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Full d’activitat 1. Intermedi 1 

Abans de llegir 

Us agrada llegir? Sabeu qui era Pere Calders? N’heu sentit a parlar? Heu llegit alguna vegada algun dels 

seus escrits? 

 

 

Lectura en veu alta 

Biografia de Pere  Calders (1912 – 1994) 

Pere Calders i Rossinyol, escriptor de contes i novel·les, periodista i dibuixant, va néixer a Barcelona el 

1912, on va estudiar a l’Escola Superior de Belles Arts. Va començar a ser conegut especialment amb els 

dibuixos que, el 1936, publicava a la revista d’humor l’Esquella de la Torratxa, de la qual va ser director. 

El mateix 1936 va publicar els contes El primer Arlequí i, un any després, la novel·la La glòria del doctor 

Larén. Va participar a la guerra 1936-1939 com a tècnic de mapes i plànols. Aquesta experiència la va 

explicar al llibre Unitats de xoc. El resultat de la guerra el va obligar a fugir de Catalunya el 1939. Primer va 

viure a França i, després, a Mèxic, juntament amb altres catalans, fins al 1962. 

Durant el temps que va viure fora del seu país col·laborava en publicacions de cultura i política escrites en 

català a Mèxic. També escrivia i publicava nombroses narracions, com ara Cròniques de la veritat oculta 

(1955), que, quan ja va ser a Catalunya, van aparèixer en el llibre Tots els contes (1968). 

Col·laborava a la premsa, escrivia i publicava narracions, com ara Invasió subtil i altres contes (1978) i Tot 

s’aprofita (1983), on combina humor i fantasia. El 1979 un grup de teatre va començar a representar amb 

molt d’èxit Antaviana, una obra amb contes de l’escriptor, la qual va fer-lo molt popular entre el públic. 

El 1986 va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. El 1992 la Universitat Autònoma de Barcelona 

el va fer doctor honoris causa, i el 1993 va rebre el Premi Nacional de Periodisme. Un any després moria a 

Barcelona. 

 
Text adaptat a partir de 

Històries poc corrents d’Eumo Editorial 
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Full d’activitat 1. Intermedi 1 

Abans de llegir 

Us agrada llegir? Sabeu qui era Pere Calders? N’heu sentit a parlar? Heu llegit alguna vegada algun dels 

seus escrits? 

Lectura en veu alta 

Biografia de Pere Calders (1912 – 1994) 

Pere Calders i Rossinyol, escriptor de contes i novel·les, periodista i dibuixant, va néixer a Barcelona el 

1912, on va estudiar a l’Escola Superior de Belles Arts. Va començar a ser conegut especialment amb els 

dibuixos que, el 1936, publicava a la revista d’humor l’Esquella de la Torratxa, de la qual va ser director. 

El mateix 1936 va publicar els contes El primer Arlequí i, un any després, la novel·la La glòria del doctor 

Larén. Va participar a la guerra 1936-1939 com a tècnic de mapes i plànols. Aquesta experiència la va 

explicar al llibre Unitats de xoc. El resultat de la guerra el va obligar a fugir de Catalunya el 1939. Primer va 

viure a França i, després, va exiliar-se a Mèxic, juntament amb altres catalans, fins al 1962. 

Durant el temps que va viure fora del seu país col·laborava en publicacions de cultura i política escrites en 

català a Mèxic. També escrivia i publicava nombroses narracions, com ara Cròniques de la veritat oculta 

(1955), que, quan ja va ser a Catalunya, van aparèixer en el llibre Tots els contes (1968). 

Col·laborava a la premsa, escrivia i publicava narracions, com ara Invasió subtil i altres contes (1978) i Tot 

s’aprofita (1983), on combina humor i fantasia. El 1979 un grup de teatre va començar a representar amb 

molt d’èxit Antaviana, una obra amb contes de l’escriptor, la qual va fer-lo molt popular entre el públic. 

El 1986 va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. El 1992 la Universitat Autònoma de Barcelona 

el va fer doctor honoris causa, i el 1993 va rebre el Premi Nacional de Periodisme. Un any després moria a 

Barcelona. 

 

 
Text adaptat a partir de 

Històries poc corrents d’Eumo Editorial 
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Comprensió lectora 
 

1. Us heu vist obligats a marxar del vostre país, com Pere Calders? Coneixeu algú que s’hagi vist 
empès a fer-ho? Quina paraula fa servir el text per parlar d’aquest fet? 

 
 
 
 

2. Quin és el gènere literari que ha conreat més l’escriptor? 
 
 
 
 
 

3. Quins reconeixements va rebre Pere Calders? 
 
 
 
 
 
 

4. Heu llegit mai algun text de Pere Calders? Si la resposta és afirmativa, què us sembla el seu estil 
literari? Coneixeu altres autors de contes? 

 
 
 
 
 
 

5. Què vol dir la paraula antaviana? L’heu trobada al diccionari? Potser us caldrà fer una cerca per 
internet per poder explicar quin origen té aquesta paraula. 
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Full d’activitat 1. Intermedi 1 

Comprensió lectora 

 

1. Us heu vist obligats a marxar del vostre país, com Pere Calders? Coneixeu algú que s’hagi vist 

empès a fer-ho? Quina paraula fa servir el text per parlar d’aquest fet? 

 

Resposta oberta. 

 

2. Quin és el gènere literari que ha conreat més l’escriptor? 

 

El conte (amb títols com Cròniques de la veritat oculta, El primer Arlequí, Invasió subtil i Tot 

s’aprofita). 

 

3. Quins reconeixements va rebre Pere Calders? 

 

El Premi d’Honor de les Lletres Catalanes el 1986, Honoris causa el 1992 per la UAB o el 

Premi Nacional de Periodisme el 1993. 

 

4. Heu llegit mai algun text de Pere Calders? Si la resposta és afirmativa, què us sembla el seu estil 

literari?  Coneixeu altres autors de contes? 

 

Resposta oberta. 

 

5. Què vol dir la paraula antaviana? L’heu trobada al diccionari? Potser us caldrà fer una cerca per 

internet per poder explicar quin origen té aquesta paraula. 

 

Antaviana és la paraula màgica que s’inventa un nen d’un conte de Pere Calders per fugir de l’avorriment: 

“Tot a la vida té un encant, una màgia, un misteri... Res no s’escapa i si alguna vegada vols aconseguir 

alguna cosa que tingui quelcom de màgia, crida amb força ANTAVIANA! I ho aconseguiràs...” (Fragment 

de adaptació teatral de Dagoll Dagom). 

 

*** «Una vegada, un nen que es deia Abel es va inventar una paraula nova: antaviana. Se li va acudir de 

sobte, com una revelació, i qui sap si era el resultat d'un somni»: així comença «En començar el dia», de 

Pere Calders. Tots els mots se'ls va empescar algú, però qui se'n recorda? El seu origen es perd d'un 

segle a l'altre, d'un país a un altre. I què vol dir, antaviana? Aquest és el problema: no n'hi ha prou a 

inventar mots, sinó que cal trobar-los significat. I després, el més difícil: que apareguin als diccionaris. 

http://www.rodamots.com/mot_cerca_resultat.asp?nm=2386 

 

 

http://www.rodamots.com/mot_cerca_resultat.asp?nm=2386
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Full d’activitat 2. Intermedi 1 

Abans de llegir 

Ara ja coneixeu una mica més Pere Calders. Heu llegit mai algun dels seus contes? Què preferiu un conte 

o una novel·la? Per què?  

 

 

 

Lectura en veu alta 

 

Conte de Pere Calders: Què hi podríem fer? 

Sabeu aquell conte oriental tan bonic, que ens parla d’un mandarí (xinès, és clar), que una nit va somiar 

que era una papallona i l’endemà, en despertar-se, no sabia si era un mandarí o una papallona? 

Doncs això no és res: a darreries de l’any passat, vaig conèixer un comerciant del Port de la Selva que va 

somiar que era una granota i, en llevar-se, va comprovar que era realment una granota. La seva senyora, 

esgarrifada, el va treure del llit a cops d’escombra i de poc que no el desgracia per sempre més. 

Sort van tenir dels coneixements paranormals d’un farmacèutic (el nom del qual em callo a petició de 

l’interessat) que amb quatre passades de mans i una beguda va aconseguir retornar el comerciant a la 

seva forma habitual. Però no ha quedat bé: les nits de lluna plena, rauca. I la seva senyora, que té estudis i 

és molt moderna, es vol divorciar. 

Sembla mentida com les històries, en passar d’Orient a Occident, perden cos i poesia. 
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Full d’activitat 2. Intermedi 1 

Abans de llegir 

Ara ja coneixeu una mica més Pere Calders. Heu llegit mai algun dels seus contes? Què preferiu un conte 

o una novel·la? Per què?  

 

 

Lectura en veu alta 

Conte de Pere Calders: Què hi podríem fer? 

Sabeu aquell conte oriental tan bonic, que ens parla d’un mandarí (xinès, és clar), que una nit va somiar 

que era una papallona i l’endemà, en despertar-se, no sabia si era un mandarí o una papallona? 

Doncs això no és res: a darreries de l’any passat, vaig conèixer un comerciant del Port de la Selva que va 

somiar que era una granota i, en llevar-se, va comprovar que era realment una granota. La seva senyora, 

esgarrifada, el va treure del llit a cops d’escombra i de poc que no el desgracia per sempre més. 

Sort van tenir dels coneixements paranormals d’un farmacèutic (el nom del qual em callo a petició de 

l’interessat) que amb quatre passades de mans i una beguda va aconseguir retornar el comerciant a la 

seva forma habitual. Però no ha quedat bé: les nits de lluna plena, rauca. I la seva senyora, que té estudis i 

és molt moderna, es vol divorciar. 

