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1. ABANS DE LLEGIR: A LA RECERCA D’INFORMACIÓ 
 
Les noves tecnologies ofereixen molts recursos que permeten buscar i processar 
informació. Amb les activitats que es proposen en aquest apartat, aprendreu a cercar 
informació i imatges a Internet.  
 
1. Internet conté un immensa biblioteca virtual on podeu trobar informació sobre 
qualsevol tema. Comproveu-ho! Consulteu les adreces següents per contestar 
correctament el test:1  
 

Lloc web Adreça 

Enciclopèdia Catalana.  http://www.enciclopediacatalana.cat 

Lletra  http://www.lletra.cat/ 

AELC  http://www.escriptors.cat/ 

 
1) Mercè Rodoreda nasqué a Barcelona... 
el 1980. 

� el 1908. 
� el 1809. 

 
2) A vint anys... 

� emigrà a Buenos Aires. 
� es casà amb el seu oncle.  
� tingué un fill. 

 
3) Entre 1933 i 1935 treballa com a... 

� actriu.  
� dissenyadora gràfica. 
� periodista. 

 
4) La vida i la carrera de l’autora sofriren un canvi radical a causa de... 

� la Guerra del Francès.  
� la primera Guerra Mundial. 
� la Guerra Civil. 

 
5) Mercè Rodoreda s’exilià i durant molt anys visqué a diverses ciutats... 

� europees. 
� australianes. 
� africanes. 

 
6) L’escriptora retornà a Catalunya... 

� a la dècada dels seixanta. 
� a l’inici del segle passat.  
� a la dècada dels setanta. 

 
7) La primera obra que publicà durant l’exili fou... 

� Mirall trencat.  
� La plaça del Diamant. 
� Vint-i-dos contes. 

                                                
1 Comproveu les respostes del test al solucionari. 
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8) El pas del realisme cap la narració fantàstica de l’obra rodorediana s’evidencia a... 

� El carrer de les Camèlies. 
� Sóc una dona honrada?  
� La meva Cristina i altres contes.  

 
9) L’autora rebé el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes... 

� el 1809. 
� el 1980. 
� el 1908. 

 
2. Cerqueu la informació per elaborar una bibliografia actualitzada de l’obra de M. 
Rodoreda. Completeu el quadre següent amb la informació que extraureu de la pàgina 
web de la fundació Mercè Rodoreda: http://www.mercerodoreda.cat 
 

Títol Lloc de 
publicació 

Editorial Any Nom i número 
de la col·lecció 

Aloma     

Vint-i-dos contes     

La plaça del Diamant     

El carrer de les Camèlies     

La meva Cristina i altres contes     

Mirall trencat     

Semblava de seda i altres 
contes 

    

Viatges i flors     

Quanta, quanta guerra     

La mort i la primavera     

 
 
3. Amb el processador de textos, elaboreu la bibliografia de l’obra de Mercè Rodoreda 
utilitzant la informació recollida en l’exercici anterior. Referiu la informació tal com 
mostra l’exemple emprant les convencions gràfiques indicades:  
 
Exemple : OVIDI. Les Metamorfosis I-VI. Barcelona: Edicions de la Magrana, 1998. 
(L’Esparver Clàssic; 8) 
 

• Nom de l’autor o de l’autora : en versaleta. S’escriu primer el cognom i 
posteriorment, després d’una coma, la inicial del nom seguit d’un punt. 

• Títol de l’obra : en cursiva. El títol va seguit d’un punt. 
• Lloc i any de publicació, i editorial : en rodona. Primer s’escriu el lloc de 

publicació. Posteriorment, després de dos punts, l’editorial que se separa de 
l’any d’edició amb una coma. 
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• Col·lecció : entre parèntesis. El número de la col·lecció se separa del títol amb 
punt i coma.  

 
4. En els exercicis anteriors, heu buscat informació a Internet a partir d’unes adreces 
indicades. Quan no disposeu d’un itinerari previ, haureu d’utilitzar els cercadors o 
motors de cerca per trobar informació a la xarxa. Consulteu els cercadors proposats i 
valoreu-ne els aspectes següents: 

 
a) És fàcil utilitzar el cercador? 
 
b) Conté indicacions per a la cerca avançada? 
 
c) Quins cercadors es poden consultar en català? 

