntàvem, condormida  i 

recança i busqueu una paraula de llenguatge més planer que signifiqui el mateix. 

Tramuntar: Passar a l’altre costat (d’una muntanya, d’una serra, etc.). 

Condormir: v. tr. [LC] Fer adormir. La flaire del bosc el condormia.  

2 intr. pron. [LC] Començar a adormir-se. L’infant es condormia amb la xerrameca del vell. 

Recança: Greu que sap de fer o d’haver fet, de deixar o d’haver deixat de fer, alguna cosa. 

 

5. Quina reflexió fa el poeta en el vers final? Per què us sembla que parla d’”una esperança desfeta i 

d’una recança infinita”? (resposta possible) Perquè quan van començar a lluitar pensaven que 

guanyarien la guerra i que podrien canviar moltes coses i aquesta esperança ara s’ha desfet i 

la recança son totes les coses que podrien haver fet i que ara no podran fer. 

 

6. Ara que segurament heu entès millor aquesta poesia, la voleu tornar a llegir de manera més 

expressiva? Us emociona més? 

Resposta oberta. 
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Full d’activitat 1. Suficiència 2 

Abans de llegir 

Heu sentit mai a parlar de Salvador Espriu? Sabeu alguna cosa de la seva vida? Coneixeu alguna poesia 

seva?  

 

 

 

Lectura en veu alta 

Salvador Espriu. Una aproximació 

Salvador Espriu i Castelló (Santa Coloma de Farners, 1913 - Barcelona, 1985), fill de notari i de família 

benestant, es manifestà com a escriptor precoç ja als 15 anys. Les seves obres El doctor Rip (1931), Laia 

(1932) i Ariadna al laberint grotesc (1935) el donaren a conèixer com una de les grans promeses de la 

literatura catalana. Es llicencià en Dret (1935) i Història Antiga (1936) a la Universitat de Barcelona, on 

inicià una forta amistat amb el poeta Bartomeu Rosselló-Pòrcel. La guerra civil (1936-39) el va colpir 

profundament i truncà la seva brillant carrera universitària i com a literat. 

La postguerra el convertí en un gris oficinista que es dedicava a la literatura en hores perdudes. 

Obsessionat per la mort, pel destí de l´home i pel futur del país, publicà, entre altres, els llibres de poemes 

Cementiri de Sinera (1946), Mrs. Death (1952), El caminant i el mur (1954) i Final de laberint (1955), i la 

peça teatral Primera història d´Esther (1948). El to de compromís social i de denúncia davant del 

franquisme, que es féu més manifest a partir del seu llibre La pell de brau (1960), el convertí popularment 

en “el poeta nacional de Catalunya”. Entre les creacions posteriors destaquen Llibre de Sinera (1963) i 

Setmana Santa (1971), en poesia, i Les roques i el mar, el blau (1981), en prosa. 

Rebé diversos premis i distincions, nacionals i internacionals, entre les quals destaca el premi Montaigne, 

atorgat per la Universitat de Tubinga. Fou proposat diverses vegades al premi Nobel de Literatura. 

http://www.arenysdemar.org/document.php?id=15281 
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Full d’activitat 1. Suficiència 2 

Abans de llegir 

Heu sentit mai a parlar de Salvador Espriu? Sabeu alguna cosa de la seva vida? Coneixeu alguna poesia 

seva?  

 

 

Lectura en veu alta 

Salvador Espriu. Una aproximació 

Salvador Espriu i Castelló (Santa Coloma de Farners, 1913 - Barcelona, 1985), fill de notari i de família 

benestant, es manifestà com a escriptor precoç ja als 15 anys. Les seves obres El doctor Rip (1931), Laia 

(1932) i Ariadna al laberint grotesc (1935) el donaren a conèixer com una de les grans promeses de la 

literatura catalana. Es llicencià en Dret (1935) i Història Antiga (1936) a la Universitat de Barcelona, on 

inicià una forta amistat amb el poeta Bartomeu Rosselló-Pòrcel. La guerra civil (1936-39) el va colpir 

profundament i truncà la seva brillant carrera universitària i com a literat. 

La postguerra el convertí en un gris oficinista que es dedicava a la literatura en hores perdudes. 

Obsessionat per la mort, pel destí de l´home i pel futur del país, publicà, entre altres, els llibres de poemes 

Cementiri de Sinera (1946), Mrs. Death (1952), El caminant i el mur (1954) i Final de laberint (1955), i la 

peça teatral Primera història d´Esther (1948). El to de compromís social i de denúncia davant del 

franquisme, que es féu més manifest a partir del seu llibre La pell de brau (1960), el convertí popularment 

en “el poeta nacional de Catalunya”. Entre les creacions posteriors destaquen Llibre de Sinera (1963) i 

Setmana Santa (1971), en poesia, i Les roques i el mar, el blau (1981), en prosa. 

Rebé diversos premis i distincions, nacionals i internacionals, entre les quals destaca el premi Montaigne, 

atorgat per la Universitat de Tubinga. Fou proposat diverses vegades al premi Nobel de Literatura. 

http://www.arenysdemar.org/document.php?id=15281 
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Comprensió lectora 

1. Us sembla que és una biografia objectiva o subjectiva? Quins elements trobeu en el text que us facin 

pensar una cosa o altra? El títol ja ens pot donar una pista? 

 

 

2. Va començar a escriure de molt jove? Quin adjectiu fa servir l’autor del text per explicar aquest fet? 

Coneixíeu aquest adjectiu? Sabeu exactament què significa? 

 

 

 

3. Quants anys tenia Espriu quan va publicar El doctor Rip? Havia acabat ja els seus estudis? Devien ser 

bons, aquells llibres, per ser escrits per algú tan jove? Què us sembla que vol dir “ser una gran 

promesa”? 

 

 

 

4. Us sembla que hi ha una gran diferència entre l’Espriu d’abans i de després de la Guerra Civil? Per 

què? Quin verb fa servir l’autor per explicar-nos-ho? Us heu fixat com qualifica l’autor la vida 

professional d’Espriu després de la Guerra? Quin sentiment us produeix aquesta explicació? Devia 

passar el mateix a moltes altres persones? 

 

 

 

5. Quins temes trobem en l’obra d’Espriu? Us sembla que el moment històric i personal devia influir en 

aquesta tria? Per què l’autor del text diu que estava obsessionat amb aquest temes? Es deuen repetir 

molt en els seus llibres?  

 

 

 

6. Podeu relacionar els títols d’algunes de les seves obres amb els temes que heu esmentat 

anteriorment? N’hi ha algun que pugueu relacionar també amb una de les carreres que va estudiar? 

 

 

 

7. Us sembla que malgrat tot va ser un poeta reconegut en el seu temps? Hi ha alguna frase en el text 

que resumeixi aquest fet? Va rebre molts premis? 

 

 

 

8. Podríeu explicar-vos un a l’altre quins sentiments us provoca un biografia com la d’Espriu? Penseu que 

us pot interessar la seva obra? 
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Full d’activitat 1. Suficiència 2 

Comprensió lectora 

1. Us sembla que és una biografia objectiva o subjectiva? Més aviat subjectiva perquè hi ha opinió 

en algun paràgraf. Quins elements trobem en el text que us facin pensar una cosa o altra? Per 

exemple “la postguerra el convertí en un gris oficinista”. El títol ja ens pot donar una pista? Sí, 

perquè en dir “una aproximació” vol dir que és una manera de veure’l i de conèixer-lo. 

 

2. Va començar a escriure de molt jove? SÍ. Quin adjectiu fa servir l’autor del text per explicar aquest 

fet? Precoç. Coneixíeu aquest adjectiu? Sabeu exactament què significa?  

 
adj 1 Que madura abans del temps normal, que apareix massa aviat; prematur. Fruits precoços.  

 

2 Més desenvolupat que no li pertocaria per l'edat o el temps que té. Creixença precoç. Una 

intel·ligència precoç. Un artista precoç.  

 

3 Que es duu a terme, que té lloc, durant les etapes inicials o primerenques d'una malaltia, d'un 

procés, etc. Diagnosi precoç. Atenció, estimulació precoç. 

 

3. Quants anys tenia Espriu quan va publicar El doctor Rip? Tenia 18 anys. Havia acabat ja els seus 

estudis? Encara no. Devien ser bons, aquells llibres, per ser escrits per algú tan jove?  Què us 

sembla que vol dir “ser una gran promesa”? Que té tot allò necessari per anar progressant en 

el seu camp perquè per l’edat que té ja és bo i encara pot millorar. 

 

4. Us sembla que hi ha una gran diferència entre l’Espriu d’abans i de després de la Guerra Civil? SÍ. 

Per què? Perquè fa que s’hagi de dedicar a altres feines. Quin verb fa servir l’autor per explicar-

nos-ho? TRUNCAR (Separar tallant, especialment l'acabament, la cúspide). Fig 1 Truncar la 

mort una existència. Us heu fixat com qualifica l’autor la vida professional d’Espriu després de la 

Guerra? Gris oficinista. Quin sentiment us produeix aquesta explicació? Devia passar el mateix a 

moltes altres persones? Respostes obertes. 

 

5. Quins temes trobem en l’obra d’Espriu? La mort, el destí de l´home i el futur del país. Us 

sembla que el moment històric i personal devia influir en aquesta tria? Segurament sí. Per què 

l’autor del text diu que estava obsessionat amb aquest temes? Es deuen repetir molt en els seus 

llibres? Perquè són els temes que tracta repetidament en les seves obres. 