Sembla mentida com les històries, en passar d’Orient a Occident, perden cos i poesia. 
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Comprensió lectora 

 

1. Per què el personatge “no sabia si era un mandarí o una papallona”? 

 

 

 

2. Què vol dir que la seva senyora “ de poc no el desgracia per sempre més”? 

 

 

 

3. Què són els coneixements paranormals? I en el cas d’aquest farmacèutic? 

 

 

 

4. Les granotes rauquen. Busqueu el crit de 3 animals més. 

 

 

 

5. Expliqueu què heu entès llegint l’última frase. 
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Full d’activitat 2. Intermedi 1 

Comprensió lectora 

 

1. Per què el personatge “no sabia si era un mandarí o una papallona”? 

 

Quan un es desperta, per un moment no sap si el que veu és real o encara està somiant. 

 

2. Què vol dir que la seva senyora “ de poc no el desgracia per sempre més”? 

 

La seva senyora va començar a donar-li cops per fer-lo fora del llit i si l’arriba a encertar 

l’hauria pogut fins i tot matar. 

 

3. Què són els coneixements paranormals? I en el cas d’aquest farmacèutic? 

Són coneixements que no es poden explicar a través de lleis conegudes. El farmacèutic va 

utilitzar remeis poc científics que només van funcionar a mitges. 

 

4. Les granotes rauquen. Busqueu el crit de 3 animals més. 

Resposta oberta. En podeu trobar un llistat a la viquipèdia: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Onomatopeia#Onomatopeies_referides_al_sons_animals 

 

5. Expliqueu què heu entès llegint l’última frase. 

 

Les històries que s’expliquen a Occident tenen un component més racional i les d’Orient 

són més simbòliques i poètiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Onomatopeia#Onomatopeies_referides_al_sons_animals
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Full d’activitat 3. Intermedi 1 

Abans de llegir 

Us agrada escoltar la ràdio? Trobeu que la ràdio és entretinguda? Què preferiu: la ràdio o la tele? Quin 

tipus de programes escolteu a la ràdio? Us semblen interessants les entrevistes? Per què? 

Lectura en veu alta 

Fragment d’una entrevista a Pere Calders (PC) 

 

Emesa entre els anys 1983 i 1985 a Catalunya Ràdio en el programa El lloro, el moro, el mico i el senyor 

de Puerto Rico, realitzat i presentat per Jordi Vendrell (JV), Ramon Barnils (RB) i Quim Monzó (QM) (La 

Mercantil Radiofònica), tres personalitats clau de la ràdio dels anys vuitanta i noranta feta a Catalunya i en 

català. 

  

 

JV. Tinc aquí un senyor amb la nota biogràfica següent: “Em dic Pere i dos cognoms més, vaig néixer 

abans-d’ahir i ja som demà passat; ara només penso com passaré el cap de setmana.” Es diu Pere 

Calders i no sé què més. 

  

PC. I Rossinyol. 

  

JV. Jo voldria demanar al Pere Calders si es diverteix escrivint. 

  

PC. Sí, molt. Em sap greu, perquè potser quedaria millor dient que pateixo, perquè quan ho diuen 

col·legues meus m’impressiona. 

  

QM. Sempre t’ho has passat bé escrivint? O hi ha hagut moments que paties? 

  

PC. M’ho passo molt bé quan escric i molt malament, o més malament , quan no puc escriure. 

  

JV. I llegint, com t’ho passes? 

  

PC. Doncs hi ha de tot. 

  

JV. Escolta’m, penses que si tu et diverteixes escrivint la gent es diverteix llegint? 

  

PC. Jo penso que no se li pot fer a la gent l’estafada que si llegeixen no es diverteixin. És el mínim que es 

pot demanar quan et proposes que un lector t’escolti, o que et llegeixi. De manera que si no es diverteix o 

s’avorreix ho trobo una mala cosa, sí. 

  

... 
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JV. Tu, Pere Calders, sembla que, quan eres petit, vas viure en una masia. 

  

PC. Sí. Era una masia que se’n diu Can Mauri, una masia molt gran que agafava tres termes: Polinyà, 

Sentmenat i Sabadell. Era una masia molt aïllada de centres rurals, autosuficient, s’hi feia tot el que 

necessitàvem: el vi, l’oli, teníem aviram, bestiar… Era una vida molt aïllada. Avui dia això sembla bastant 

estrany, però jo hi havia passat una part important de la meva vida. 

  

JV. De què hi feies, tu, allà? 

  

PC. De nen. 

  

JV. Em sembla que en Pere Calders mai s’ha trobat un cocodril a la banyera, oi que no? 

  

PC. No. Però m’he trobat iguanes pel carrer, que en tenen la mida, si fa o no fa. 

  

JV. Escolta , i fan gaire por, les iguanes, pel carrer? 

  

PC. A mi, molta. Els rèptils em fan molta por; tots. Jo he estat en aquest istme de Quatepec, a Mèxic, on 

veus iguanes pel carrer i els policies et diuen que no les toquis, perquè són el servei municipal de neteja: 

les aures i les iguanes no es poden tocar, perquè es van menjant tot el que cau per terra i són l’únic servei 

de neteja que hi ha a segons quines zones del país. 

  

JV. Però diuen que la cuixa d’iguana és molt bona, no? 

  

PC. Sí. Jo en vaig tastar una i era boníssima, però quan vaig saber que era d’iguana vaig estar tres o 

quatre dies malalt. 

... 

JV. Quin és el racó de Barcelona predilecte teu? 

  

PC. Quan ets lluny i hi penses i l’has enyorada tant com jo, recordes el que recordem tots i que ja és un 

tòpic: recordes la Rambla, recordes el carrer on has nascut, el barri gòtic, i recordes Barcelona com a 

conjunt. 

 
Text extret i modificat de: http://www.paperdevidre.net/inici/entrevista/numero/54  

 

 

 

 

 

http://www.paperdevidre.net/inici/entrevista/numero/54
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Full d’activitat 3. Intermedi 1 

Abans de llegir 

Us agrada escoltar la ràdio? Trobeu que la ràdio és entretinguda? Què preferiu: la ràdio o la tele? Quin 

tipus de programes escolteu a la ràdio? Us semblen interessants les entrevistes? Per què? 

Lectura en veu alta 
 
Fragment d’una entrevista a Pere Calders (PC) 
 
Emesa entre els anys 1983 i 1985 a Catalunya Ràdio en el programa El lloro, el moro, el mico i el senyor 

de Puerto Rico, realitzat i presentat per Jordi Vendrell (JV), Ramon Barnils (RB) i Quim Monzó (QM) (La 

Mercantil Radiofònica), tres personalitats clau de la ràdio dels anys vuitanta i noranta feta a Catalunya i en 

català. 

  

 

JV. Tinc aquí un senyor amb la nota biogràfica següent: “Em dic Pere i dos cognoms més, vaig néixer 

abans-d’ahir i ja som demà passat; ara només penso com passaré el cap de setmana.” Es diu Pere 

Calders i no sé què més. 

  

PC. I Rossinyol. 

  

JV. Jo voldria demanar al Pere Calders si es diverteix escrivint. 

  

PC. Sí, molt. Em sap greu, perquè potser quedaria millor dient que pateixo, perquè quan ho diuen 

col·legues meus m’impressiona. 

  

QM. Sempre t’ho has passat bé escrivint? O hi ha hagut moments que paties? 

  

PC. M’ho passo molt bé quan escric i molt malament, o més malament , quan no puc escriure. 

  

JV. I llegint, com t’ho passes? 

  

PC. Doncs hi ha de tot. 

  

JV. Escolta’m, penses que si tu et diverteixes escrivint la gent es diverteix llegint? 

  

PC. Jo penso que no se li pot fer a la gent l’estafada que si llegeixen no es diverteixin. És el mínim que es 

pot demanar quan et proposes que un lector t’escolti, o que et llegeixi. De manera que si no es diverteix o 

s’avorreix ho trobo una mala cosa, sí. 

  

... 
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JV. Tu, Pere Calders, sembla que, quan eres petit, vas viure en una masia. 

  

PC. Sí. Era una masia que se’n diu Can Mauri, una masia molt gran que agafava tres termes: Polinyà, 

Sentmenat i Sabadell. Era una masia molt aïllada de centres rurals, autosuficient, s’hi feia tot el que 

necessitàvem: el vi, l’oli, teníem aviram, bestiar… Era una vida molt aïllada. Avui dia això sembla bastant 

estrany, però jo hi havia passat una part important de la meva vida. 

  

JV. De què hi feies, tu, allà? 

  

PC. De nen. 

  

JV. Em sembla que en Pere Calders mai s’ha trobat un cocodril a la banyera, oi que no? 

  

PC. No. Però m’he trobat iguanes pel carrer, que en tenen la mida, si fa o no fa. 

  

JV. Escolta , i fan gaire por, les iguanes, pel carrer? 

  

PC. A mi, molta. Els rèptils em fan molta por; tots. Jo he estat en aquest istme de Quatepec, a Mèxic, on 

veus iguanes pel carrer i els policies et diuen que no les toquis, perquè són el servei municipal de neteja: 

les aures i les iguanes no es poden tocar, perquè es van menjant tot el que cau per terra i són l’únic servei 

de neteja que hi ha a segons quines zones del país. 

  

JV. Però diuen que la cuixa d’iguana és molt bona, no? 

  

PC. Sí. Jo en vaig tastar una i era boníssima, però quan vaig saber que era d’iguana vaig estar tres o 

quatre dies malalt. 

... 

JV. Quin és el racó de Barcelona predilecte teu? 

  

PC. Quan ets lluny i hi penses i l’has enyorada tant com jo, recordes el que recordem tots i que ja és un 

tòpic: recordes la Rambla, recordes el carrer on has nascut, el barri gòtic, i recordes Barcelona com a 

conjunt. 

 

 

 
Text extret i modificat de: http://www.paperdevidre.net/inici/entrevista/numero/54  

 

 

 

 
 

http://www.paperdevidre.net/inici/entrevista/numero/54
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Comprensió lectora 
 

1. Com és la nota biogràfica de Pere Calders? Què creieu que significa? 

 

 

2.   Què vol dir Calders quan creu que seria millor dir que pateix escrivint? 

 

 

3. A la masia de Can Mauri, Calders diu que hi feia de nen i explica alguns dels seus records. Quins 

records podríeu destacar de la vostra infantesa? Quines diferències hi trobaríeu amb la vida 

actual? 