 
   

 
 

 

 
 
5. Busqueu informació sobre un dels protagonistes del conte de Mercè Rodoreda, que 
llegireu posteriorment. Introduïu el terme salamandra en els diferents cercadors i 
indiqueu el nombre de resultats:  
 

Cercador Resultats 

Google  

Nosaltres.com  

Yahoo!  

Altavista  

 
6. Per optimitzar el procés de recerca, cal utilitzar els operadors booleans. Aquests 
operadors (OR, NOT, AND) permeten ampliar o restringir el camp de cerca. Introduïu 
les combinacions indicades en un cercador i apunteu el nombre de resultats:  
 

Combinació de cerca Resultats 

amfibi  

salamandra AND amfibi  

salamandra AND salamandrids  

salamandra AND amfibi AND salamandra salamandra  

salamandra AND salamandrids AND salamandra salamandra  
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7. En el procés de cerca d’informació a Internet, és aconsellable desar les pàgines web 
trobades per poder-les utilitzar posteriorment. Deseu algunes de les pàgines 
consultades en els exercicis anteriors. 
 
8. Consulteu aquestes adreces i valoreu la informació i les imatges que hi apareixen. 
Utilitzeu la sèrie numèrica del zero (-) al cinc (+): 
 

Portal Adreça Informació Imatges 

FAUNA IBÉRICA http://faunaiberica.org/   

ESPAIS NATURALS http://www.ddgi.es/espais/#fauna   

POISONOUS 
PLANTS AND 
ANIMALS 

http://library.thinkquest.org/04oct/00120/   

ANIMAUX DE 
FRANCE http://www.animauxdefrance.fr/   

ARAGÓN http://www.aragonesasi.com/   

 
9. Seleccioneu les imatges que us resultin més atractives i deseu-les.  
 
 
2. LLEGIR A PAMS “LA SALAMANDRA” 2 
 
La lectura és un procés a través del qual elaborem una interpretació del text. En 
aquest procés intervenen diferents components: els coneixements previs que tenim 
sobre el tema, el text i l’autor, la descodificació que realitzem dels elements textuals i 
lingüístics que ens aporta el text i la nostra resposta com a lectors o lectores.  
 
1. Llegiu de manera seqüenciada el conte de Mercè Rodoreda «La salamandra» i, a 
mesura que aneu llegint, contesteu les preguntes de cada apartat. Contrasteu les 
vostres respostes amb un grup de companys i companyes:  
 
1.1. Llegiu el títol i contesteu les preguntes:  
 

a) Qui penseu que protagonitzarà la narració? 
 

b) Quins fets creieu que es relataran? 
 

c) Quin tipus de narració creieu que llegireu? 
 

d) Qui explicarà la història? 
 
1.2. Llegiu el primer paràgraf i responeu les preguntes: 
 

a) Qui narra la història? A partir de quins indicis heu definit la personalitat del 
narrador? 

 
                                                
2 Aquesta activitat pot desenvolupar-se oralment per construir de manera col·laborativa la 
interpretació del text entre tota la classe.  
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b) En quin moment històric transcorre l’acció? Amb quins elements l’heu deduït? 
 

c) Què fa la dona a la vora de l’estany? Com la definiríeu? 
 

d) Quina relació manté la dona amb els animals i l’entorn natural? 
 

e) De quina manera s’enceta el contacte entre l’home i la dona? Qui l’inicia? Quin 
rol juga cada personatge? 

 
1.3. Llegiu el segon paràgraf i contesteu les preguntes:  
 

a) Interpreteu el fragment següent. Què està passant? Quina relació s’estableix 
entre els fets, la dona i la natura? 

 
Em va tornar a abraçar contra la soca del salze i em va posar la mà plana 
damunt dels ulls. I tot d’una em va semblar que m’adormia i que les fulles em 
deien coses que jo no comprenia, i que me les anaven dient cada vegada més 
baix i més a poc a poc. 

 
b) Qui és la dona de la trena rossa? Què fa?  

 
c) De què titlla la dona de la trena rossa a la dona de l’estany? En quin sentit utilitza 

la paraula amb què la denomina? 
 

d) Quins altres usos coneixeu de la paraula bruixa? 
 

e) Com acaba l’escena? 
 