 

6. Podeu relacionar els títols d’algunes de les seves obres amb els temes que heu esmentat 

anteriorment? Amb la mort: Potser el Doctor Rip (per Rip), Cementiri de Sinera, Mr. Death, 

Setmana Santa. El destí de l’home: El caminant i el mur. El país: La pell de brau. N’hi ha 

algun que pugueu relacionar també amb una de les carreres que va estudiar? La història antiga 

amb Ariadna i el laberint. 

 

7. Us sembla que malgrat tot va ser un poeta reconegut en el seu temps? Sembla que sí. Hi ha 

alguna frase en el text que resumeixi aquest fet? “Poeta nacional de Catalunya”. Va rebre molts 

premis? Sí. 

 

8. Podríeu explicar-vos un a l’altre quins sentiments us provoca un biografia com la d’Espriu? Penseu 

que us pot interessar la seva obra? Resposta oberta. 
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Full d’activitat 2. Suficiència 2 

Abans de llegir 

Coneixeu la relació que hi ha entre Salvador Espriu i el poble d’Arenys de Mar? Sabeu si en parla, a les 

seves obres? Llegiu el títol del text. Què us sembla que explicarà? Què o qui deu ser Sinera?  

 

Lectura en veu alta 

El mite de Sinera 

El poble d'Arenys de Mar ha estat elevat a la categoria de mite literari, i no tan sols una vegada, sinó 

múltiples. Ferran de Pol en parlava com a Mareny, Fèlix Cucurull el tractava de Rialda, mentre que Josep 

Maria Miquel i Vergés el mitificà amb el mateix nom d'Arenys. Però, indubtablement, el que s'ha fet més 

famós de tots ha estat Sinera, creat per Salvador Espriu. 

Aquest poeta va arribar a crear uns mites de la literatura catalana del segle XX, com poden ser Sepharad 

(Espanya i Portugal), Lavínia (Barcelona, i a vegades Catalunya), Alfaranja (Catalunya), però sens dubte el 

que s'ha fet més famós ha estat Sinera. Sinera és la transposició del nom d'Arenys, canviant la y grega per 

la i llatina. Aquest és el poble d'on provenia tradicionalment la seva família, tot i que ell no hi nasqué i 

només hi passà algunes temporades. La importància del poeta i el renom que donà a Sinera han fet que la 

població arribés a agafar el terme com a emblema. (...) 

En parlar d'aquest mite literari català el que cal preguntar-se és quin grau de relació s'estableix entre 

Sinera i Arenys de Mar. A aquesta pregunta diversos estudiosos, com Agustí Espriu, diuen que no ha estat 

una relació que s'hagi mantingut sempre igual. En un inici, en obres com El doctor Rip, Laia i Aspectes, el 

poeta agafava l'estructura bàsica del poble però la manipulava lliurement. A mesura que va anar madurant, 

les semblances entre el poble literari i el real es van anar fent més marcades, les dues cares de la moneda 

van encaixant progressivament. S'ha de dir, però, que Sinera, tot i assemblar-se més o menys al poble 

depenent de l'obra, és la vila d'Arenys estancada en un moment de la història. Ell en parla referint-se al 

poble tal com era durant la seva infantesa i la seva joventut, fins a l'inici de l'expansió demogràfica i 

constructiva iniciada als anys cinquanta. Molt poques vegades fa incursions als temps actuals però quan 

es dóna el cas envesteix contra el nou Arenys, destrossat pels blocs de pisos. 

http://www.tv3.cat/elmeuavi/espriu/treballespriu.htm 
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Full d’activitat 2. Suficiència 2 

Abans de llegir 

Coneixeu la relació que hi ha entre Salvador Espriu i el poble d’Arenys de Mar? Sabeu si en parla, a les 

seves obres? Llegiu el títol del text. Què us sembla que explicarà? Què o qui deu ser Sinera?  

 

Lectura en veu alta 

El mite de Sinera 

El poble d'Arenys de Mar ha estat elevat a la categoria de mite literari, i no tan sols una vegada, sinó 

múltiples. Ferran de Pol en parlava com a Mareny, Fèlix Cucurull el tractava de Rialda, mentre que Josep 

Maria Miquel i Vergés el mitificà amb el mateix nom d'Arenys. Però, indubtablement, el que s'ha fet més 

famós de tots ha estat Sinera, creat per Salvador Espriu. 

Aquest poeta va arribar a crear uns mites de la literatura catalana del segle XX, com poden ser Sepharad 

(Espanya i Portugal), Lavínia (Barcelona, i a vegades Catalunya), Alfaranja (Catalunya), però sens dubte el 

que s'ha fet més famós ha estat Sinera. Sinera és la transposició del nom d'Arenys, canviant la y grega per 

la i llatina. Aquest és el poble d'on provenia tradicionalment la seva família, tot i que ell no hi nasqué i 

només hi passà algunes temporades. La importància del poeta i el renom que donà a Sinera han fet que la 

població arribés a agafar el terme com a emblema. (...) 

En parlar d'aquest mite literari català el que cal preguntar-se és quin grau de relació s'estableix entre 

Sinera i Arenys de Mar. A aquesta pregunta diversos estudiosos, com Agustí Espriu, diuen que no ha estat 

una relació que s'hagi mantingut sempre igual. En un inici, en obres com El doctor Rip, Laia i Aspectes, el 

poeta agafava l'estructura bàsica del poble però la manipulava lliurement. A mesura que va anar madurant, 

les semblances entre el poble literari i el real es van anar fent més marcades, les dues cares de la moneda 

van encaixant progressivament. S'ha de dir, però, que Sinera, tot i assemblar-se més o menys al poble 

depenent de l'obra, és la vila d'Arenys estancada en un moment de la història. Ell en parla referint-se al 

poble tal com era durant la seva infantesa i la seva joventut, fins a l'inici de l'expansió demogràfica i 

constructiva iniciada als anys cinquanta. Molt poques vegades fa incursions als temps actuals però quan 

es dóna el cas envesteix contra el nou Arenys, destrossat pels blocs de pisos. 

http://www.tv3.cat/elmeuavi/espriu/treballespriu.htm 

 

 

 

 

http://www.tv3.cat/elmeuavi/espriu/treballespriu.htm
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Comprensió lectora 

1. Coneixíeu ja la relació entre Arenys de Mar (Maresme) i Sinera? Heu encertat el tema del text? Us 

agrada el nom de Sinera i la manera de crear-lo d’Espriu? Què és un mite?  

 

 

 

2. Espriu va ser l’únic escriptor que va fer servir Arenys de Mar com a mite literari? Quins noms van 

utilitzar altres autors? Llegint els noms, imagineu lliurement en què es devien inspirar aquests autors 

per idear-los. 

 

 

 

3. Per què us sembla que Sinera ha estat el nom que s’ha fet més famós? Heu sentit a parlar dels altres 

autors que s’esmenten al text?  

 

 

 

4. És veritat, segons el que explica el text, que Espriu va fer servir els noms de Lavínia i Alfaranja per 

referir-se a la ciutat de Barcelona? Quin nom va fer servir per parlar de la Península Ibèrica? Havíeu 

sentit mai a parlar de Sepharad o dels sefardites? Deu ser un nom inventat per ell, també?  

 

 

 

5. Espriu va decidir escriure sobre Arenys perquè era el seu poble natal? Hi va mantenir la mateixa 

relació al llarg de la seva vida? Quin vincle hi tenia?  

 

 

 

6. L’Arenys de Mar real i la Sinera d’Espriu tenien semblances molt marcades? L’escriptor volia fer una 

descripció objectiva d’aquesta població? Va reflectir en la seva obra l’evolució del poble al llarg del 

temps? Li agradaven els canvis que s’havien produït en aquesta població del Maresme?  

 

 

7. Podríeu resumir, doncs, què és Sinera per a Espriu? És pel fet de no ser ben bé real que s’ha pogut 

convertir en un mite literari?  
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Full d’activitat 2. Suficiència 2 

Comprensió lectora 

1. Coneixíeu ja la relació entre Arenys de Mar (Maresme) i Sinera? Heu encertat el tema del text? Us 

agrada el nom de Sinera i la manera de crear-lo d’Espriu? Què és un mite? Permeten la 

justificació de valors, institucions i creences, que les societats construeixen mitjançant 

representacions simbòliques que generalment expressen les característiques pròpies de la 

societat que els engendra. En síntesi, els mites reprodueixen de manera ideològica les 

bases de la mateixa societat que els engendra. 

 

2. Espriu va ser l’únic escriptor que va fer servir Arenys de Mar com a mite literari? No. Quins noms 

van utilitzar altres autors? Mareny, Rialda, Arenys. Llegint els noms, imagineu lliurement en què 

es devien inspirar aquests autors per idear-los. Mareny (Maresme+Arenys ?- Rialda (riera 

d’Arenys?). 

 

3. Per què us sembla que Sinera ha estat el nom que s’ha fet més famós? Perquè Espriu és més 

famós que els altres autors. Heu sentit a parlar dels altres autors que s’esmenten al text?  