 

 

4. A Pere Calders li fan molta por els rèptils en general. A vosaltres què us fa por? Podríeu explicar 

alguna anècdota? 

 

 

 

5. En Calders parla de diversos indrets que li agraden de Barcelona a través dels records i 

l’enyorança. Quin racó és el vostre predilecte? 
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Full d’activitat 3. Intermedi 1 

Comprensió lectora 
 
 

1. Com és la nota biogràfica del Pere Calders? Què creieu que significa? 

És com un microconte. Amb una estructura breu i amb les característiques de sentit de 

l’humor i imaginació que són pròpies de l’autor. Es refereix al pas del temps, a la 

insignificança com a éssers humans que som, que en aquest món hi estem de pas.  

 

2.   Què vol dir Calders quan creu que seria millor dir que pateix escrivint? 

Es refereix als seus companys de professió, que la majoria tenen la tendència a patir més 

aviat que a divertir-se quan escriuen.  

 

3. A la masia de Can Mauri, Calders diu que hi feia de nen i explica alguns dels seus records. Quins 

records podríeu destacar de la vostra infantesa? Quines diferències hi trobaríeu amb la vida 

actual? 

Resposta oberta. 

 

4. Al Pere Calders li fan molta por els rèptils en general. A vosaltres què us fa por? Podríeu explicar 

alguna anècdota? 

 

Resposta oberta. 

 

5. En Calders parla de diversos indrets que li agraden de Barcelona a través dels records i 

l’enyorança. Quin és el vostre racó predilecte? 

 

Resposta oberta. 
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Full d’activitat 4. Intermedi 1 

Abans de llegir 

Fa uns anys, les cartes eren pràcticament l’únic mitjà de comunicació. Ara tenim moltes més possibilitats. 

Tot té avantatges i inconvenients. Parleu-ne. 

Lectura en veu alta 

 

 

Estimats pares: 

 

Em sembla que aquesta setmana ens han fet el salt, perquè no hem rebut notícies de vostès. 

Em sap molt greu. Avui faig 39 anys! Ja sóc un veritable veterà, deu ésser emocionant tenir un 

fill tan madur. Quants records té per a vostès aquesta data, oi pares? Jo recordo d’una manera 

particular, amb tota mena de detalls, el dia que vaig complir 15 anys. No sé per què m’ha 

quedat gravat a la memòria el viatge en taxi de casa al Paral·lel assegut enmig de vostès dos. 

Anàvem a veure una revista al Còmic, i ens sentíem molt feliços. Ara, el Joan, els deu fer 

reviure tot això i jo dono gràcies a Déu per haver-los procurat a vostès aquest consol i a mi la 

felicitat dels meus menuts. 

 

... 

 

I la mare, segueix desanimada amb el projecte del viatge? No oblidi que és menys tràngol del 

que sembla i que, un cop aquí, tindria moltes compensacions. No deixi la idea de banda! La 

portaríem molt a passeig, li ensenyaríem moltes coses i, sobretot, coneixeria uns néts que li 

robarien el cor de seguida. I, a part de tot això, podria abraçar un fill que, encara que ja tiri per 

vell, l’estima més que mai.  

 

Bé, abraçades per a tots i, particularment, per a vostès i el Joan. 

 

Records de la Rosa! 

 

Pere 

 

Mèxic DF, 29 de setembre de 1951  

 

 

Document extret i modificat de: http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/calders/publiques/ 

 

http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/calders/publiques/
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Full d’activitat 4. Intermedi 1 

Abans de llegir 

Fa uns anys, les cartes eren pràcticament l’únic mitjà de comunicació. Ara tenim moltes més possibilitats. 

Tot té avantatges i inconvenients. Parleu-ne. 

Lectura en veu alta 

 

 

Estimats pares: 

 

Em sembla que aquesta setmana ens han fet el salt, perquè no hem rebut notícies de vostès. 

Em sap molt greu. Avui faig 39 anys! Ja sóc un veritable veterà, deu ésser emocionant tenir un 

fill tan madur. Quants records té per a vostès aquesta data, oi pares? Jo recordo d’una manera 

particular, amb tota mena de detalls, el dia que vaig complir 15 anys. No sé per què m’ha 

quedat gravat a la memòria el viatge en taxi de casa al Paral·lel assegut enmig de vostès dos. 

Anàvem a veure una revista al Còmic, i ens sentíem molt feliços. Ara, el Joan, els deu fer 

reviure tot això i jo dono gràcies a Déu per haver-los procurat a vostès aquest consol i a mi la 

felicitat dels meus menuts. 

 

... 

 

I la mare, segueix desanimada amb el projecte del viatge? No oblidi que és menys tràngol del 

que sembla i que, un cop aquí, tindria moltes compensacions. No deixi la idea de banda! La 

portaríem molt a passeig, li ensenyaríem moltes coses i, sobretot, coneixeria uns néts que li 

robarien el cor de seguida. I, a part de tot això, podria abraçar un fill que, encara que ja tiri per 

vell, l’estima més que mai.  

 

Bé, abraçades per a tots i, particularment, per a vostès i el Joan. 

 

Records de la Rosa! 

 

Pere 

 

Mèxic DF, 29 de setembre de 1951  

 

 

Document extret i modificat de: http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/calders/publiques/ 

 

http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/calders/publiques/
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Comprensió lectora 

1. Coneixeu l’expressió “fer el salt”? Què vol dir, en aquest context? En quin altre context es pot 

utilitzar? 

 

 

2. Per què creieu que Calders parla de vostè als seus pares? Heu parlat de vostè a algú de la vostra 

família o a gent que conegueu? 

 

 

 

3. Pel que diu el text, qui pot ser el Joan? Podeu esbrinar-ne alguna informació més? 

 

 

 

 

4. Per què creieu que la mare està desanimada? Sabeu què vol dir “tràngol”? I “passar un mal 

tràngol”? 

 

 

 

5. En quines frases de la carta Calders utilitza la ironia? 

 

 

6. Quines obres havia publicat fins aleshores (1951)? 
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Full d’activitat 4. Intermedi 1 

Comprensió lectora 

 

1. Coneixeu l’expressió “fer el salt”? Què vol dir, en aquest context? En quin altre context es pot 

utilitzar? 

Resposta oberta. En aquest context significa que aquesta setmana Calders no ha rebut 

carta dels  pares. No li han escrit, potser? S’ha perdut, la carta?  

Es pot utilitzar en el context d’engany amorós: fer el salt a algú és no comparèixer a la cita 

donada i no complir el compromís contret. Per exemple: En Martí, si en fa d’anys que fa el 

salt a la dona! (font DIEC). 

2. Per què creieu que Calders parla de vostè als seus pares? Heu parlat de vostè a algú de la vostra 

família o a gent que conegueu? 

 

Abans era freqüent parlar de vostè als pares o avis com a forma de respecte. Resposta 

oberta. 

 

3. Pel que diu el text, qui pot ser el Joan? Podeu esbrinar-ne alguna informació més? 

Resposta oberta. El text no deixa entreveure qui pot ser: un germà?, un fill, un nebot...?  

Viquipèdia: és el primer fill i l’únic que va tenir Pere Calders amb la seva primera dona, 

Mercè Casals. Després es va casar amb Rosa Artís i va tenir tres fills més. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Calders_i_Rossinyol#Biografia 

 

4. Per què creieu que la mare està desanimada? Sabeu què vol dir “tràngol”? I “passar un mal 

tràngol”? 

El viatge de Catalunya a Mèxic, l’any 51, ben segur que era difícil. La paraula tràngol té dos 

significats: mar moguda i moviment agitat de persones, coses i esdeveniments, conflicte, 

problema, cosa difícil de resoldre. Passar un mal tràngol significa tenir problemes. 

5. En quines frases de la carta Calders utilitza la ironia? 

Em sembla que aquesta setmana ens han fet el salt. 
Ja sóc un veritable veterà, deu ésser emocionant tenir un fill tan madur. 
Podria abraçar un fill que, encara que ja tiri per vell. 
 

6. Quines obres havia publicat fins aleshores (1951)? 

El primer arlequí (1936), La glòria del doctor Larén (1936), Unitats de xoc (1938) i Memòries 

especials (1942). 

 

 

 

 

 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Calders_i_Rossinyol#Biografia
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Full d’activitat 1. Intermedi 2 

Abans de llegir 

Us interessa el folklore popular? Sabeu ballar alguna dansa tradicional? Havíeu sentit a parlar mai de Joan 

Amades? Sabeu per què se’l coneix? 

 

Lectura en veu alta 

 

Biografia de Joan Amades i Gelats 

Barcelona, 1890 - 1959  

Folklorista de formació autodidacta, el seu primer contacte amb la cultura popular i obrera fou al barri del 

Raval, on havia nascut. Era llibreter de segona mà als Encants Nous de Sant Antoni, professió que li donà 

accés als llibres amb què es va formar. Com a membre de l'Ateneu Enciclopèdic Popular se li obriren les 

portes de l'esperantisme internacionalista, de l'excursionisme i del coneixement del folklore. També era 

membre actiu del Centre Excursionista de Catalunya, del qual va presidir la secció de folklore. 

És un dels principals responsables de l'inventari de manifestacions populars i tradicionals més important 

del poble català. Des de 1915 i fins a la fi de la seva trajectòria i malgrat la seva pèrdua constant de visió, 

dugué a terme una intensa activitat en l'estudi i la replega de material folklòric català. L'any 1940 fou 

nomenat conservador del Museu d'Indústries i Arts Populars del Poble Espanyol (Montjuïc) i també 

responsable de la Secció de Gravats Populars, a l'Arxiu Històric Municipal de Barcelona. La UNESCO, 

d’altra banda, li encarregà la preparació del corpus bibliogràfic del folklore català, especialment en el camp 

de la rondallística. És un dels autors més prolífics, populars, llegits i coneguts en l'àmbit de la cultura 

popular i tradicional. 