1.4. Llegiu el tercer paràgraf i responeu les preguntes:  
 

a) Després dels fets esdevinguts a l’estany, quina és la reacció del poble? 
 

b) La reacció de la gent del poble està justificada o és fruit de la superstició? 
Raoneu la vostra resposta. 

 
c) Per quin motiu la gent del poble titlla la dona de bruixa? Amb quin sentit utilitza 

aquest terme? 
 

d) Què es troba la dona penjat a la porta de casa seva? 
 

e) Com penseu que se sent la dona davant de la reacció del poble? 
 
1.5. Llegiu el quart paràgraf i contesteu les preguntes:  
 

a) Quines altres bèsties mortes pengen a la porta de la casa de la dona? 
 

b) Per què s’espanta el gat de la processó? Per la situació o perquè la dona és una 
bruixa? Raoneu la vostra resposta. 

 
c) Després de la processó la dona torna a veure l’home? Per què? 

 
d) Quins són els sentiments de la dona? 

 
e) Què expliquen dos homes sobre la mare de la protagonista? Penseu que els fets 

que expliquen són reals?  
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f) Com imagineu la vida de la dona i la seva mare al poble? 

 
g) Valoreu el tracte que el poble ha donat a aquestes dues dones.  

 
1.6. Llegiu el cinquè paràgraf i responeu les preguntes:  
 

a) Com interpreteu el fragment i em deixaven amb el meu mal, que no era pas el 
que ells m’haurien volgut fer? 

 
b) Per quins motius volen cremar la dona?  

 
c) Per què la castiguen amb la foguera?  

 
d) Hi ha algun fet en el relat que justifiqui la decisió del poble?  

 
1.7. Llegiu el sisè paràgraf i contesteu les preguntes:  
 

a) Com col·loquen la dona a la foguera? 
 

b) Quina cançó canten els nens? Per què la canten? 
 

c) Per quins motius creu la gent que la foguera no s’encén? És una creença 
fonamentada? 

 
d) Entre la gent del poble hi ha una dona amb aparença de bruixa? Qui és? Què 

fa? 
 

e) La dona de la foguera és una bruixa? És víctima de la mala interpretació del 
fets? Raoneu la vostra resposta a partir dels indicis trobats en el text. 

 
f) Quins sentiments experimenta la gent del poble mentre cremen la dona? Què 

demostren aquests sentiments? 
 
1.8. Llegiu el setè paràgraf i responeu les preguntes:  
 

a) En què es transforma la dona? 
 

b) Per què creieu que s’ha convertit en aquest animal i no en un altre? 
 

c) Aquesta metamorfosi demostra que la dona és una bruixa? Contrasteu la vostra 
resposta amb la que heu concretat a l’apartat anterior. 

 
d) Qui narra la història? Contrasteu la vostra resposta amb la que hàgiu donada a 

l’apartat 1.1. d’aquest exercici. 
 
1.9. Llegiu del vuitè al desè paràgraf i contesteu les preguntes:  
 

a) Quines són les sensacions físiques que experimenta amb la transformació? 
 

b) Cap a on va la salamandra en primer lloc? Per què hi va? 
 

c) La nit que retorna al poble on entra? 
 

d) Què fa amb la cendra de la llar? Per què? 
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1.10. Llegiu l’onzè paràgraf i contesteu les preguntes:  
 

a) Què fa la salamandra quan entra la lluna per la finestra? Perquè ho fa? 
 

b) Quina reacció us provoca com a lectors l’escena descrita en aquest paràgraf? 
 

c) Què continua essent igual per a la dona convertida en salamandra? 
 
1.11. Llegiu el dotzè paràgraf i contesteu les preguntes:  
 

a) Com foragita la dona de la trena rossa la salamandra?  
 

b) Què passa a l’abeurador dels cavalls? 
 

c) Com acaba l’anècdota de l’abeurador? 
 