 

4. És veritat, segons el que explica el text, que Espriu va fer servir els noms de Lavínia i Alfaranja per 

referir-se a la ciutat de Barcelona? No. Lavínia (Barcelona, i a vegades Catalunya), Alfaranja 

(Catalunya). Quin nom va fer servir per parlar de la Península Ibèrica? Sepharad. Havíeu sentit 

mai a parlar de Sepharad o dels sefardites? Deu ser un nom inventat per ell, també? No. Els 

sefardites (de l'hebreu ספרדים, "espanyols") són els descendents dels jueus que van viure a 

la Península Ibèrica fins al 1492, any en què foren expulsats. Sefarad en hebreu modern 

s'utilitza per a referir-se a Espanya. Durant l'edat mitjana, els hispanojueus foren reconeguts 

com els líders de la fe i la cultura jueves d'aquells segles. Un lideratge religiós, però 

sobretot cultural, que es perllongà durant diversos segles més enllà de l'expulsió. 

(http://ca.wikipedia.org/wiki/Sefardites) 

 

5. Espriu va decidir escriure sobre Arenys perquè era el seu poble natal? No. Hi va mantenir la 

mateixa relació al llarg de la seva vida? No. Quin vincle hi tenia? Aquest és el poble d'on 

provenia tradicionalment la seva família, tot i que ell no hi nasqué i només hi passà algunes 

temporades. 

 

6. L’Arenys de Mar real i la Sinera d’Espriu tenien semblances molt marcades? No. El poeta agafava 

l'estructura bàsica del poble però la manipulava lliurement. A mesura que va anar madurant, 

les semblances entre el poble literari i el real es van anar fent més marcades, les dues cares 

de la moneda van encaixant progressivament. L’escriptor volia fer una descripció objectiva 

d’aquesta població? No. Va reflectir en la seva obra l’evolució del poble al llarg del temps? No. 

Sinera, tot i assemblar-se més o menys al poble depenent de l'obra, és la vila d'Arenys 

estancada en un moment de la història. Ell en parla referint-se al poble tal com era durant la 

seva infantesa i la seva joventut, fins a l'inici de l'expansió demogràfica i constructiva 

iniciada als anys cinquanta. Li agradaven els canvis que s’havien produït en aquesta població 

del Maresme? No. Molt poques vegades fa incursions als temps actuals però quan es dóna 

el cas envesteix contra el nou Arenys destrossat pels blocs de pisos. 

 

7. Podríeu resumir, doncs, què és Sinera per a Espriu? És un Arenys de Mar semblant al de la 

infantesa i joventut del poeta, però que canvia i manipula lliurement. Aquest Arenys és el 

que fa servir en la seva obra. És una inspiració amb records i enyorances. Un lloc per 

recrear . És pel fet de no ser ben bé real que s’ha pogut convertir en un mite literari? Segurament. 

 

 

http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/gen-6qeq.htm
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/epis1in5.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hebreu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jueus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A8rica
http://ca.wikipedia.org/wiki/1492
http://ca.wikipedia.org/wiki/Espanya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_mitjana
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Full d’activitat 3. Suficiència 2 

Abans de llegir 

Us agrada conèixer la vida dels artistes i altres personatges destacats? Us sembla que això pot contribuir a 

entendre’ls millor? Recordeu haver llegit alguna biografia? Quina? 

Lectura en veu alta 

Espriu, transparent, d’Agustí Pons 

23-04-2013 publicat per Montserrat Brau  

@Ed_Proa @Grup62 

L’ @AnyEspriu ens està donant grandíssimes alegries a tots els amants 
del poeta de Sinera. Que tinguem el timeline de Twitter carregat de cites 
d’Espriu, que al Parlament o a la llotja del Camp Nou es parli del centenari 
del naixement de l’autor, que a la ràdio ens delectin amb un vers cada dia, 
per exemple, són magnífiques notícies per difondre’n l’obra. Una obra que 
ha estat i és un referent per a un país sencer. 

I, sumat a això, crec que hi ha un motiu que eleva encara més l’alegria de tots els qui estimem la 
literatura d’aquest grandíssim autor: la publicació d’Espriu transparent. Es tracta d’una obra 
minuciosa, rigorosa i extraordinàriament documentada que repassa la vida i l’obra de l’autor i ens 
ajuda a entendre millor una personalitat que no sempre ha estat ben explicada. 

Un dia titulava un post aquí al nosaltresllegim amb la frase Un país necessita la poesia completa. 
Ara hi voldria afegir que, a més, necessita les biografies completes. Altrament, és impossible fer 
llum sobre aspectes com ara quan i per què va arribar Espriu a ser un símbol, què va passar amb 
el Premi Nobel (en el capítol Entre el Nobel i el Price) o com va ser de multitudinari el darrer 
viatge a Arenys en el dia del seu enterrament. I tot això explicat suaument, gairebé com si es 
tractés d’una novel·la, per viatjar de la mà d’Agustí Pons per la memòria d’uns temps convulsos i 
plens de talent. 

Quina petita pàtria 
encercla el cementiri! 
Aquesta mar, Sinera, 
turons de pins i vinya, 
pols de rial. No estimo 
res més, excepte l’ombra 
viatgera d’un núvol. 
El lent record dels dies 
que són passats per sempre. 

Etiquetes: Agustí Pons, Escrit originalment en català 

Publicat en Biografies i memòries, Narrativa, No ficció | Sense comentaris » 

http://www.nosaltresllegim.cat/ 

http://www.nosaltresllegim.cat/2013/espriu-transparent-dagusti-pons/ 

 

http://www.nosaltresllegim.cat/2013/espriu-transparent-dagusti-pons/
http://www.nosaltresllegim.cat/montserrat-brau/
http://www.proa.cat/ca/llibre/espriu-transparent_22867.html
http://www.nosaltresllegim.cat/2011/un-pais-necessita-la-poesia-completa/
http://www.proa.cat/ca/autor/agusti-pons_1369.html
http://www.nosaltresllegim.cat/tag/agusti-pons/
http://www.nosaltresllegim.cat/tag/escrit-en-catala/
http://www.nosaltresllegim.cat/category/narrativa/no_ficcio/biografies-i-memories/
http://www.nosaltresllegim.cat/category/narrativa/
http://www.nosaltresllegim.cat/category/narrativa/no_ficcio/
http://www.nosaltresllegim.cat/2013/espriu-transparent-dagusti-pons/#respond
http://www.nosaltresllegim.cat/
http://www.nosaltresllegim.cat/2013/espriu-transparent-dagusti-pons/
http://www.nosaltresllegim.cat/wp-content/uploads/2013/04/espriutransparent.jpg
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Full d’activitat 3. Suficiència 2 

Abans de llegir 

Us agrada conèixer la vida dels artistes i altres personatges destacats? Us sembla que això pot contribuir a 

entendre’ls millor? Recordeu haver llegit alguna biografia? Quina? 

Lectura en veu alta 

Espriu, transparent, d’Agustí Pons 

23-04-2013 publicat per Montserrat Brau  

@Ed_Proa @Grup62 

L’ @AnyEspriu ens està donant grandíssimes alegries a tots els amants 
del poeta de Sinera. Que tinguem el timeline de Twitter carregat de cites 
d’Espriu, que al Parlament o a la llotja del Camp Nou es parli del centenari 
del naixement de l’autor, que a la ràdio ens delectin amb un vers cada dia, 
per exemple, són magnífiques notícies per difondre’n l’obra. Una obra que 
ha estat i és un referent per a un país sencer. 

I, sumat a això, crec que hi ha un motiu que eleva encara més l’alegria de 
tots els qui estimem la literatura d’aquest grandíssim autor: la publicació 

d’Espriu transparent. Es tracta d’una obra minuciosa, rigorosa i extraordinàriament documentada 
que repassa la vida i l’obra de l’autor i ens ajuda a entendre millor una personalitat que no 
sempre ha estat ben explicada. 

Un dia titulava un post aquí al nosaltresllegim amb la frase Un país necessita la poesia completa. 
Ara hi voldria afegir que, a més, necessita les biografies completes. Altrament, és impossible fer 
llum sobre aspectes com ara quan i per què va arribar Espriu a ser un símbol, què va passar amb 
el Premi Nobel (en el capítol Entre el Nobel i el Price) o com va ser de multitudinari el darrer 
viatge a Arenys en el dia del seu enterrament. I tot això explicat suaument, gairebé com si es 
tractés d’una novel·la, per viatjar de la mà d’Agustí Pons per la memòria d’uns temps convulsos i 
plens de talent. 

Quina petita pàtria 
encercla el cementiri! 
Aquesta mar, Sinera, 
turons de pins i vinya, 
pols de rial. No estimo 
res més, excepte l’ombra 
viatgera d’un núvol. 
El lent record dels dies 
que són passats per sempre. 

Etiquetes: Agustí Pons, Escrit originalment en català 

Publicat en Biografies i memòries, Narrativa, No ficció | Sense comentaris » 

http://www.nosaltresllegim.cat/ 

http://www.nosaltresllegim.cat/2013/espriu-transparent-dagusti-pons/ 

 

http://www.nosaltresllegim.cat/2013/espriu-transparent-dagusti-pons/
http://www.nosaltresllegim.cat/montserrat-brau/
http://www.proa.cat/ca/llibre/espriu-transparent_22867.html
http://www.nosaltresllegim.cat/2011/un-pais-necessita-la-poesia-completa/
http://www.proa.cat/ca/autor/agusti-pons_1369.html
http://www.nosaltresllegim.cat/tag/agusti-pons/
http://www.nosaltresllegim.cat/tag/escrit-en-catala/
http://www.nosaltresllegim.cat/category/narrativa/no_ficcio/biografies-i-memories/
http://www.nosaltresllegim.cat/category/narrativa/
http://www.nosaltresllegim.cat/category/narrativa/no_ficcio/
http://www.nosaltresllegim.cat/2013/espriu-transparent-dagusti-pons/#respond
http://www.nosaltresllegim.cat/
http://www.nosaltresllegim.cat/2013/espriu-transparent-dagusti-pons/
http://www.nosaltresllegim.cat/wp-content/uploads/2013/04/espriutransparent.jpg
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Comprensió lectora 

1. On us sembla que es deu haver publicat aquesta crítica? En un diari? En un web? Què us ho fa 

pensar? Quines paraules pertanyen al tipus de suport en què s’ha publicat? 