De la seva abundant bibliografia cal destacar Les cent millors cançons populars (1949), Les diades 

populars catalanes (1932-49), Les cent millors rondalles populars (1953), Refranyer català comentat (1951) 

i les voluminoses obres Costumari Català (1950-56) i Folklore de Catalunya, en tres volums: Rondallística, 

Cançoner i Costums i creences. 

http://www.festes.org/autor.php?id_autor=1 http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0003282 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/El_Raval
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ateneu_Enciclop%C3%A8dic_Popular
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Esperantisme&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Excursionisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Centre_Excursionista_de_Catalunya
http://www.festes.org/autor.php?id_autor=1
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0003282
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Full d’activitat 1. Intermedi 2 

Abans de llegir 

Us interessa el folklore popular? Sabeu ballar alguna dansa tradicional? Havíeu sentit a parlar mai de Joan 

Amades? Sabeu per què se’l coneix? 

 

Lectura en veu alta 

 

Biografia de Joan Amades i Gelats 

Barcelona, 1890 - 1959  

Folklorista de formació autodidacta, el seu primer contacte amb la cultura popular i obrera fou al barri del 

Raval, on havia nascut. Era llibreter de segona mà als Encants Nous de Sant Antoni, professió que li donà 

accés als llibres amb què es va formar. Com a membre de l'Ateneu Enciclopèdic Popular se li obriren les 

portes de l'esperantisme internacionalista, de l'excursionisme i del coneixement del folklore. També era 

membre actiu del Centre Excursionista de Catalunya, del qual va presidir la secció de folklore. 

És un dels principals responsables de l'inventari de manifestacions populars i tradicionals més important 

del poble català. Des de 1915 i fins a la fi de la seva trajectòria i malgrat la seva pèrdua constant de visió, 

dugué a terme una intensa activitat en l'estudi i la replega de material folklòric català. L'any 1940 fou 

nomenat conservador del Museu d'Indústries i Arts Populars del Poble Espanyol (Montjuïc) i també 

responsable de la Secció de Gravats Populars, a l'Arxiu Històric Municipal de Barcelona. La UNESCO, 

d’altra banda, li encarregà la preparació del corpus bibliogràfic del folklore català, especialment en el camp 

de la rondallística. És un dels autors més prolífics, populars, llegits i coneguts en l'àmbit de la cultura 

popular i tradicional. 

De la seva abundant bibliografia cal destacar Les cent millors cançons populars (1949), Les diades 

populars catalanes (1932-49), Les cent millors rondalles populars (1953), Refranyer català comentat (1951) 

i les voluminoses obres Costumari Català (1950-56) i Folklore de Catalunya, en tres volums: Rondallística, 

Cançoner i Costums i creences. 

http://www.festes.org/autor.php?id_autor=1 http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0003282 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/El_Raval
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ateneu_Enciclop%C3%A8dic_Popular
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Esperantisme&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Excursionisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Centre_Excursionista_de_Catalunya
http://www.festes.org/autor.php?id_autor=1
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0003282
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Comprensió lectora 

 

1. A partir de les dades de la bibliografia d’aquest personatge, com us imagineu que era l’ambient 

cultural de Barcelona a començaments del segle XX? 

 

 

 

 

2. A quina dificultat important va haver de fer front al llarg de la seva vida? Penseu que va arribar a 

ser molt greu? 

 

 

 

3. Quines funcions devia tenir com a conservador del Museu d'Indústries i Arts Populars? De tota la 

seva trajectòria, què us sembla que va tenir una significació més important per a la valoració de la 

cultura popular catalana? 

 

 

 

 

4. Com us imagineu que devia ser el caràcter de Joan Amades? Digueu quins trets creieu que ha de 

tenir una persona que dediqui la seva vida d’una manera tan fidel a un tema que li interessa. 

 

 

 

 

 

5. De les seves obres principals, si se n’hagués de fer una reedició, quina creieu que podria tenir més 

difusió entre el públic jove? 
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Full d’activitat 1. Intermedi 2 

Comprensió lectora 

1. A partir de les dades de la bibliografia d’aquest personatge, com us imagineu que era l’ambient 

cultural de Barcelona a començaments del segle XX? 

Era un ambient amb molt de dinamisme; amb entitats i ateneus que dinamitzaven la 

participació ciutadana i fomentaven el coneixement del país i l’amor per la cultura pròpia. 

 

2. A quina dificultat important va haver de fer front al llarg de la seva vida? Penseu que va arribar a 

ser molt greu? 

Patia una pèrdua constant de visió i va arribar a ser força greu. 

3. Quines funcions devia tenir com a conservador del Museu d'Indústries i Arts Populars? De tota la 

seva trajectòria, què us sembla que va tenir una significació més important per a la valoració de la 

cultura popular catalana? 

 

Com a conservador, era el responsable d'ordenar els materials i de fer campanyes 

d’adquisició d’objectes de cultura popular i tradicional. 

 

La seva col·laboració amb la UNESCO, que el va comissionar per recopilar el corpus 

bibliogràfic del folklore català, que va resultar en la publicació del Costumari Català, obra 

cabdal en l'estudi de la cultura popular catalana. 

 

4. Com us imagineu com devia ser el caràcter de Joan Amades? Digueu quins trets creieu que ha de 

tenir una persona que dediqui la seva vida d’una manera tan fidel a un tema que li interessa. 

 

Com que era de formació autodidacta, devia ser un home amb molta curiositat i moltes 

ganes d’aprendre i també amb una capacitat de treball admirable. Una altra de les 

característiques del seu caràcter devia ser la força de voluntat per salvar els obstacles que 

representaven els seus problemes de visió i mantenir-se ferm en la seva dedicació als 

llibres i a la cultura. 

 

5. De les seves obres principals, si se n’hagués de fer una reedició, quina creieu que podria tenir més 

difusió entre el públic jove? 

Probablement la seva obra s’hauria d’adaptar molt perquè tingués ressò entre la població 

jove actual, però les festes populars continuen estan molt arrelades i, per tant, segurament  

hi hauria també interès a descobrir l’origen i el sentit inicial de les festes que encara 

celebrem. 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://ca.wikipedia.org/wiki/Costumari_Catal%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
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Full d’activitat 2. Intermedi 2 

Abans de llegir 

Heu participat alguna vegada en alguna festa tradicional? Per quin motiu deuen tenir tant d’èxit algunes 

festes populars que se celebren després de molts anys?  

Lectura en veu alta 
 
Entrevista a BIENVE MOYA - SANDRA BALAGUÉ 
Revista Escola Catalana  
La cultura tradicional a l'escola. Número 466 
 
- Queda capacitat de creació, avui, a les classes populars? 

- I tant! Les classes populars són creatives! I ho són, precisament, perquè tenen la necessitat de crear. 

Quan no hi ha peles, t’has d’espavilar. Per tant, evidentment que hi ha creació: tothom és creatiu, sigui on 

sigui. I, d’altra banda, popular ho és tothom. Insisteixo que no hi ha una línia divisòria entre cultura d’elit i 

cultura popular. Passa que és cert que, per la influència de la televisió i la resta de mitjans, es tendeix a 

copiar. Això és veritat, i en aquest sentit probablement avui la cultura popular és més pobra de continguts. 

En qualsevol cas, però, cal deixar que les coses evolucionin. Si es deixa evolucionar, acabem 

transformant-ho, i al final el producte originari no el coneix ni sa mare. No sé si m’explico... 

 

- I tant! Ara, però, pensava en festes com la de Gràcia, a Barcelona, on cada any hi ha el mateix 

debat: que si s’estan perdent, que si les noves generacions no n’agafen el relleu... 

- Aquí entrem en el capítol de festes. És a dir, en la cultura popular festiva. Sobre això, cal saber que totes 

les festivitats, totes les festes, incloses les que avui funcionen millor, han tingut moments que s’han 

abandonat. La Patum, sense anar més lluny, n’és un exemple. 

 

- La Patum?!? 

- Sí, sí: la Patum ha tingut èpoques en què no era absolutament res: quatre individus que treien la guita i 

que sortien i feien un tomb per la plaça. Però no cridaven la resta de la població perquè aquesta tampoc se 

sentia cridada. I dic la Patum com podria dir-ne moltes altres. Perquè passa que la gent jove se sent 

cridada per alguna cosa quan pot modificar-la, quan pot elaborar-la, quan pot crear... En definitiva: quan hi 

pot intervenir. 

 

- I això no és sempre així... 

- No, perquè les festes, a mesura que passen els anys, acaben creant normes, lleis, etc. I probablement 

els joves eviten aquests elements. Però, quan això ja mor, hi ha una altra generació que la remunta, i que 

evidentment la farà molt diferent. Serà igual, però alhora molt diferent que la que havien fet els seus avis. 

Perquè això no va mai de pares a fills: la tradició sempre passa d’avis a néts. 

http://www.omnium.cat/ca/article/entrevista-a-bienve-moya-3985.html 

 

 

http://www.omnium.cat/ca/article/entrevista-a-bienve-moya-3985.html
http://www.omnium.cat/www/omnium/ca/omnium/publicacions/escola-catalana.html
http://www.omnium.cat/ca/escola-catalana/la-cultura-tradicional-a-l-escola_546.html
http://www.omnium.cat/ca/article/entrevista-a-bienve-moya-3985.html
http://www.omnium.cat/docroot/omnium/includes/article/fitxers/3985/Bienve-600-2.jpg
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Full d’activitat 2. Intermedi 2 

Abans de llegir 

Heu participat alguna vegada en alguna festa tradicional? Per quin motiu deuen tenir tant d’èxit algunes 

festes populars que se celebren després de molts anys?  

Lectura en veu alta 

Entrevista a BIENVE MOYA - SANDRA BALAGUÉ 
Revista Escola Catalana  
La cultura tradicional a l'escola. Número 466 
 
- Queda capacitat de creació, avui, a les classes populars? 

- I tant! Les classes populars són creatives! I ho són, precisament, perquè tenen la necessitat de crear. 

Quan no hi ha peles, t’has d’espavilar. Per tant, evidentment que hi ha creació: tothom és creatiu, sigui on 

sigui. I, d’altra banda, popular ho és tothom. Insisteixo que no hi ha una línia divisòria entre cultura d’elit i 

cultura popular. Passa que és cert que, per la influència de la televisió i la resta de mitjans, es tendeix a 

copiar. Això és veritat, i en aquest sentit probablement avui la cultura popular és més pobra de continguts. 