1.12. Llegiu del tretzè al catorzè paràgraf i contesteu les preguntes:  
 

a) Cap a on va la salamandra amb la pota trencada? 
 

b) Quin incident s’esdevé amb les anguiles? 
 

c) Què pot estar passant a la salamandra mentre sent les sensacions que descriu 
el fragment següent? Raoneu la vostra resposta. 

 
I no sé per què tot d’una vaig veure el camí de les pedres, les aranyes de casa 
meva, les cames penjades al costat del llit; blanques i blaves, com si ells dos 
estiguessin asseguts damunt de l’aigua, però buides; com una bugada estesa, que 
l’anar i venir de l’aigua feia gronxar. I jo em veia sota de la creu feta d’ombra, 
damunt d’un foc de colors que s’alçava xisclant i que no em cremava... 

 
d) Com interpreteu l’el·lipsi del final del conte?  

 
Fins que les anguiles es van cansar l’ombra va xuclar la maneta... una ombra 
morta, que estenia a poc a poc la pols de l’aigua, dies i dies i dies, en aquell racó de 
llot, entre arrels d’herba i de salze que tenien set i bevien allà des de sempre.  

 
e) Qui és el narrador de la història? Quin és el seu estat? Contrasteu la vostra 

resposta amb la que heu donada a l’apartat 1.1. d’aquest exercici.  
 

f) El conte narra una història similar a la que us esperàveu en llegir el títol? 
Argumenteu la vostra resposta.  

 
g) Quina reacció us ha provocat la narració? Us ha inspirat tendresa? Us ha fet 

reflexionar? Us ha resultat avorrida? Raoneu la vostra resposta. 
 
3. Completeu la carta següent incloent-hi una síntesi dels fets principals del conte «La 
salamandra» i la vostra opinió personal: 
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Begur, 30 d’agost de 2001  

 

Estimada Marta,  

Aquest any la colla no estava gaire animada i he ap rofitat per 

nedar molt i prendre el sol. M’he passat els dies estesa com u na 

sargantana; una sargantana que s’avorria com una so ca fins que 

va decidir fer- se un tip de llegir. Quan les meves reserves 

s’han esgotat, la Laia, la set- ciències del grup, m’ha deixat 

per a mi soleta t ota la seva biblioteca. Allí hi he trobat un 

recull de contes de Mercè Rodoreda. D’entre tots el s contes que 

n’he llegit el que més recordo és “La salamandra”, un conte que 

explica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des del meu punt de vista és un conte 

...............................................................................................……………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

                    Una abraçada, 
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3. DESPRÉS DE LLEGIR: TALLER D’ESCRIPTURA  
 
En la tradició literària el motiu de la transformació ha estat utilitzat de manera 
recurrent. Cada nova versió reinterpreta el motiu i hi introdueix nous matisos. Exploreu 
les vostres possibilitats com a escriptors i escriptores elaborant un text de creació 
literària seguint el procés de creació proposat. 
 
3.1. Abans de començar 
 
1. Quines sensacions us provoca cadascun d’aquests animals? Escriviu-ne dues. 
Posteriorment, valoreu si aquestes sensacions estan associades a algunes de les 
seves característiques físiques. Raoneu la vostra resposta. 

 
a) ..............................................................     a) .............................................................. 
b) ..............................................................     b) .............................................................. 
 

     

 

                                              

a) ..............................................................     a) .............................................................. 

b) ..............................................................     b) .............................................................. 
 

                                                         

a) ..............................................................     a) .............................................................. 

b).............................................................     b) .............................................................. 
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2. La tradició cultural ha associat trets propis de l’ésser humà a alguns animals. 
Identifiqueu tres característiques humanes que es relacionin amb a cadascun 
d’aquests animals.  