 

 

 

2. Quines alegries li està donant l’Any Espriu a l’autora del text? Quins llocs anomena? Per què us 

sembla que els esmenta? S’hi deu parlar de poesia habitualment? 

 

 

 

3. Quina opinió té l’autora de la crítica del llibre Espriu transparent? Quines virtuts hi troba? Comenta 

algun aspecte negatiu? Troba que no s’explica bé la personalitat d’Espriu en aquesta obra? 

 

 

 

4. Qui és l’autor d’aquesta biografia? Quins moments o capítols del llibre destaca l’autora d’aquesta 

crítica? Ara que coneixeu Espriu una mica millor, què us agradaria saber de la seva vida? Normalment, 

què us interessa de la vida de les persones? 

 

 

 

5. Com es diu l’autora d’aquest text? Com es diu el web on escriu? Us sembla que va dirigit a estudiosos 

de la literatura o al públic en general? Per què? 

 

 

6. Qui deu ser l’autor de la poesia que tanca l’article? Per què no hi deuen haver posat el nom? El context 

ens ajuda a endevinar-ho o s’ha de conèixer l’obra d’Espriu per saber-ho? 

 

 

 

7. Us agrada el poema? Quina emoció us transmet? Què penseu que vol expressar el poeta? Per què no 

el torneu a llegir mirant de reflectir en la lectura les emocions que hi associeu?  
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Full d’activitat 3. Suficiència 2 

Comprensió lectora 

1. On us sembla que es deu haver publicat aquesta crítica? En un diari? En un web? Què us ho fa 

pensar? Quines paraules pertanyen al tipus de suport en què s’ha publicat? Se suposa que s’ha 

de veure que està escrit en un blog: publicat, etiquetes, les referències, etc. 

 

2. Quines alegries li està donant l’Any Espriu a l’autora del text? Tenir el timeline de Twitter 

carregat de cites d’Espriu, que al Parlament o a la llotja del Camp Nou es parli del centenari 

del naixement de l’autor i que a la ràdio ens delectin amb un vers cada dia. Quins llocs 

anomena? Twitter, parlament, Camp Nou. Per què us sembla que els esmenta? S’hi deu parlar 

de poesia habitualment? Perquè són llocs on normalment no es parla de poesia. 

 

3. Quina opinió té l’autora de la crítica del llibre Espriu transparent? Quines virtuts hi troba? Obra 

minuciosa, rigorosa i extraordinàriament documentada que repassa la vida i l’obra de l’autor 

i ens ajuda a entendre millor una personalitat que no sempre ha estat ben explicada. 

Comenta algun aspecte negatiu? No. Troba que no s’explica bé la personalitat d’Espriu en aquesta 

obra? No. Diu que sembla que la personalitat d’aquest autors no ha estat ben explicada 

abans, en altres obres. 

 

4. Qui és l’autor d’aquesta biografia? Agustí Pons. Quins moments o capítols del llibre destaca 

l’autora d’aquesta crítica? Explica com va anar la qüestió del Premi Nobel o com va ser el seu 

enterrament. Ara que coneixeu Espriu una mica millor, què us agradaria saber de la seva vida? 

Normalment, què us interessa de la vida de les persones? Resposta oberta. 

 

5. Com es diu l’autora d’aquest text? Montserrat Brau. Com es diu el web on escriu? 

Nosaltresllegim. Us sembla que va dirigit a estudiosos de la literatura o al públic en general? 

Sembla que no. Per què? Crítica no gaire formal. 

 

6. Qui deu ser l’autor de la poesia que tanca l’article? Salvador Espriu. Per què no hi deuen haver 

posat el nom? El context ens ajuda a endevinar-ho o s’ha de conèixer l’obra d’Espriu per saber-ho? 

El context hauria d’ajudar a saber que estem parlant d’Espriu i si hi ha una poesia ha de ser 

d’aquest autor. A més, les persones que coneguin l’obra reconeixeran Sinera. 

 

7. Us agrada el poema? Quina emoció us transmet? Què penseu que vol expressar el poeta? Per 

què no el torneu a llegir mirant de reflectir en la lectura les emocions que hi associeu? Resposta 

oberta. 
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Full d’activitat 4. Suficiència 2 

Abans de llegir 

Llegiu el títol del poema. El coneixeu? Què us sembla que voldrà explicar el poeta? Amb quines dates o 

temes associeu les roses? 

 

Lectura en veu alta 

Les roses recordades  
 
Recordes com ens duien  

aquelles mans les roses  

de Sant Jordi, la vella  

claror d'abril? Plovia  

a poc a poc. Nosaltres,  

amb gran tedi, darrera  

la finestra, miràvem,  

potser malalts, la vida  

del carrer. Aleshores  

ella venia, sempre  

olorosa, benigna,  

amb les flors, i tancava  

fora, lluny, la sofrença  

del pobre drac, i deia  

molt suaument els nostres  

petits noms, i ens somreia.  

 

Salvador Espriu 

 

http://lletra.uoc.edu/especials/folch/espriu.htm 
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Full d’activitat 4. Suficiència 2 

Abans de llegir 

Llegiu el títol del poema. El coneixeu? Què us sembla que voldrà explicar el poeta? Amb quines dates o 

temes associeu les roses? 

 

Lectura en veu alta 

Les roses recordades  
 
Recordes com ens duien  

aquelles mans les roses  

de Sant Jordi, la vella  

claror d'abril? Plovia  

a poc a poc. Nosaltres,  

amb gran tedi, darrera  

la finestra, miràvem,  

potser malalts, la vida  

del carrer. Aleshores  

ella venia, sempre  

olorosa, benigna,  

amb les flors, i tancava  

fora, lluny, la sofrença  

del pobre drac, i deia  

molt suaument els nostres  

petits noms, i ens somreia.  

 

Salvador Espriu 

 

http://lletra.uoc.edu/especials/folch/espriu.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lletra.uoc.edu/especials/folch/espriu.htm
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Comprensió lectora 

1. Havíeu relacionat les roses del títol amb Sant Jordi? Hi ha algun altre element en el text que també es 

relacioni amb aquesta festa?  

 

 

 

 

2. Quins personatges apareixen al poema? A qui es deu adreçar el poeta? Qui deu formar part d’aquest 

“nosaltres”? Qui us sembla que pot ser “ella”? Per què “ella” els devia poder dir els seus “petits noms”? 

 

 

 

 

3. Us heu imaginat la situació? Com se sentia el poeta abans de l’arribada d’aquesta persona? Quin 

sentiment us transmet el fet de mirar el carrer des de la finestra? La pluja intensifica l’atmosfera que vol 

crear Espriu? Quina altra paraula ens diu que encara pot fer més trista la situació? 

 

 

 

 

4. Què suposa l’arribada d’”ella”? Fa canviar la situació? Què els porta, aquesta persona, amb les roses? 

Per què us sembla que Espriu parla “d’aquelles mans” i no de la persona en un primer moment? Què 

penseu que vol dir que tancava fora “la sofrença del pobre drac”?  

 

 

 

 

5. Podeu relacionar aquest poema amb el que sabeu de la vida de Salvador Espriu? Us sembla que hi 

surten el seus temes preferits? Recordeu quins eren?  

 

 

 

 

6. Quin diríeu que és el sentiment principal que us transmet el poema? Alegria? Tristesa? Nostàlgia? Us 

ha influït aquest sentiment a l’hora de llegir-lo en veu alta? 
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Full d’activitat 4. Suficiència 2 

 

Comprensió lectora 

1. Havíeu relacionat les roses del títol amb Sant Jordi? Hi ha algun altre element en el text que també 

es relacioni amb aquesta festa? El drac. 

 

2. Quins personatges apareixen al poema? El poeta, algú altre (un germà o germans?, un amic? i 

una dona. A qui es deu adreçar el poeta? A aquest germà/ germans o amic? Qui deu formar 

part d’aquest “nosaltres”? Ell i la persona o persones que estaven en la seva mateixa situació 

(germà?) Qui us sembla que pot ser “ella”? Per què “ella” els devia poder dir els seus “petits 

noms”? Potser la seva mare (Espriu en parla molt als seus poemes) i potser els anomenava 

amb noms afectuosos. 

 

3. Us heu imaginat la situació? Com se sentia el poeta abans de l’arribada d’aquesta persona? 

Avorrit, trist. Quin sentiment us transmet el fet de mirar el carrer des de la finestra? Potser 

tristesa per no poder sortir? La pluja intensifica l’atmosfera que vol crear Espriu? Normalment la 

pluja s’associa a la tristesa o a la melangia i més si la mires a través de la finestra. Quina 

altra paraula ens diu que encara pot fer més trista la situació? Diu que potser estaven malalts. 

 

4. Què suposa l’arribada d’”ella”? Alegria? Amor? Fa canviar la situació? Sí. Què els porta, aquesta 

persona, amb les roses? Afecte i tranquil·litat. Per què us sembla que Espriu parla “d’aquelles 

mans” i no de la persona en un primer moment? Deu recordar especialment aquesta part del 

cos d’aquesta persona. Potser perquè acaronen? Què penseu que vol dir que tancava fora “la 

sofrença del pobre drac”? Que feia desaparèixer el patiment o la tristesa. 