En qualsevol cas, però, cal deixar que les coses evolucionin. Si es deixa evolucionar, acabem 

transformant-ho, i al final el producte originari no el coneix ni sa mare. No sé si m’explico... 

 

- I tant! Ara, però, pensava en festes com la de Gràcia, a Barcelona, on cada any hi ha el mateix 

debat: que si s’estan perdent, que si les noves generacions no n’agafen el relleu... 

- Aquí entrem en el capítol de festes. És a dir, en la cultura popular festiva. Sobre això, cal saber que totes 

les festivitats, totes les festes, incloses les que avui funcionen millor, han tingut moments que s’han 

abandonat. La Patum, sense anar més lluny, n’és un exemple. 

 

- La Patum?!? 

- Sí, sí: la Patum ha tingut èpoques en què no era absolutament res: quatre individus que treien la guita i 

que sortien i feien un tomb per la plaça. Però no cridaven la resta de la població perquè aquesta tampoc se 

sentia cridada. I dic la Patum com podria dir-ne moltes altres. Perquè passa que la gent jove se sent 

cridada per alguna cosa quan pot modificar-la, quan pot elaborar-la, quan pot crear... En definitiva: quan hi 

pot intervenir. 

 

- I això no és sempre així... 

- No, perquè les festes, a mesura que passen els anys, acaben creant normes, lleis, etc. I probablement 

els joves eviten aquests elements. Però, quan això ja mor, hi ha una altra generació que la remunta, i que 

evidentment la farà molt diferent. Serà igual, però alhora molt diferent que la que havien fet els seus avis. 

Perquè això no va mai de pares a fills: la tradició sempre passa d’avis a néts. 

http://www.omnium.cat/ca/article/entrevista-a-bienve-moya-3985.html 

 

 

 

http://www.omnium.cat/ca/article/entrevista-a-bienve-moya-3985.html
http://www.omnium.cat/www/omnium/ca/omnium/publicacions/escola-catalana.html
http://www.omnium.cat/ca/escola-catalana/la-cultura-tradicional-a-l-escola_546.html
http://www.omnium.cat/ca/article/entrevista-a-bienve-moya-3985.html
http://www.omnium.cat/docroot/omnium/includes/article/fitxers/3985/Bienve-600-2.jpg
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Comprensió lectora 

 

1. Després de llegir el fragment de l’entrevista que li van fer des de la revista Escola Catalana, com 

creieu que entén Bienve Moya la cultura popular? Segons el vostre criteri, hi ha algunes 

manifestacions que formen part de manera inequívoca de la cultura d’elit? 

 

 

 

 

2. És normal que les festes passin per moments de decadència o d’abandó del suport de la majoria 

de la població on s’han celebrat tradicionalment?  De què creieu que depèn que es mantinguin o 

no es mantinguin vigents? 

 

 

3. Segons el text, les celebracions festives han de seguir unes normes perquè es consolidin com a 

tradició? Us sembla que Bienve Moya atorga valor als canvis que es produeixen en les 

celebracions al llarg del temps? 

 

 

 

4. Segons la vostra opinió, quin paper tenen els joves en la transmissió de les festes populars? 

 

 

 

5. Quin registre diríeu que fa servir l’entrevistat? Busqueu algunes paraules o característiques del text 

que ho exemplifiquin.  
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   Model de correcció 
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Full d’activitat 2. Intermedi 2 

Comprensió lectora  
 

1. Després de llegir el fragment de l’entrevista que li van fer des de la revista Escola Catalana, com 

creieu que entén Bienve Moya la cultura popular? Segons el vostre criteri, hi ha algunes 

manifestacions que formen part de manera inequívoca de la cultura d’elit? 

Segons ell, cultural popular és tota manifestació de caràcter festiu en l’àmbit públic estigui 

adreçada al públic que sigui i tingui el context que tingui; tant si és un concert de música 

clàssica com si és una diada castellera. 

... 

 

2. És normal que les festes passin per moments de decadència o d’abandó del suport de la majoria 

de la població on s’han celebrat tradicionalment?  De què creieu que depèn que es mantinguin o 

no es mantinguin vigents? 

 

Sí que és normal que el suport d’algunes festes no sigui sempre el mateix al llarg del temps. 

Depèn del grau de participació que hi pugui tenir la població en què se celebra la festa, 

bàsicament. 

3. Segons el text, les celebracions festives han de seguir unes normes perquè es consolidin com a 

tradició? Us sembla que Bienve Moya atorga valor als canvis que es produeixen en les 

celebracions al llarg del temps? 

 

Les celebracions acaben tenint normes per la força del costum, però és important que es 

puguin modificar aquestes normes perquè la manifestació cultural continuï viva i arrelada a 

la seva comunitat. 

4. Segons la vostra opinió, quin paper tenen els joves en la transmissió de les festes populars? 

 

Moya diu que les celebracions passen d’avis a néts i que és important que hi hagi una 

regeneració de les festes gràcies a la participació dels joves. 

5. Quin registre diríeu que fa servir l’entrevistat? Busqueu algunes paraules o característiques del text 

que ho exemplifiquin.  

 

Fa servir un registre informal. Ho notem per les expressions: “quan no hi ha peles,...” ; 
“...no el coneix ni sa mare”, entre d’altres.  

 

 

 

 

 

http://www.omnium.cat/ca/article/entrevista-a-bienve-moya-3985.html
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Full d’activitat 3. Intermedi 2 

Abans de llegir 

Quan busqueu informació per Internet, quines seccions acostumeu a consultar d’una pàgina web? Us fixeu 

més en les imatges o en el text escrit? Us agrada la percussió? 

Lectura en veu alta 

 

 

 

 

 

 

 

Web de La Repúbli-k de l’Avern 

Cert és que molts de nosaltres ens coneixíem d'anys enrere i que aquella nit, un fred 25 d'octubre, després 

d'una setmana de confusions i malentesos, va néixer La Republi-k de l'Avern, un grup de percussió amb 

ganes de passar-ho bé i fer passar-ho bé. Aquí començà un projecte que, a dia d'avui, segueix endavant 

amb ganes i decisió. Un grup que ha nascut de les brases d'una de les primeres colles infantils de diables, 

dels debats a la plaça de la Concòrdia, als carrers de Les Corts... Un grup que ha anat creixent amb força i 

ganes. Durant aquests gairebé 8 anys de trajectòria hem passat per diferents etapes, com tothom.  

El 5è aniversari 

Des de la seva creació fins a la celebració del 5è aniversari, el grup va rebre una allau de nous integrants, 

estava format pels membres fundadors i companys que s'hi van anar afegint. A partir d’aquest moment, els 

membres fundadors del grup van creure oportú que el grup creixés amb força.  

Al llarg d'aquests anys hem participat en actuacions amb colles de diables, cercaviles, concerts, festes del 

foc, fires i una llarga llista... Els nostres ritmes es basen en els ritmes tradicionals, tot donant-los un aire 

més actualitzat i festiu. Gaudim de la música i de la gent que ens acompanya, tot oferint gresca i xerinola. 

Visca el foc, la percussió i la tradició! 

http://www.larepublik.org/ 

 

 

http://www.larepublik.org/
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Full d’activitat 3. Intermedi 2 

Abans de llegir 

Quan busqueu informació per Internet, quines seccions acostumeu a consultar d’una pàgina web? Us fixeu 

més en les imatges o en el text escrit? Us agrada la percussió? 

Lectura en veu alta 

 

 

 

 

 

 

Web de La Repúbli-k de l’Avern 

Cert és que molts de nosaltres ens coneixíem d'anys enrere i que aquella nit, un fred 25 d'octubre, després 

d'una setmana de confusions i malentesos, va néixer La Republi-k de l'Avern, un grup de percussió amb 

ganes de passar-ho bé i fer passar-ho bé. Aquí començà un projecte que, a dia d'avui, segueix endavant 

amb ganes i decisió. Un grup que ha nascut de les brases d'una de les primeres colles infantils de diables, 

dels debats a la plaça de la Concòrdia, als carrers de Les Corts... Un grup que ha anat creixent amb força i 

ganes. Durant aquests gairebé 8 anys de trajectòria hem passat per diferents etapes, com tothom.  

El 5è aniversari 

Des de la seva creació fins a la celebració del 5è aniversari, el grup va rebre una allau de nous integrants, 

estava format pels membres fundadors i companys que s'hi van anar afegint. A partir d’aquest moment, els 

membres fundadors del grup van creure oportú que el grup creixés amb força.  

Al llarg d'aquests anys hem participat en actuacions amb colles de diables, cercaviles, concerts, festes del 

foc, fires i una llarga llista... Els nostres ritmes es basen en els ritmes tradicionals, tot donant-los un aire 

més actualitzat i festiu. Gaudim de la música i de la gent que ens acompanya, tot oferint gresca i xerinola. 

Visca el foc, la percussió i la tradició! 

http://www.larepublik.org/ 

 

 

 

 

http://www.larepublik.org/
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Comprensió lectora 

 

1. Amb les pistes que us dóna el text, com us imagineu que deu ser la relació entre els membres de 

la Repúbli-k de l’Avern? Quina edat penseu que deuen tenir? 

 

2. Per què intuïu que el 5è aniversari del grup representa una fita important en la seva trajectòria? Us 

sembla que el grup devia canviar el seu funcionament a partir d’aquest moment? 

 

 

 

3. Us sembla que hi ha seccions que practiquen activitats festives diferents o tots els integrants del 

grup són percussionistes? A partir de quines paraules concretes heu deduït la vostra resposta? 

 

 

4. Per les informacions textuals i de context (imatge del web, nom del grup, etc.) quina valoració us 

imagineu que fan els membres del grup de la música popular tradicional? Quina motivació creieu 

que tenen per formar part d’aquesta entitat? 
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Full d’activitat 3. Intermedi 2 

Comprensió lectora 

 

1. Amb les pistes que us dóna el text, com us imagineu que deu ser la relació entre els membres de 

la Repúbli-k de l’Avern? Quina edat penseu que deuen tenir? 