 

a) ..............................................................     a) .............................................................. 
b) ..............................................................     b) .............................................................. 

c) ..............................................................     c) .............................................................. 
 

a) ..............................................................     a) .............................................................. 
b) ..............................................................     b) .............................................................. 

c) ..............................................................     c) .............................................................. 

 
a) ..............................................................     a) .............................................................. 

b) ..............................................................     b) .............................................................. 
c) ..............................................................     c) .............................................................. 
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3.2. Per escriure 
 
1. Completeu el quadre amb el nom d’un dels animals dels exercicis dels apartats 
anteriors. Seleccioneu el que us provoqui angúnia o rebuig i escriviu-ne el nom. 
Després introduïu-hi les parts del cos més característiques. Finalment, completeu els 
quadres amb quatre adjectius que les descriguin. 

 

Part del cos

..............
Part del cos

..............
Part del cos

.............
Part del cos

.............
Part del cos

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

(Nom de l'animal)

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

 
 

3. Encercleu en l’exercici anterior les característiques físiques que us resultin més 
desagradables de l’animal.  
 
4. Llegiu els textos següents (extrets de «La salamandra» de Mercè Rodoreda i de La 
metamorfosi de Franz Kafka) i analitzeu com es descriuen els canvis físics i les 
sensacions que experimenten els protagonistes: 
 
Text 1 
 

I aleshores va passar una cosa que em va fer estrènyer les dents: els braços i 
les cames se m’anaven escurçant com les banyes d’un cargol que una vegada 
havia tocat amb el dit, i sota del cap, allà on el coll s’ajunta amb les espatlles, 
sentia que una cosa s’estirava i em burxava. [...] I em vaig posar a caminar per 
damunt de les brases, molt a poc a poc, perquè la cua em pesava.  

Tenia la cara arran de terra i caminava amb les mans i amb els peus. [...] 
Em vaig acostar al pedrís, vaig travessar la casa per entre flames i brases, de 
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pressa, cap al salze, cap als créixens, i [...] em vaig posar a caminar pel fang i 
pels bassals, i a les manetes els agradava enfonsar-se en aquella pasta flonja, 
però els peus, al darrera, es cansaven de tant quedar-se enganxats. [...] 

A la matinada, no sé si l’endemà o un altre dia, vaig sortir a poc a poc i 
vaig veure les muntanyes altes sota un cel tacat de núvols. Vaig córrer pels 
créixens i em vaig aturar a la soca del salze. Les primeres fulles encara eren a 
dins dels brots, però els brots ja verdejaven. No sabia cap on tirar; si em distreia, 
els brins d’herba em burxaven els ulls —i entre els brins em vaig adormir fins que 
el sol va ser alt. Quan em vaig despertar vaig caçar un mosquit molt petit i 
després vaig buscar cucs per entre l’herba. 

M. Rodoreda, Tots els contes (p. 240-241) 
 

Text 2 
 

Quan, un matí, Gregor Samsa va despertar-se d’uns somnis neguitosos, 
es va trobar al llit transformat en un insecte monstruós. Jeia damunt l’esquena 
dura, talment com una closca i, si aixecava una mica el cap, veia la panxa bruna, 
segmentada per estreps arquejats, com un voltam, i tan prominent que el 
cobrellit, a punt de relliscar del tot, a penes s’aguantava. Les cames, molt 
nombroses i dolorosament primes en comparació amb el gruix que tenien abans, 
s’agitaven indefenses davant dels seus ulls. [...]  

De primer va creure que podria sortir del llit començant per la part inferior 
del cos, però aquesta part —que, d’altra banda, encara no havia vist, i de la qual 
no es podia fer cap idea precisa— va resultar molt difícil de moure. Tot va anar 
molt a poc a poc. I quan, finalment, gairebé furiós, va reunir totes les forces i va 
agafar impuls cap endavant sense miraments, va equivocar la direcció, es va 
donar un cop molt fort contra els peus del llit, i la coïssor que va sentir li 
demostrà que precisament la part inferior del seu cos potser també era, en aquell 
moment, la més sensible. 