 

5. Podeu relacionar aquest poema amb el que sabeu de la vida de Salvador Espriu? Si han llegit la 

biografia, sí. Us sembla que hi surten el seus temes preferits? Sí. Recordeu quins eren? El pas 

dels anys, la mort i la mort de les persones estimades, el destí dels homes... 

 

6. Quin diríeu que és el sentiment principal que us transmet el poema? Alegria? Tristesa? Nostàlgia? 

Us ha influït aquest sentiment a l’hora de llegir-lo en veu alta? Preguntes de resposta oberta. 
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Full d’activitat 1. Suficiència 3 

Abans de llegir 

Havíeu sentit a parlar de Joan Sales? Sabeu en quina època històrica va viure i va situar les seves obres? 

Sabeu amb quin àmbit de la cultura està relacionat? 

 

Lectura en veu alta 

Biografia 

Joan Sales (Barcelona, 1912-1983). Des de molt jove es dedicà a l'activitat política. Milità al PCC, que 

abandonà per lliurar-se a activitats nacionalistes al marge de partits polítics. Es llicencià en Dret i fou 

redactor de La Nau. En esclatar la guerra formà part de la columna Durruti com a alferes i combaté a 

Madrid, a Xàtiva i al front d'Aragó. S'exilià i, després d'un període en un camp de concentració, fugí a 

París, on inicià el periple de l'exili, que el menà, a finals del 1941, a Mèxic, on s'incorporà a la redacció del 

Full Català i als Quaderns de l'exili, junt amb Ferran de Pol i Raimon Galí. Abans de tornar a Catalunya, 

Sales va tenir cura, el 1947, de l'edició de les Poesies de Màrius Torres, amb qui havia fet una gran amistat 

i amb el qual mantingué una extensa correspondència, que serví de base al volum Cartes a Màrius Torres 

(1976). El 1948 tornà a Catalunya, on continuà l'activitat editora, iniciada a Mèxic, com a director literari de 

l'editorial Ariel. Publicà Viatge d'un moribund (1952) i una versió actualitzada del Tirant lo Blanc (1954), i 

creà, junt amb Joan Oliver i Xavier Benguerel, dins l'editorial Aymà, el Club dels Novel·listes, que amb el 

nom de Club Editor es convertí en una empresa autònoma, on publicaren Villalonga i Rodoreda.  

http://www.xtec.cat/~jducros/Joan%20Sales.html 
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Full d’activitat 1. Suficiència 3 

Abans de llegir 

Havíeu sentit a parlar de Joan Sales? Sabeu en quina època històrica va viure i va situar les seves obres? 

Sabeu amb quin àmbit de la cultura està relacionat? 

 

Lectura en veu alta 

Biografia 

Joan Sales (Barcelona, 1912-1983). Des de molt jove es dedicà a l'activitat política. Milità al PCC, que 

abandonà per lliurar-se a activitats nacionalistes al marge de partits polítics. Es llicencià en Dret i fou 

redactor de La Nau. En esclatar la guerra formà part de la columna Durruti com a alferes i combaté a 

Madrid, a Xàtiva i al front d'Aragó. S'exilià i, després d'un període en un camp de concentració, fugí a 

París, on inicià el periple de l'exili, que el menà, a finals del 1941, a Mèxic, on s'incorporà a la redacció del 

Full Català i als Quaderns de l'exili, junt amb Ferran de Pol i Raimon Galí. Abans de tornar a Catalunya, 

Sales va tenir cura, el 1947, de l'edició de les Poesies de Màrius Torres, amb qui havia fet una gran amistat 

i amb el qual mantingué una extensa correspondència, que serví de base al volum Cartes a Màrius Torres 

(1976). El 1948 tornà a Catalunya, on continuà l'activitat editora, iniciada a Mèxic, com a director literari de 

l'editorial Ariel. Publicà Viatge d'un moribund (1952) i una versió actualitzada del Tirant lo Blanc (1954), i 

creà, junt amb Joan Oliver i Xavier Benguerel, dins l'editorial Aymà, el Club dels Novel·listes, que amb el 

nom de Club Editor es convertí en una empresa autònoma, on publicaren Villalonga i Rodoreda.  

http://www.xtec.cat/~jducros/Joan%20Sales.html 
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Comprensió lectora 

1. Segons aquesta biografia, quines van ser les dues activitats a què es va dedicar Sales principalment al 

llarg de la vida? Això pot tenir a veure amb el període històric que li va tocar viure?   

 

 

 

 

2. Què us sembla que poden significar les sigles PCC? Sabeu si actualment hi ha algun partit polític que 

es digui de la mateixa manera?  

 

 

 

 

3. En quin lloc va iniciar Sales el seu exili? Quants anys va viure a Mèxic?  

 

 

 

 

4. Quina relació va tenir Sales amb Màrius Torres? Quin gènere literari conreava Torres? Coneixeu l’obra 

d’aquest autor?  

 

 

 

 

5. Al text s’esmenten dues obres relacionades amb Sales i Torres. Sales va fer d’editor d’una d’aquestes 

obres, de quina? Quina de les dues va escriure ell?  

 

 

 

 

6. Quan el text diu: “ publicà Viatge d'un moribund  i una versió actualitzada del Tirant lo Blanc”, s’està 

referint a la seva activitat com a editor o com a escriptor? Us sembla que el text ho deixa prou clar? 

Quin fragment anterior del text ens pot ajudar a saber-ho?  
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Full d’activitat 1. Suficiència 3 

Comprensió lectora 

1. Segons aquesta biografia, quines van ser les dues activitats a què es va dedicar Sales 

principalment al llarg de la vida? A fer d’editor de llibres en català i a la política. Això pot tenir a 

veure amb el període històric que li va tocar viure? Possible resposta: Segurament sí perquè 

coincideix amb un moment històric (la Guerra Civil, el franquisme) de forta politització i 

necessitat de lluitar a favor del català. 

 

2. Què us sembla que poden significar les sigles PCC? No s’ho han de saber. Poden imaginar que 

és Partit Comunista de Catalunya o altres coses. La pregunta és per reflexionar sobre les 

sigles. Es pot comentar que les sigles s’han d’explicar en algun moment del text i després ja 

es poden fer servir sense especificar-les. Depèn de la popularitat. Sabeu si actualment hi ha 

algun partit polític que es digui de la mateixa manera? Resposta oberta. (Sí que n’hi ha un.) 

 

3. En quin lloc va iniciar Sales el seu exili? França, primer en un camp de concentració i després, 

París. Quants anys va viure a Mèxic? 6 o 7 anys. 

 

4. Quina relació va tenir Sales amb Màrius Torres? Eren grans amics. Quin gènere literari conreava 

Torres? Pel títol de l’obra sembla que la poesia. Coneixeu l’obra d’aquest autor? Resposta 

oberta. 

 

5. Al text s’esmenten dues obres relacionades amb Sales i Torres. Sales va fer d’editor d’una 

d’aquestes obres, de quina? Poesies de Marius Torres i Cartes a Màrius Torres. Quina de les 

dues va escriure ell? Cartes a Màrius Torres. 

 

6. Quan el text diu: “ publicà Viatge d'un moribund  i una versió actualitzada del Tirant lo Blanc”, 

s’està referint a la seva activitat com a editor o com a escriptor? Com a editor. Us sembla que el 

text ho deixa prou clar? Resposta oberta relacionada amb la pregunta següent. Quin fragment 

anterior del text ens pot ajudar a saber-ho? ”El 1948 tornà a Catalunya, on continuà l'activitat 

editora, iniciada a Mèxic, com a director literari de l'editorial Ariel. Publicà Viatge d'un 

moribund (1952) i una versió actualitzada del Tirant lo Blanc”. 
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Full d’activitat 2. Suficiència 3 

 

Abans de llegir 

Heu llegit o coneixeu la novel·la Incerta glòria? El títol d’aquest llibre, us resulta atractiu? Us podeu 

imaginar un argument que respongui a aquest títol?  

 

Lectura en veu alta 

Incerta glòria 

Incerta glòria és la primera novel·la publicada a Catalunya que enfocava la guerra des de la perspectiva 

dels vençuts. L'obra s'estructura en quatre parts: la primera és formada per les cartes de Lluís, un 

combatent del front d'Aragó, al seu germà religiós; la segona, per les cartes de Trini, companya de Lluís, a 

Soleràs, amic d'ell i també combatent al front d'Aragó; la tercera i la quarta són les memòries escrites en la 

postguerra pel sacerdot Cruells, un altre dels personatges que ha viscut amb ells les experiències del front. 

Els tres personatges, elements principals de la novel·la, amb llenguatges diferents, ens ofereixen tres 

punts de vista d'una mateixa realitat. La novel·la té elements de crònica com la narració del testimoni del 

front i de la vida dels pobles aragonesos. També testimonia com era la rereguarda en les dues primeres 

parts, i la postguerra en les dues darreres; també evoca els records dels personatges als inicis dels 

conflictes ideològics i polítics que precedeixen la guerra, i les actituds humanes i existencials dels 

protagonistes al llarg de la guerra i en la postguerra. Les veus narratives es corresponen a les veus dels 

diferents personatges de les quatre parts en què és dividida la novel·la. 

http://www.xtec.cat/~jducros/Joan%20Sales.html 
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Full d’activitat 2. Suficiència 3 

 

Abans de llegir 

Heu llegit o coneixeu la novel·la Incerta glòria? El títol d’aquest llibre, us resulta atractiu? Us podeu 

imaginar un argument que respongui a aquest títol?  