 

Els membres del grup són joves que es coneixen de fa temps. Deuen ser amics que viuen al 

mateix barri i que comparteixen l’afició pels diables. 

2. Per què intuïu que el 5è aniversari del grup representa una fita important en la seva trajectòria? 

Us sembla que el grup devia canviar el seu funcionament a partir d’aquest moment? 

 

Al cap de 5 anys de funcionament el grup es va ampliar molt més i van incrementar les sortides i 

la participació en moltes festes. 

 

3. Us sembla que hi ha seccions que practiquen activitats festives diferents o tots els integrants del 

grup són percussionistes? A partir de quines paraules concretes heu deduït la vostra resposta? 

 

Són tots percussionistes: “hem participat en actuacions amb colles de diables, cercaviles, 

concerts...” 

 

4. Per les informacions textuals i de context (imatge del web, nom del grup, etc.) quina valoració us 

imagineu que fan els membres del grup de la música popular tradicional? Quina motivació creieu 

que tenen per formar part d’aquesta entitat? 

 

Tenen una percepció molt lúdica de les tradicions populars i sembla que senten una vinculació 

especial amb els altres membres del grup. 
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Full d’activitat 4. Intermedi 2 

Abans de llegir 
 

Heu celebrat mai la revetlla de Sant Joan? Us fan por els petards? Sabeu com manipular-los? 
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Full d’activitat 4. Intermedi 2 

Abans de llegir 
 

Heu celebrat mai la revetlla de Sant Joan? Us fan por els petards? Sabeu com manipular-los? 
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Comprensió lectora 

 

1. Qui són els destinataris dels consells d’aquest fullet informatiu? A qui li pot interessar llegir aquesta 

informació? 

 

 

2. Qui penseu que ha escrit aquest text? En la vostra opinió, per què penseu que es fa un fullet com 

aquest? 

 

 

3. Per la forma i el contingut, us sembla que aquest text és un còmic? Tenint en compte l’estructura 

de les instruccions i el vocabulari que s’hi fa servir, penseu que és entenedor per a qualsevol tipus 

de públic? 

 

 

 

4. Heu parat atenció també al missatge dels dibuixos després d’haver llegit les instruccions de cada 

vinyeta? De quina manera creieu que les il·lustracions reforcen el missatge del text escrit? 

 

 

 

5. Segons la vostra opinió, què és el més perillós del que s’explica al fullet? Si només haguéssiu 

d’escollir un consell, quin triaríeu? 
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Full d’activitat 4. Intermedi 2 

Comprensió lectora 

1. Qui són els destinataris dels consells d’aquest fullet informatiu? A qui li pot interessar llegir aquesta 

informació? 

Els consells s’adrecen a la població dels llocs en què se celebrin revetlles, especialment a 

les persones que hagin de manipular materials pirotècnics. 

2. Qui penseu que ha escrit aquest text? En la vostra opinió, per què penseu que es fa un fullet com 

aquest? 

Aquest fullet l’edita l’administració i es pretén evitar que hi hagi tants accidents amb la 

manipulació dels petards. 

3. Per la forma i el contingut, us sembla que aquest text és un còmic? Tenint en compte l’estructura 

de les instruccions i el vocabulari que s’hi fa servir, penseu que és entenedor per a qualsevol tipus 

de públic? 

No és un còmic perquè no hi ha una història, però les vinyetes i el text breu crida més 

l’atenció i resulta més fàcil de llegir. El fet que les instruccions siguin tan directes ajuda a 

fer entenedor el text a qualsevol tipus de públic. 

4. Heu parat atenció també al missatge dels dibuixos després d’haver llegit les instruccions de cada 

vinyeta? De quina manera creieu que les il·lustracions reforcen el missatge del text escrit? 

L’expressió dels ninots ajuda a veure quan manipulen els petards correctament i quan no 

ho fan bé. 

5. Segons la vostra opinió, què és el més perillós del que s’explica al fullet? Si només haguéssiu 

d’escollir un consell, quin triaríeu?   

Resposta oberta. 
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Full d’activitat 1. Intermedi 3 

Abans de llegir 

Sabeu qui era Leonardo da Vinci? Heu vist alguna vegada el quadre de La Gioconda? On? Us agrada 

l’art? I la pintura? 

 

Lectura en veu alta 

La Gioconda 

 

El retrat més famós de Leonardo és La Gioconda, també conegut com la Mona Lisa (1503-1506), un dels 

quadres més comentats de la història de l’art. Pintat a Florència, el petit quadre, un oli sobre fusta de 77 × 

53 centímetres, va acompanyar el mestre del Renaixement fins a la fi dels seus dies. 

Existeix una diferència entre la Gioconda i els altres retrats femenins que Da Vinci va pintar al llarg de la 

seva vida: la presència del misteri de la bellesa en el rostre de la dona, en l’expressió de la seva mirada. El 

biògraf del geni renaixentista va identificar la protagonista com a Mona Lisa Gherardini, la dona de 

Francesco Bartolomeo del Giocondo, un home de negocis florentí. Mona Lisa devia tenir vint-i-quatre anys 

en posar per al mestre i de l’associació amb la seva figura prové el nom amb el qual es coneix el quadre. 

Ara bé, tot i que els estudiosos acostumen a donar per bona la identitat de Mona Lisa, hi ha cinc identitats 

possibles que podrien amagar-se darrere de la Gioconda. El mateix Leonardo va alimentar aquest misteri 

en no entregar mai el retrat a cap dels hipotètics clients.  

L’expressió entre malenconiosa i somrient, allò que s’anomena habitualment com l’enigmàtic somriure de 

la Gioconda, ve donada per la forma magistral amb la qual Leonardo aplica la tècnica de l’esfumat, que 

dóna lloc a una expressió ambigua. 

El fet que el seu somriure no s’apreciï en mirar-la directament i només aparegui quan la vista es fixa en 

altres parts del quadre omplen l’obra de misteri. L’enigmàtic somriure és així una il·lusió que apareix i 

desapareix per la peculiar manera en què l’ull humà processa les imatges. 

Aquest quadre s’ha convertit en la imatge fetitxe de la història de l’art. 

Text adaptat a partir de  

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2012/01/09/leonardo-da-vinci-la-gioconda/ 

 

 

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2012/01/09/leonardo-da-vinci-la-gioconda/
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Full d’activitat 1. Intermedi 3 

Abans de llegir 

Sabeu qui era Leonardo da Vinci? Heu vist alguna vegada el quadre de La Gioconda? On? Us agrada 

l’art? I la pintura? 

 

Lectura en veu alta 

La Gioconda 

 

El retrat més famós de Leonardo és La Gioconda, també conegut com la Mona Lisa (1503-1506), un dels 

quadres més comentats de la història de l’art. Pintat a Florència, el petit quadre, un oli sobre fusta de 77 × 

53 centímetres, va acompanyar el mestre del Renaixement fins a la fi dels seus dies. 

Existeix una diferència entre la Gioconda i els altres retrats femenins que Da Vinci va pintar al llarg de la 

seva vida: la presència del misteri de la bellesa en el rostre de la dona, en l’expressió de la seva mirada. El 

biògraf del geni renaixentista va identificar la protagonista com a Mona Lisa Gherardini, la dona de 

Francesco Bartolomeo del Giocondo, un home de negocis florentí. Mona Lisa devia tenir vint-i-quatre anys 

en posar per al mestre i de l’associació amb la seva figura prové el nom amb el qual es coneix el quadre. 

Ara bé, tot i que els estudiosos acostumen a donar per bona la identitat de Mona Lisa, hi ha cinc identitats 

possibles que podrien amagar-se darrere de la Gioconda. El mateix Leonardo va alimentar aquest misteri 

en no entregar mai el retrat a cap dels hipotètics clients.  

L’expressió entre malenconiosa i somrient, allò que s’anomena habitualment com l’enigmàtic somriure de 

la Gioconda, ve donada per la forma magistral amb la qual Leonardo aplica la tècnica de l’esfumat, que 

dóna lloc a una expressió ambigua. 

El fet que el seu somriure no s’apreciï en mirar-la directament i només aparegui quan la vista es fixa en 

altres parts del quadre omplen l’obra de misteri. L’enigmàtic somriure és així una il·lusió que apareix i 

desapareix per la peculiar manera en què l’ull humà processa les imatges. 

Aquest quadre s’ha convertit en la imatge fetitxe de la història de l’art. 

Text adaptat a partir de  

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2012/01/09/leonardo-da-vinci-la-gioconda/ 

 

 
 

 

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2012/01/09/leonardo-da-vinci-la-gioconda/
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Comprensió lectora 

 

1. Què vol dir que el quadre “va acompanyar el mestre del Renaixement fins a la fi dels seus dies”? 

 

 

 

 

2. Per què s’anomena Leonardo da Vinci “mestre”? 

 

 

 

 

3. El fet que el quadre tingui dos noms: La Gioconda i Mona Lisa vol dir que els experts no saben ben 

bé qui és la dona del retrat i ens donen dues possibles identitats? Si no és així, per què s’anomena 

el quadre de dues maneres diferents? a qui donem més importància si l’anomenem d’una manera 

o de l’altra? Penseu que la primera manera d’anomenar-la ( La Gioconda) devia ser un costum de 

l’època? 

 

 

 

 

4. Com aconsegueix l’artista la presència del misteri de la bellesa en el rostre de la dona, en 

l’expressió de la seva mirada? 

 

 

 

 

5. Què us sembla que vol dir que el somriure de la Gioconda és enigmàtic? Us fa aquesta impressió 

a vosaltres? 

 

 

 

 

6.  Per què us sembla que aquest quadre s’ha convertit en un fetitxe de la història de l’art?  Us 

sembla que n’hem fet un gra massa?  
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Full d’activitat 1. Intermedi 3 

Comprensió lectora 

 

 
1. Què vol dir que el quadre “va acompanyar el mestre del renaixement fins a la fi dels seus dies”? 

 
No el va donar mai al client que li devia encarregar, quan va morir encara el tenia da Vinci. 