Va provar, doncs, de treure primer la part superior del cos, i va girar el 
cap, amb precaució, cap a l’espona. Ho va aconseguir fàcilment i, malgrat 
l’amplada i la pesantor, la massa del seu cos va començar a seguir, lentament, el 
moviment del cap. Però quan, per fi, el cap li va penjar en l’aire, fora del llit, va 
tenir por de continuar amb aquell mètode perquè, si es deixava caure així, seria 
ben bé un miracle que no es fes mal al cap. [...] I es va posar a bellugar tota 
l’estesa del cos rítmicament, amb la intenció de balancejar-se per sortir del llit. Si 
es deixava caure d’aquesta manera, el cap, que mantindria vigorosament alçat 
en el moment de caure, quedaria probablement indemne. L’esquena semblava 
molt dura; segur que no es ressentiria del cop contra l’estora. El que més el 
preocupava era pensar en el terrabastall que originaria i que, possiblement, 
provocaria inquietud, si no angoixa, darrera totes les portes. Però s’havia 
d’exposar a aquest risc. 

Quan Gregor ja tenia mig cos fora del llit —el nou mètode era més un joc 
que un esforç, només calia anar-se gronxant cap endarrera— se li va acudir que 
tot seria molt fàcil si algú venia a ajudar-lo. [...] 

Ja s’havia desplaçat tant, que aviat perdria l’equilibri si continuava aquell 
balanceig, i no podia trigar gaire a prendre una decisió definitiva, [...] Gregor es 
llançà amb totes les seves forces de dalt a baix del llit. Es va sentir un cop sec, 
però no va ser, pròpiament, un terrabastall. L’estora va amorosir una mica la 
caiguda, i també l’esquena era més elàstica del que Gregor havia pensat; per 
això es produí aquell soroll sord, no massa perceptible. Però no havia tingut prou 
cura a mantenir el cap dret, i s’hi va fer mal; el girava i el fregava a l’estora amb 
ràbia i dolor.  

F. Kafka, La metamorfosi (p. 35-45) 
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4. Elaboreu un text, que inquieti el lector o la lectora, en què es descrigui la 
transformació d’un ésser humà en l’animal descrit anteriorment. Potencieu les 
característiques físiques que heu encerclat en l’esquema de l’exercici 2 d’aquest 
apartat i utilitzeu alguns dels recursos dels textos de l’exercici anterior. 
 
5. Per comprovar l’efectivitat del vostre text demaneu a un grup de companys i 
companyes que el llegeixin. Introduïu-hi les modificacions necessàries a partir dels 
suggeriments que us hagin proposat. Per recollir-los utilitzeu la pauta següent:  
 
 
Què us ha agradat més del text? 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
Què no us ha agradat? 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
Hi inclouríeu més informació? quina? 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
Quins detalls del text eliminaríeu? 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
Feu algun suggeriment per millorar el text. 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
6. A l’últim, reviseu l’ortografia i la puntuació. Introduïu les modificacions que siguin 
necessàries en el vostre escrit. 





 

19 

Solucionari 
 
1. ABANS DE LLEGIR: A LA RECERCA D’INFORMACIÓ 
 
1.  

1) Mercè Rodoreda nasqué a Barcelona... 
� el 1980. 
� el 1908. 
� el 1809. 

2) A vint anys... 
� emigrà a Buenos Aires. 
� es casà amb el seu oncle.  
� tingué un fill. 

3) Entre 1933 i 1935 treballa com a... 
� actriu.  
� dissenyadora gràfica. 
� periodista. 

4) La vida i la carrera de l’autora sofriren un canvi radical a causa de... 
� la Guerra del Francès.  
� la primera Guerra Mundial. 
� la Guerra Civil. 

5) Mercè Rodoreda s’exilià i durant molt anys visqué a diverses ciutats... 
� europees. 
� australianes. 
� africanes. 

6) L’escriptora retornà a Catalunya... 
� a la dècada dels seixanta. 
� a l’inici del segle passat.  
� a la dècada dels setanta. 

7) La primera obra que publicà durant l’exili fou... 
� Mirall trencat.  
� La plaça del Diamant. 
� Vint-i-dos contes. 

8) El pas del realisme cap la narració fantàstica de l’obra rodorediana s’evidencia a... 
� El carrer de les Camèlies. 
� Sóc una dona honrada?  
� La meva Cristina i altres contes.  

9) L’autora rebé el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes... 
� el 1809. 
� el 1980. 
� el 1908 