 

Lectura en veu alta 

Incerta glòria 

Incerta glòria és la primera novel·la publicada a Catalunya que enfocava la guerra des de la perspectiva 

dels vençuts. L'obra s'estructura en quatre parts: la primera és formada per les cartes de Lluís, un 

combatent del front d'Aragó, al seu germà religiós; la segona, per les cartes de Trini, companya de Lluís, a 

Soleràs, amic d'ell i també combatent al front d'Aragó; la tercera i la quarta són les memòries escrites en la 

postguerra pel sacerdot Cruells, un altre dels personatges que ha viscut amb ells les experiències del front. 

Els tres personatges, elements principals de la novel·la, amb llenguatges diferents, ens ofereixen tres 

punts de vista d'una mateixa realitat. La novel·la té elements de crònica com la narració del testimoni del 

front i de la vida dels pobles aragonesos. També testimonia com era la rereguarda en les dues primeres 

parts, i la postguerra en les dues darreres; també evoca els records dels personatges als inicis dels 

conflictes ideològics i polítics que precedeixen la guerra, i les actituds humanes i existencials dels 

protagonistes al llarg de la guerra i en la postguerra. Les veus narratives es corresponen a les veus dels 

diferents personatges de les quatre parts en què és dividida la novel·la. 

http://www.xtec.cat/~jducros/Joan%20Sales.html 
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Comprensió lectora 

1. Trobeu a faltar alguna informació important en aquest text? Per què no hi deu ser? 

 

 

 

2. Quina és la característica principal d’Incerta glòria segons l’autor del text que heu llegit?  

 

 

 

 

3. Per què us sembla que no s’havien escrit abans novel·les des d’aquest punt de vista?  

 

 

 

 

4. En quantes parts està estructurada Incerta glòria? Quants personatges són, segons el text, els 

elements principals de la novel·la?  

 

 

 

 

5. Com es diuen aquest personatges importants? Com estan lligats a les parts que té l’obra? 

 

 

 

 

6. Podeu imaginar i comentar breument la visió de la Guerra que podia tenir cada un d’aquests 

personatges tenint en compte la informació que hi ha sobre ells al text que heu llegit?  
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Full d’activitat 2. Suficiència 3 

Comprensió lectora 

1. Trobeu a faltar alguna informació important en aquest text? Per què no hi deu ser? 

El nom de l’autor de l’obra. Potser surt en un altre fragment. Poden destacar alguna altra 

informació. 

2. Quina és la característica principal d’Incerta glòria segons l’autor del text que heu llegit?  

 

Incerta glòria és la primera novel·la publicada a Catalunya que enfocava la guerra des de la 

perspectiva dels vençuts. 

 

3. Per què us sembla que no s’havien escrit abans novel·les des d’aquest punt de vista?  

 

Resposta oberta: por, repressió, censura... 

 

4. En quantes parts està estructurada Incerta glòria? En quatre parts. Quants personatges són, 

segons el text, els elements principals de la novel·la? Tres. 

 

5. Com es diuen aquest personatges importants? Lluís, Trini i Cruells. Com estan lligats a les parts 

que té l’obra? Lluís: 1a part. Trini: 2a i Cruells 3a i 4a. 

 

6. Podeu imaginar i comentar breument la visió de la Guerra que podia tenir cada un d’aquests 

personatges tenint en compte la informació que hi ha sobre ells al text que heu llegit? Resposta 

oberta. Com a orientació:  

 

- Lluís: visió com a combatent, des del front. 

- Trini: visió de la rereguarda, de Barcelona durant la Guerra. 

- Cruells: l’església durant la guerra. La postguerra. 
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Full d’activitat 3. Suficiència 3 

Abans de llegir 

Sabeu qui és Mercè Rodoreda? Heu llegit o coneixeu la seva novel·la La plaça del Diamant? Sabeu en 

quina època té lloc aquesta obra? 

 

Lectura en veu alta 

6 de gener de 1963 

"Estimat amic Sales: acabo de llegir Incerta glòria. És una novel·la que s'ha de llegir, almenys, dues 

vegades. La primera lectura ha equivalgut, i potser ho dic d'una manera massa gràfica, "a un cop de puny 

al ventre".  És una senyora novel·la: plena, brillant, rica a més no poder. Tan diferent de la literatura trista i 

falsa que es fa a casa nostra... Encara no m'he refet d'aquesta lectura.  

Les descripcions de paisatge, moltes són impressionants, d'altres inefables, totes tan vives que sembla 

que no pugui ésser. Hi ha dues dones en Incerta glòria que fan venir ganes de treure's el barret. Tant l'una 

com l'altra; i tan diferents l'una de l'altra. Les escenes de guerra són de les millors que he llegit. Els 

personatges importants - els tres - amb tantes facetes. Soleràs. El capellà, meravellós, difícil, perquè si no 

s'és un escriptor amb gruix, un personatge com el del capellà pot fer caure en el més risible dels ridículs. I 

com a personatge de gran classe: el temps. (...) 

És realment molt trist que Incerta glòria s'hagi hagut de publicar tan mutilada a Barna. I ha d'ésser una 

pena per a vós. A més a més em sembla que s'ha donat poca importància a Incerta glòria. I encara una 

altra cosa: ni un sol crític de la Plaça no ha tingut l'encert d'agermanar-la - tan diferent - amb Incerta glòria. 

En comptes de parlar de Musil i de l'humor de Sterne i de la veu de Proust, s'hauria hagut de parlar de 

Joan Sales. Perquè aquestes dues novel·les són les dues úniques novel·les a Catalunya que donen 

l'època. 

D'Incerta glòria segurament us en parlaré més. Però avui tallo perquè la lectura és tan recent que encara 

vaig amb el cap atabalat... però us felicito, encara que sigui ben poca cosa una felicitació. Em recordaré 

molt de temps de la Carlana." 

Carta de Mercè Rodoreda a Joan Sales (fragment) http://www.lletres.net/sales/js_rodoreda.html 
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Full d’activitat 3. Suficiència 3 

Abans de llegir 

Sabeu qui és Mercè Rodoreda? Heu llegit o coneixeu la seva novel·la La plaça del Diamant? Sabeu en 

quina època té lloc aquesta obra? 

 

Lectura en veu alta 

6 de gener de 1963 

"Estimat amic Sales: acabo de llegir Incerta glòria. És una novel·la que s'ha de llegir, almenys, dues 

vegades. La primera lectura ha equivalgut, i potser ho dic d'una manera massa gràfica, "a un cop de puny 

al ventre".  És una senyora novel·la: plena, brillant, rica a més no poder. Tan diferent de la literatura trista i 

falsa que es fa a casa nostra... Encara no m'he refet d'aquesta lectura.  

Les descripcions de paisatge, moltes són impressionants, d'altres inefables, totes tan vives que sembla 

que no pugui ésser. Hi ha dues dones en Incerta glòria que fan venir ganes de treure's el barret. Tant l'una 

com l'altra; i tan diferents l'una de l'altra. Les escenes de guerra són de les millors que he llegit. Els 

personatges importants - els tres - amb tantes facetes. Soleràs. El capellà, meravellós, difícil, perquè si no 

s'és un escriptor amb gruix, un personatge com el del capellà pot fer caure en el més risible dels ridículs. I 

com a personatge de gran classe: el temps. (...) 

És realment molt trist que Incerta glòria s'hagi hagut de publicar tan mutilada a Barna. I ha d'ésser una 

pena per a vós. A més a més em sembla que s'ha donat poca importància a Incerta glòria. I encara una 

altra cosa: ni un sol crític de la Plaça no ha tingut l'encert d'agermanar-la - tan diferent - amb Incerta glòria. 

En comptes de parlar de Musil i de l'humor de Sterne i de la veu de Proust, s'hauria hagut de parlar de 

Joan Sales. Perquè aquestes dues novel·les són les dues úniques novel·les a Catalunya que donen 

l'època. 

D'Incerta glòria segurament us en parlaré més. Però avui tallo perquè la lectura és tan recent que encara 

vaig amb el cap atabalat... però us felicito, encara que sigui ben poca cosa una felicitació. Em recordaré 

molt de temps de la Carlana." 

Carta de Mercè Rodoreda a Joan Sales (fragment) http://www.lletres.net/sales/js_rodoreda.html 
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Comprensió lectora 

1. Quantes vegades ha llegit Mercè Rodoreda Incerta glòria? Per què creieu que diu que s’ha de llegir 

més d’un cop?  

 

 

2. Rodoreda diu que la lectura ha equivalgut  "a un cop de puny al ventre”. Això vol dir que no li ha 

agradat? Quina emoció li deu haver provocat? Molt intensa. 

 

 

 

3. Mercè Rodoreda opina que Incerta glòria és una novel·la trista i falsa i per això és com un cop de puny 

al ventre?  

 

 

 

4. Sabeu què vol dir la paraula “inefable”? Feu-ne una definició senzilla. 

 

 

5. Sabeu què vol dir l’expressió “treure’s el barret”? En quin costum pot tenir l’origen aquesta expressió?  

 

6. Us heu fixat en la data de la carta? Quines circumstàncies històriques vivia el nostre país? Per què us 

sembla que  l’obra s’ha hagut de publicar  mutilada”?  