 
2. Per què s’anomena Leonardo da Vinci “mestre”? 

 
- Molt sovint s’anomena mestre a un pintor. 
- Va ser un mestre per als seus deixebles, com tenien tots els pintors. 
- Va ser precursor de diferents tècniques, com ara l’esfumat. 

 
3. El fet que el quadre tingui dos noms: la Gioconda i Mona Lisa vol dir que els experts no saben ben 

bé qui és la dona del retrat i ens donen dues possibles identitats?  
 
No, es tracta de la mateixa persona, tot i que és cert que els experts consideren que darrere 
de la Gioconda s’hi amaguen fins a cinc identitats possibles.  
 
Si no és així, per què s’anomena el quadre de dues maneres diferents?  
 
Pel suposat nom de la model: podia ser una noia anomenada Mona Lisa, casada amb 
Francesco Bartolomeo del Giocondo.  
 
A qui donem més importància si l’anomenem d’una manera o de l’altra? 
 
A la model o al marit  

 
Penseu que la primera manera d’anomenar-la ( la Gioconda) devia ser un costum de l’època?  
 
Pregunta oberta. 

 
4. Com aconsegueix l’artista la presència del misteri de la bellesa en el rostre de la dona, en 

l’expressió de la seva mirada? 
 

Per l’aplicació de la tècnica de l’esfumat, que fa que la cara sigui misteriosa, sobretot el 
somriure. 
 

5. Què us sembla que vol dir que el somriure de la Gioconda és enigmàtic? Us fa aquesta impressió 
a vosaltres? 

 
Que només s’aprecia quan no es mira fixament el somriure. Es veu o no segons on es miri. 

 
6.  Per què us sembla que aquest quadre s’ha convertit en un fetitxe de la història de l’art? Us sembla 

que n’hem fet un gra massa?  
 

Resposta oberta 
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Full d’activitat 2. Intermedi 3 

Abans de llegir 
Penseu que és difícil aconseguir que un quadre sigui considerat una obra d’art? Heu visitat algun museu 

de pintura? Coneixeu els museus del  Louvre o El Prado? Havíeu sentit a parlar d’aquesta obra d’art: la 

Gioconda? Què en penseu, de la similitud de les dues obres? 

 
La Gioconda (Museu del Louvre) 

 
 

La Gioconda del Prado 

Lectura en veu alta 

El Prado descobreix la seva 'Gioconda'  

El Museu del Prado conserva una còpia de 'La Gioconda' de Leonardo da Vinci. Després de restaurar-la, 

ha descobert que va ser pintada pels deixebles de Da Vinci mentre l'artista pintava l'original. S'ha arribat a 

aquesta conclusió després d'observar l'obra amb llums infrarojos i descobrir que les rectificacions de la 

còpia són gairebé les mateixes que hi ha a l'original. Això fa pensar que el deixeble de Da Vinci que la va 

pintar va presenciar el procés de creació de l'original i que va fer els mateixos canvis que el seu mestre. 

Sempre s'havia datat l'obra al primer terç del segle XVI, però ara s'atribueix a dos dels deixebles més 

pròxims a Da Vinci. 

Fonts del museu han informat que els restauradors han descobert sota el fons negre del quadre, afegit 

posteriorment, el mateix paisatge toscà que hi ha a la 'Mona Lisa' del Louvre. La còpia que conserva el 

museu madrileny està en més bon estat de conservació i permet aportar noves dades sobre l'enigmàtic 

retrat i el seu icònic somriure. La còpia del Prado permet observar amb més nitidesa l'esfumat de 

Leonardo, la cèlebre tècnica creada per l'artista, i ha permès descobrir que la Mona Lisa no era tan madura 

com s'intueix a l'original. 

La còpia del Prado té unes dimensions molt semblants a l'original (76x57 cm la del Prado, 77x53 cm 

l'original) i està feta sobre fusta de noguer, la mateixa que l'original. La descoberta serà presentada 

oficialment el 21 de febrer de 2012. L'obra viatjarà a l'exposició que el Louvre prepara sobre Leonardo. 

 

Text adaptat de http://www.ara.cat/cultura/Prado-descobreix-Gioconda-Da-Vinci_0_638336308.html 

Foto del Museu del Louvre: http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg 

Foto de la Gioconda del Prado: http://conchahuerta.com/2012/03/01/la-gioconda-del-prado/ 

 

http://www.ara.cat/cultura/Prado-descobreix-Gioconda-Da-Vinci_0_638336308.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg
http://conchahuerta.com/2012/03/01/la-gioconda-del-prado/
http://4.bp.blogspot.com/-P9jVyWhzYOc/T2D-znHB5RI/AAAAAAAAANQ/DtbG7RFQXow/s1600/la+gioconda.jpg
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Full d’activitat 2. Intermedi 3 

Abans de llegir 
Penseu que és difícil aconseguir que un quadre sigui considerat una obra d’art? Heu visitat algun museu 

de pintura? Coneixeu els museus del  Louvre o El Prado? Havíeu sentit a parlar d’aquesta obra d’art: la 

Gioconda? Què en penseu, de la similitud de les dues obres? 

 
La Gioconda (Museu del Louvre) 

 
 

La Gioconda del Prado 

Lectura en veu alta 

El Prado descobreix la seva 'Gioconda'  

El Museu del Prado conserva una còpia de 'La Gioconda' de Leonardo da Vinci. Després de restaurar-la, 

ha descobert que va ser pintada pels deixebles de Da Vinci mentre l'artista pintava l'original. S'ha arribat a 

aquesta conclusió després d'observar l'obra amb llums infrarojos i descobrir que les rectificacions de la 

còpia són gairebé les mateixes que hi ha a l'original. Això fa pensar que el deixeble de Da Vinci que la va 

pintar va presenciar el procés de creació de l'original i que va fer els mateixos canvis que el seu mestre. 

Sempre s'havia datat l'obra al primer terç del segle XVI, però ara s'atribueix a dos dels deixebles més 

pròxims a Da Vinci. 

Fonts del museu han informat que els restauradors han descobert sota el fons negre del quadre, afegit 

posteriorment, el mateix paisatge toscà que hi ha a la 'Mona Lisa' del Louvre. La còpia que conserva el 

museu madrileny està en més bon estat de conservació i permet aportar noves dades sobre l'enigmàtic 

retrat i el seu icònic somriure. La còpia del Prado permet observar amb més nitidesa l'esfumat de 

Leonardo, la cèlebre tècnica creada per l'artista, i ha permès descobrir que la Mona Lisa no era tan madura 

com s'intueix a l'original. 

La còpia del Prado té unes dimensions molt semblants a l'original (76x57 cm la del Prado, 77x53 cm 

l'original) i està feta sobre fusta de noguer, la mateixa que l'original. La descoberta serà presentada 

oficialment el 21 de febrer de 2012. L'obra viatjarà a l'exposició que el Louvre prepara sobre Leonardo. 

 

Text adaptat de http://www.ara.cat/cultura/Prado-descobreix-Gioconda-Da-Vinci_0_638336308.html 

Foto del Museu del Louvre: http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg 

Foto de la Gioconda del Prado: http://conchahuerta.com/2012/03/01/la-gioconda-del-prado/ 

http://www.ara.cat/cultura/Prado-descobreix-Gioconda-Da-Vinci_0_638336308.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg
http://conchahuerta.com/2012/03/01/la-gioconda-del-prado/
http://4.bp.blogspot.com/-P9jVyWhzYOc/T2D-znHB5RI/AAAAAAAAANQ/DtbG7RFQXow/s1600/la+gioconda.jpg
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Comprensió lectora 

El text explica per què s’assemblen les dues obres? Sabeu més coses, ara, de la Gioconda? 

 

Completeu, doncs, l’esquema següent: 

 

 

Paràgraf 1 

 

Un cop restaurada la Gioconda del Prado, el Museu ha conclòs que: 

 

1. ___________________________ són deixebles de Da Vinci. 

2. Les dues obres es van pintar ______________. 

3. La pintura del Prado ______________ té les mateixes ______________ que el quadre del Louvre. 

 

Paràgraf 2 

 

 

Si comparem el retrat del Louvre i el del Prado, es descobreix que: 

 

1. En el quadre del Prado, al darrere de la dona hi ha un paisatge de la ______________ italiana 

que és ______________ al del Louvre. 

2. Aquest paisatge estava _______________-sota un fons negre. 

3. El quadre més ben conservat és _______________. 

4. L’obra del Prado ha permès als restauradors observar  millor ________________que és 

___________________________________________. 

5. Això ha posat al descobert que la model era més ______________ del que se suposava. 

 

Paràgraf 3 

 

1. La mida de les dues obres és ___________________________, tot i que el _______________ és 

una mica més alt i més ________________. 
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Full d’activitat 2. Intermedi 3 

Comprensió lectora 

 

El text explica per què s’assemblen les dues obres? Sabeu més coses, ara, de la Gioconda? 
 
Completeu, doncs, l’esquema següent: 
 
 
Paràgraf 1 
 
Un cop restaurada la Gioconda del Prado, el Museu ha conclòs que: 
 

4. _ELS AUTORS DE LA GIOCONDA DEL PRADO_ són deixebles de Da Vinci. 

5. Les dues obres es van pintar SIMULTÀNIAMENT. 

6. La pintura del Prado GAIREBÉ té les mateixes RECTIFICACIONS que el quadre del Louvre. 

 
 
Paràgraf 2 
 
 
Si comparem el retrat del Louvre i el del Prado, es descobreix que: 
 

6. En el quadre del Prado, al darrere de la dona hi ha un paisatge de la TOSCANA italiana que és 

IGUAL / IDÈNTIC al del Louvre 

7. Aquest paisatge estava AMAGAT sota un fons negre 

8. El quadre més ben conservat és EL DEL PRADO. 

9. L’obra del Prado ha permès als restauradors observar  millor L’ESFUMAT , que és UNA 

TÈCNICA PICTÒRICA CREADA PER DA VINCI.  

10. Això ha posat al descobert que la model era més JOVE del que se suposava. 

 

Paràgraf 3 

 

1. La mida de les dues obres és _SEMBLANT_, tot i que el DEL LOUVRE / QUADRE ORIGINAL és 

una mica més alt i més ESTRET. 
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Full d’activitat 3. Intermedi 3 

Abans de llegir 

Com us definiríeu, com una persona curiosa, amb mentalitat científica o tècnica? O més aviat humanista, i 

amb actitud filosòfica o literària? A part de La Gioconda, coneixeu alguna altra obra de Da Vinci? Sabeu en 

quina època va viure? 

 

 

Lectura en veu alta 

 

Leonardo da Vinci 

Va ser un artista florentí, nascut a Vinci, una localitat propera a Florència, el 1452, i un home d'un esperit 

universal: a la vegada científic, enginyer, inventor, pintor, escultor, arquitecte, urbanista, músic, poeta, 

filòsof i escriptor. 

Els primers treballs importants els va fer a Milà. Posteriorment va treballar a Roma, Bolonya i Venècia, i va 

passar els últims anys de la seva vida a França. 

Leonardo de Vinci sovint ha estat descrit com el símbol de l'home del Renaixement: un geni universal, un 

filòsof humanista amb una curiositat il·limitada, i una gran força creativa. Ha estat considerat com un dels 

pintors més destacats de tots els temps i potser la persona més talentosa en un bon nombre d'àmbits 

diferents.  

Tot i que Leonardo és més conegut com a pintor, només han sobreviscut fins a l'actualitat una quinzena 

d'obres; aquest petit nombre és una conseqüència del temps que dedicava a les seves constants 

experimentacions tècniques. Malgrat tot, aquestes poques obres, i tot el que apareix als seus quaderns 

plens de dibuixos, diagrames científics i reflexions sobre la naturalesa de la pintura, han estat un important 

llegat per a les següents generacions d'artistes.  

Com a enginyer i inventor, Leonardo va desenvolupar idees molt avançades per l'època que vivia, des de 

l'helicòpter, al carro de combat, el submarí o, fins i tot, l'automòbil. Molt pocs dels seus projectes van 

arribar a ser construïts; ni tan sols no eren realitzables a la llum dels coneixements del seu temps. En tant 

que científic, les aportacions de Leonardo van contribuir a desenvolupar el coneixement en els àmbits tan 

diversos com l'anatomia, l'enginyeria civil i l'òptica. 

Text extret i modificat de http://ca.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B2sof
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escriptor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Roma
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bolonya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A8cia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Renaixement
http://ca.wikipedia.org/wiki/Curiositat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Creativa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B2pter
http://ca.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
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Full d’activitat 3. Intermedi 3 

Abans de llegir 

Com us definiríeu, com una persona curiosa, amb mentalitat científica o tècnica? O més aviat humanista, i 

amb actitud filosòfica o literària? A part de La Gioconda, coneixeu alguna altra obra de Da Vinci? Sabeu en 

quina època va viure? 

 

 

Lectura en veu alta 

 

Leonardo da Vinci 

Va ser un artista florentí, nascut a Vinci, una localitat propera a Florència, el 1452, i un home d'un esperit 

universal: a la vegada científic, enginyer, inventor, pintor, escultor, arquitecte, urbanista, músic, poeta, 

filòsof i escriptor. 

Els primers treballs importants els va fer a Milà. Posteriorment va treballar a Roma, Bolonya i Venècia, i va 

passar els últims anys de la seva vida a França. 

Leonardo de Vinci sovint ha estat descrit com el símbol de l'home del Renaixement: un geni universal, un 

filòsof humanista amb una curiositat il·limitada, i una gran força creativa. Ha estat considerat com un dels 

pintors més destacats de tots els temps i potser la persona més talentosa en un bon nombre d'àmbits 

diferents.  

Tot i que Leonardo és més conegut com a pintor, només han sobreviscut fins a l'actualitat una quinzena 

d'obres; aquest petit nombre és una conseqüència del temps que dedicava a les seves constants 

experimentacions tècniques. Malgrat tot, aquestes poques obres, i tot el que apareix als seus quaderns 

plens de dibuixos, diagrames científics i reflexions sobre la naturalesa de la pintura, han estat un important 

llegat per a les següents generacions d'artistes.  

Com a enginyer i inventor, Leonardo va desenvolupar idees molt avançades per l'època que vivia, des de 

l'helicòpter, al carro de combat, el submarí o, fins i tot, l'automòbil. Molt pocs dels seus projectes van 

arribar a ser construïts; ni tan sols no eren realitzables a la llum dels coneixements del seu temps. En tant 

que científic, les aportacions de Leonardo van contribuir a desenvolupar el coneixement en els àmbits tan 

diversos com l'anatomia, l'enginyeria civil i l'òptica. 

Text extret i modificat de http://ca.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B2sof
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escriptor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Roma
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bolonya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A8cia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Renaixement
http://ca.wikipedia.org/wiki/Curiositat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Creativa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B2pter
http://ca.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
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Comprensió lectora 

 
1. Penseu que Da Vinci és el cognom de Leonardo? O us sembla que es diu així per alguna altra 

raó? Per què creieu que l’anomenen “artista florentí”? 

 

 

 

 

2. Què vol dir que Leonardo da Vinci era un home d’”esperit universal”? Penseu que aquest esperit 

és comú en la nostra època? Us sembla que avui dia hi ha massa separació entre ciència i 

cultura? O penseu que amb els coneixements que tenim avui dia l’especialització és necessària? 

 

 

 

 

3. És possible que no hàgiu entès totes les paraules del text. Potser alguna l’heu hagut de buscar al 

diccionari. Hi ha alguna altra paraula que us hagi costat d’entendre? Per exemple, sabeu el 

significat de la paraula llegat? 

 

 

 

 

 

4. Heu pogut trobar al text quantes pintures es conserven de Leonardo?  Per què us sembla que és 

tan famós malgrat aquest petit nombre d’obres? Vosaltres penseu que és merescuda, aquesta 

fama, segons el que ens explica el text? 
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Full d’activitat 3. Intermedi 3 

 

Comprensió lectora 

 

 
1. Penseu que Da Vinci és el cognom de Leonardo? O us sembla que es diu així per alguna altra 

raó? Per què creieu que l’anomenen “artista florentí”? 

 

Perquè va néixer a Vinci, un poble de prop de Florència. [Vinci està a 24 km de Florència i a 

50 km de Pisa]. devia formar-se com a pintor a Florència. Vinci formava part de Florència (un 

estat independent en aquella època). 

 

2. Què vol dir que Leonardo da Vinci era un home d’”esperit universal”? Penseu que aquest esperit 

és comú en la nostra època? Us sembla que avui dia hi ha massa separació entre ciència i 

cultura? O penseu que amb els coneixements que tenim avui dia l’especialització és necessària? 

 

Que abraçava totes les àrees del coneixement, tant científic, com tècnic, artístic, filosòfic... 

Resposta oberta. 

 

3. És possible que no hàgiu entès totes les paraules del text. Potser alguna l’heu hagut de buscar al 

diccionari. Hi ha alguna altra paraula que us hagi costat d’entendre? Per exemple, sabeu el 

significat de la paraula llegat? 

 

Herència 

 

Pregunta oberta 

 

 

4. Heu pogut trobar al text quantes pintures es conserven de Leonardo?  Per què us sembla que és 

tan famós malgrat aquest petit nombre d’obres? Vosaltres penseu que és merescuda, aquesta 

fama, segons el que ens explica el text? 

 

 

Una quinzena. Per ser model d’home del renaixement: complet, enginyer, científic, pintor, 

filòsof, escriptor..., i per reflexionar sobre l’art i la pintura. 
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Full d’activitat 4. Intermedi 3 

Abans de llegir 

Has hagut de desplaçar-te fora del teu país per treballar? Com vas aconseguir la feina? Alguna vegada t’han donat una beca per estudiar o treballar a l’estranger? 

Creus que es donen facilitats perquè els estudiants millorin els aprenentatges i aprenguin un ofici? I per practicar i millorar altres llengües? 

Lectura en veu alta 
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Full d’activitat 4. Intermedi 3 

Abans de llegir 

Has hagut de desplaçar-te fora del teu país per treballar? Com vas aconseguir la feina? Alguna vegada t’han donat una beca per estudiar o treballar a l’estranger? 

Creus que es donen facilitats perquè els estudiants millorin els aprenentatges i aprenguin un ofici? I per practicar i millorar altres llengües? 

Lectura en veu alta 
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Comprensió lectora 

1. Un cop llegida la pàgina d’internet d’on heu tret la informació, penseu si podeu accedir-hi. 

 

 

 

2. Hi veieu alguna contradicció entre l’explicació del programa Leonardo da Vinci i el perfil de 

persones a qui va dirigit? Què vol dir “persones treballadores”, en aquest context? 

 

 

3. Quins tipus d’aprenentatge inclou la beca Leonardo da Vinci? 

 

 

4. On es pot demanar més informació sobre aquesta beca? 

 

 

 

5. Quins tipus d’informació trobeu en aquesta pantalla? 
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Full d’activitat 4. Intermedi 3 

Comprensió lectora 

1. Un cop llegida la pàgina d’internet d’on heu tret la informació, penseu si podeu accedir-hi. 

 

Només són per a persones de 18 a 35 anys, en atur o treball precari, residents a Catalunya. 

2. Hi veieu alguna contradicció entre l’explicació del programa Leonardo da Vinci i el perfil de 

persones a qui va dirigit? Què vol dir “persones treballadores”, en aquest context? 

 

Diu que subvenciona projectes de mobilitat per a persones treballadores; en canvi s’hi poden 

apuntar persones en atur. 

“Persones treballadores” potser vol dir persones amb ganes de treballar o persones en edat 

laboral... 

3. Quins tipus d’aprenentatge inclou la beca Leonardo da Vinci? 

 

Inclou l’aprenentatge d’un idioma i les estades en pràctiques en una empresa.  

4. On es pot demanar més informació sobre aquesta beca? 

 

A l’Oficina Virtual de la Generalitat, al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat o al 

telèfon 012. 

5. Quins tipus d’informació trobeu en aquesta pantalla? 

 

Explicació sobre la beca, requisits, enllaços als procediments per demanar-la i a la normativa 

que en fa referència. 
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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 
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