 

7. Mercè Rodoreda es queixa que no hagin comparat La plaça del Diamant i Incerta glòria tot i que són 

obres tan semblants? 

 

 

8. Què creu l’autora de la carta que tenen en comú Incerta glòria i La plaça del Diamant? A quina “època” 

penseu que es refereix?  

 

9. L’opinió de Rodoreda us anima a llegir el llibre que comenta? 
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Full d’activitat 3. Suficiència 3 

Comprensió lectora 

1. Quantes vegades ha llegit Mercè Rodoreda Incerta glòria? Una vegada. Es desprèn que en 

necessitarà una altra vegada per pair-la. Per què creieu que diu que s’ha de llegir més d’un cop? 

Per la complexitat i les emocions de l’obra. 

 

2. Rodoreda diu que la lectura ha equivalgut  "a un cop de puny al ventre”. Això vol dir que no li ha 

agradat? Li ha agradat molt. Quina emoció li deu haver provocat? Molt intensa. Ella ha viscut 

aquesta època. Sentiment de dolors intens. 

 

3. Mercè Rodoreda opina que Incerta glòria és una novel·la trista i falsa i per això és com un cop de 

puny al ventre? No, al contrari, és molt diferent. 

 

4. Sabeu què vol dir la paraula “inefable”? Que no es pot descriure amb paraules. Feu-ne una 

definició senzilla. 

 

5. Sabeu què vol dir l’expressió “treure’s el barret”? Que una cosa està molt ben feta. En quin 

costum pot tenir l’origen aquesta expressió? El costum de treure’s el barret per saludar en 

senyal de respecte. 

 

6. Us heu fixat en la data de la carta? 1963. Quines circumstàncies històriques vivia el nostre país? 

Franquisme. Per què us sembla que  l’obra s’ha hagut de publicar  mutilada”? Perquè l’han 

censurada. Se suposa que l’han censurada perquè parla de la Guerra Civil des d’un punt de 

vista contrari als vencedors. 

 

7. Mercè Rodoreda es queixa que no hagin comparat La plaça del Diamant i Incerta glòria tot i que 

són obres tan semblants? Es queixa que no les agermanin tot i ser tan diferents. 

 

8. Què creu l’autora de la carta que tenen en comú Incerta glòria i La plaça del Diamant? Diu que les 

dues “donen l’època”. A quina “època” penseu que es refereix? Segurament la Guerra i la 

postguerra. 

 

9. L’opinió de Rodoreda us anima a llegir el llibre que comenta? Resposta oberta. 
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Full d’activitat 4. Suficiència 3 

Abans de llegir 

Coneixeu el període històric de la Segona República? Heu vist algun cop imatges de la seva proclamació a 

Barcelona o a altres llocs? Sabeu qui era Francesc Macià? Heu vist alguna foto seva? 

 

Lectura en veu alta 

¡Era una època exaltant aquella primavera de 1931! ¿N’hi haurà mai més cap de tan primavera com 

aquella? En Lluís i jo i tu i tots nosaltres, els estudiants revolucionaris, ens havíem trobat al palau de la 

Generalitat el 14 d’abril aquella tarda inoblidable, quan el coronel Macià proclamà la República Catalana; 

¡quins cabells més blancs i quins ulls de poeta els del vell coronel conspirador, com se li humitejaven cada 

vegada que sortia a la balconada per saludar la multitud que s’atapeïa a la plaça de Sant Jaume! Tots 

érem germans aquells dies, no hi havia més que catalans; els cabells blancs d’un vell coronel i els alegres 

colors d’una bandera que era des de segles la de tots i a tots ens unia havien fet aquell miracle; ¡com 

espetegava al vent de primavera, quina alegria a tots els ulls, com podia aquella bandera lluminosa fer-nos 

sentir tots fills de la mateixa gran família! ¡Quina glòria la d’aquell 14 d’abril! Tot el país feia o lor de farigola 

florida, de terra que surt d’una llarga hivernada; i nosaltres, tan joves i tan lliures, ¡amb la sensació que no 

ens havia calgut sinó venir al món per fer-lo canviar! ¿Qui ens hauria pogut posar la brida? ¡Tota la terra 

feia olor de farigola, de Pasqua de Resurrecció! Era la glòria d’un dia d’abril i aleshores no sospitàvem que 

fos tan incerta; qui podia pensar-se que aquella alegria excitant acabaria cinc anys després en la més 

absurda de les carnisseries...  

Sales, Joan. Incerta glòria 

http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/188/115/0/2/prosa/joan-sales.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/188/115/0/2/prosa/joan-sales.html
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Full d’activitat 4. Suficiència 3 

Abans de llegir 

Coneixeu el període històric de la Segona República? Heu vist algun cop imatges de la seva proclamació a 

Barcelona o a altres llocs? Sabeu qui era Francesc Macià? Heu vist alguna foto seva? 

 

Lectura en veu alta 

¡Era una època exaltant aquella primavera de 1931! ¿N’hi haurà mai més cap de tan primavera com 

aquella? En Lluís i jo i tu i tots nosaltres, els estudiants revolucionaris, ens havíem trobat al palau de la 

Generalitat el 14 d’abril aquella tarda inoblidable, quan el coronel Macià proclamà la República Catalana; 

¡quins cabells més blancs i quins ulls de poeta els del vell coronel conspirador, com se li humitejaven cada 

vegada que sortia a la balconada per saludar la multitud que s’atapeïa a la plaça de Sant Jaume! Tots 

érem germans aquells dies, no hi havia més que catalans; els cabells blancs d’un vell coronel i els alegres 

colors d’una bandera que era des de segles la de tots i a tots ens unia havien fet aquell miracle; ¡com 

espetegava al vent de primavera, quina alegria a tots els ulls, com podia aquella bandera lluminosa fer-nos 

sentir tots fills de la mateixa gran família! ¡Quina glòria la d’aquell 14 d’abril! Tot el país feia olor de farigola 

florida, de terra que surt d’una llarga hivernada; i nosaltres, tan joves i tan lliures, ¡amb la sensació que no 

ens havia calgut sinó venir al món per fer-lo canviar! ¿Qui ens hauria pogut posar la brida? ¡Tota la terra 

feia olor de farigola, de Pasqua de Resurrecció! Era la glòria d’un dia d’abril i aleshores no sospitàvem que 

fos tan incerta; qui podia pensar-se que aquella alegria excitant acabaria cinc anys després en la més 

absurda de les carnisseries...  

Sales, Joan. Incerta glòria 

http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/188/115/0/2/prosa/joan-sales.html 
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Comprensió lectora 

 

1. Us ha cridat l’atenció la puntuació d’aquest fragment? Us ha costat fer la lectura en veu alta amb 

fidelitat? Per què us sembla que Sales el va puntuar d’aquesta manera? Què diríeu que expressen les 

admiracions? I els interrogants? Què us suggereixen els punts suspensius del final del fragment? 

 

 

2. Sabíeu que la primavera de 1931 –el 14 d’abril- es va proclamar la República? Quines connotacions 

positives té la primavera? L’autor les fa servir al text com a metàfora del canvi polític? Coneixeu alguns 

d’aquests altres esdeveniments polítics que han tingut lloc durant la primavera: Primavera de Praga, 

Primavera Àrab, Maig del 68...? Creieu que també tenen aquesta connotació?  

 

 

3. Sales, a través del narrador de la novel·la, també utilitza una referència religiosa per expressar com va 

ser aquell moment històric. L’heu pogut detectar al text? Sabeu quina importància té per als cristians i 

el seu significat? Us imagineu, doncs, per què el narrador diu “era la glòria d’un dia d’abril”? 

 

 

4. Quina edat devia tenir el narrador d’aquest fragment d’Incerta glòria l’abril de 1931? Busqueu al text 

totes les referències possibles. Creieu que l’edat influïa en el seu estat d’ànim? Sabeu què és una 

brida? Què penseu que vol dir la frase “¿Qui ens hauria pogut posar la brida?”?  

 

 

5. Segons la descripció que en fa, què us sembla que opina el personatge que ens explica la història del 

coronel Macià? Quina imatge d’ell intenta transmetre’ns? Com ens suggereix que se sentia Macià 

aquell dia? 

 

 

6. Us imagineu a quina carnisseria es refereix l’autor al final del text? Heu sentit aquesta paraula 

associada a guerres i batalles? Què us suggereix aquest mot, a vosaltres? Sabeu que una part 

d’Incerta glòria ens explica la vida d’un dels protagonistes al front, durant la Guerra Civil? Com us 

imagineu, doncs, que serà el relat d’aquest personatge?  

 

7. Us sembla que llegir llibres emmarcats en un context històric concret ens ajuda a conèixer millor la 

nostra història? Us interessa aquest tipus de literatura? 
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Full d’activitat 4. Suficiència 3 

Comprensió lectora 

1. Us ha cridat l’atenció la puntuació d’aquest fragment? Us ha costat fer la lectura en veu alta amb 

fidelitat? Per què us sembla que Sales el va puntuar d’aquesta manera? Perquè vol reflectir les 

emocions d’aquell esdeveniment. Què diríeu que expressen les admiracions? Vol transmetre 

l’emoció, l’excitació, l’alegria del moment. I els interrogants? El mateix. Són preguntes 

retòriques que volen expressar l’emoció del moment. Què us suggereixen els punts 

suspensius del final del fragment? Que encara no ens explica tot el que va passar, que 

després vénen esdeveniments molt diferents.  

Les respostes són només una guia. Hi poden haver interpretacions diferents. Es pot 

comentar l’ús dels signes de puntuació al principi i al final de l’oració. 

 

2. Sabíeu que la primavera de 1931 –el 14 d’abril- es va proclamar la República? Quines 

connotacions positives té la primavera? Alegria, esclat de vida, bon temps, etc. L’autor les fa 

servir al text com a metàfora del canvi polític? Sí. Coneixeu alguns d’aquests altres esdeveniments 

polítics que han tingut lloc durant la primavera: Primavera de Praga, Primavera Àrab, Maig del 

68...? Creieu que també tenen aquesta connotació? Sí, de canvi polític positiu que considera 

les etapes anteriors com un “hivern”. 

 

3. Sales, a través del narrador de la novel·la, també utilitza una referència religiosa per expressar 

com va ser aquell moment històric. L’heu pogut detectar al text? Pasqua de Resurrecció. Sabeu 

quina importància té per als cristians i el seu significat? És també com una primavera, moment 

d’alegria per la resurrecció de Jesús. Us imagineu, doncs, per què el narrador diu “era la glòria 

d’un dia d’abril”? Perquè el dia de la resurrecció és el dia de “glòria”. 

 

4. Quina edat devia tenir el narrador d’aquest fragment d’Incerta glòria l’abril de 1931? Devia ser 

jove. Busqueu al text totes les referències possibles. Estudiants revolucionaris, tan joves i tan 

lliures. Creieu que l’edat influïa en el seu estat ànim? Es diu que els joves són més entusiastes. 

Sabeu què és una brida? Què penseu que vol dir la frase “¿Qui ens hauria pogut posar la brida?”? 

Eren com un cavall al qual no es podia muntar ni frenar. 

 

5. Segons la descripció que en fa, què us sembla que opina el personatge que ens explica la història 

del coronel Macià? Té molt bona opinió Quina imatge d’ell intenta transmetre’ns? D’una persona 

gran, sàvia i propera. Com ens suggereix que se sentia Macià aquell dia? Molt emocionat, per 

això se li humitejaven els ulls. 

 

6. Us imagineu a quina carnisseria es refereix l’autor al final del text? La Guerra Civil. Heu sentit 

aquesta paraula associada a guerres i batalles? Què us suggereix aquest mot, a vosaltres? Sabeu 

que una part d’Incerta glòria ens explica la vida d’un dels protagonistes al front, durant la Guerra 

Civil? Com us imagineu, doncs, que serà el relat d’aquest personatge? Respostes obertes. 

 

7. Us sembla que llegir llibres emmarcats en un context històric concret ens ajuda a conèixer millor la 

nostra història? Us interessa aquest tipus de literatura? Respostes obertes. 
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LLEGIM EN PARELLA 
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Argumentació 

La lectura sempre és un dels punts fluixos dels cursos de català, ja que el professorat no té temps de 

treballar la lectura a l’aula. A vegades fem llegir, però tenim limitacions per fer que aquesta lectura sigui 

motiu d’aprenentatge: si tota la classe està escoltant el que llegeix, pot ser que perdin el fil, que 

desconnectin i no estiguin al cas; no es poden corregir tots els errors en públic, etc. Aquest treball en 

parella ofereix als alumnes l’oportunitat de gaudir d’un temps per llegir i ser escoltats de manera activa que 

rarament podem oferir als cursos. 

Aquesta proposta de llegir en parella és una mostra de treball cooperatiu aplicat a la lectura. En cursos de 

nivell intermedi i suficiència, i també en els elementals i bàsic 3, es pot treure un profit pedagògic de les 

diferències entre l’alumnat. Per mitjà de la lectura en parella, pot millorar la pronunciació i l’entonació de la 

lectura, tant del tutor (que s’ha d’esforçar a fer-ho bé) com del tutorat (que té algú que se l’escolta amb 

atenció individualitzada). I també pot millorar la competència oral (EO) perquè es creen diàlegs i debats 

entre les parelles, i es desenvolupa una escolta activa i cooperativa. En el cas dels cursos de català per a 

adults i com a forma d’enriquiment del programa original, ens proposem aprofitar la diversitat d’habilitats 

dels nostres alumnes i fer que les parelles s’intercanviïn els rols. Així l’alumne que ha fet de tutor de la 

lectura en veu alta (perquè ho fa millor, té una bona pronúncia, etc.) amb tots els avantatges que ja hem 

esmentat abans, passarà a ser el tutorat de l’apartat de comprensió lectora i el seu company en serà el 

tutor. 

S’han de crear parelles amb una relació asimètrica (un té el rol de tutor i l’altre de tutorat) amb un objectiu 

comú, conegut i compartit (en aquest cas, aprendre a llegir amb bona fonètica, fluïdesa i entonació i 

millorar la comprensió lectora) en un marc de relació planificat pel professorat. Com ja hem comentat, 

nosaltres proposem que els alumnes intercanviïn aquests rols, però sempre han de tenir clar quin rol estan 

exercint en cada moment. 

Perquè sigui rendible (tant pel temps dedicat a explicar-ne el funcionament com perquè els alumnes 

aprenguin a portar-ho a la pràctica correctament), s’haurien de fer quatre lectures en parella en un 

quadrimestre.  

Pautes per a l’aplicació als cursos de català per a adults 

S’intenten crear situacions de comprensió lectora autèntiques, a partir de textos reals, com els que es 

poden trobar en la vida quotidiana. 

Els textos dels fulls d’activitats s’han de seleccionar seguint tres criteris: 

1. Varietat de formats: narracions, exposicions, descripcions, argumentacions, instruccions, gràfics, 

taules, mapes, fulls informatius, anuncis, webs... 

2. Complexitat adequada al nivell. 

3. Amb continguts que despertin l’interès i tinguin un principi i un final que faciliti la construcció de 

sentit. 
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El tutor de lectura en veu alta (tutorat de comprensió) s’ha d’haver preparat a casa la lectura, perquè a 

ell també li surti prou fluida i correcta. El tutor té el text que hauran de llegir, però no té les preguntes de 

comprensió lectora (perquè en aquesta segona fase farà de tutorat). 

El tutor de comprensió lectora (tutorat de lectura en veu alta) té el text que haurà de llegir a classe i, a 

més a més, les preguntes de comprensió lectora, perquè ell farà d’expert  (de tutor) en la segona part de la 

pràctica. Com a tutor, a casa s’haurà de preparar les respostes, anticipar dubtes de lèxic o de comprensió, 

etc.  

Estructura del full d’activitats i de l’execució de l’activitat (30 minuts) 

1. Bloc “abans de llegir”: (5 minuts) es formulen preguntes que ajudin a explorar les característiques 

del text (format, títol, estructura, procedència...), a elaborar hipòtesis o prediccions sobre el 

contingut, i a activar coneixements previs i possibles dificultats. 

2. Lectura en veu alta: (10 minuts) 

2.1. El tutor llegirà el text en veu alta, per actuar com a model d’entonació i pronúncia.  

2.2. Després, el tutorat llegeix i el tutor assenyala errors i dóna pistes per a la correcció, seguint la 

tècnica PPP (pausa, pista, ponderació). És a dir, si el tutor detecta un error, el marca al tutorat 

de la manera que hagin acordat (un toc al braç, un clic amb el llapis sobre la taula...) i espera 

uns segons perquè ell mateix s’autocorregeixi PAUSA; si el tutorat no detecta l’error i no el 

corregeix, li va donant PISTES (per exemple, si és una erra muda, pot fer “rrrr”, si és un error 

de puntuació, com ara no fer un punt, pot cridar un “alerta amb la puntuació”) per tal que el 

tutorat esmeni per ell mateix l’error i, un cop esmenat l’anima a continuar amb un reforç positiu 

PONDERACIÓ (“molt bé, endavant” o un gest d’OK). És important que el tutor deixi temps 

perquè el tutorat esmeni els errors i no doni la resposta de seguida per tal que el tutorat 

s’esforci a resoldre-ho amb els seus coneixements. 

3. Comprensió lectora: (15 minuts) és el moment d’intercanviar els rols. El tutor de la comprensió 

lectora anirà fent les preguntes i deixarà un temps al seu tutorat per respondre-les. Si no ho fa, 

també li proporcionarà pistes per tal que ho pugui fer.  Les activitats poden tenir formats variats 

(resposta múltiple, veritat o fals, completar esquemes o mapes conceptuals, respostes obertes...). 

Serveixen per promoure la reflexió sobre les hipòtesis inicials i les dificultats; faciliten la 

identificació d’idees principals, la intencionalitat de l’autor, el descobriment del lèxic. Les preguntes 

poden recuperar informació del text o estimular la reflexió o la interpretació a partir del que diu 

l’autor (aquestes darreres són les més interessants per entendre en profunditat el text). 

4. Per acabar: (2 minuts) el tutorat de la lectura fa una lectura expressiva del text, amb la màxima 

naturalitat i correcció, i amb l’entonació i la fluïdesa pròpies d’haver assolit un grau elevat de 

comprensió del text. 

 

Paper del professorat 

Durant l’activitat el professorat ha de moure’s per l’aula, observar els alumnes per veure si s’ho han 

preparat de manera correcta, si deixen temps als tutorats per esbrinar les respostes, ajudar-los de manera 

immediata si ho demanen, etc. I, sobretot, no ha de donar una única resposta correcta al final de la sessió 

que faci que el treball dels tutors perdi valor. 

Vídeos d’escoles on s’està posant en pràctica l’activitat Llegim en parella:  

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/content/llegim-en-parella-0 

 

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/content/llegim-en-parella-0

