
Eren un nen i una nena. El nen 
devia tenir uns set anys, duia 
pantalons llargs i un jersei 
de color de vi amb els colzes 
foradats i el coll alt cargolat. 
La nena no devia passar dels 
tres anys i anava ficada din-
tre d’una faldilla vermella mig 
guerxa i d’un jersei violeta. 
Anaven descalços.4.
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 Activitat 1

> Llegeix les descripcions i fes els dibuixos corresponents:

 a  Era alta, amb boca de rap                         i amb nas de paperina         .

Estiu i hivern, sempre, duia mitges blanques i sabata negra. Anava molt neta.1          

b  Era com un espàrrec               ,  bastant begut de galtes i només amb una 

dent. Duia els cabells pentinats tots cap a una banda perquè li tapessin el 

tros que tenia sense cabells, (...).2

c  Les celles eren espesses, negres com els cabells, damunt d’uns ulls menuts 

i lluents de ratolí3                  .

    

         

1 Rodoreda, Mercè: La plaça del Diamant. Barcelona: Biblioteca Hermes - Clàssics catalans 2003, 
p. 56.
2 Rodoreda, Mercè: La plaça del Diamant. Barcelona: Biblioteca Hermes - Clàssics catalans 2003, 
p. 68.
3 Rodoreda, Mercè: La plaça del Diamant. Barcelona: Biblioteca Hermes - Clàssics catalans 2003, 
p. 74.

   COM SÓN LES PERSONES

Begut de 
galtes vol 
dir que 
té la cara 
prima

 a b c



5

TREBALLEM     
LA DESCRIPCIÓ

5

 

 Activitat 2

> En aquests tres textos, Mercè Rodoreda descriu com són les persones fent servir 
comparacions:

• Boca allargada > boca de rap
• Nas llarg > nas de paperina
• Cos prim >  espàrrec
• Ulls petits i brillants >  Ulls de ratolí

> Pensa altres paraules per descriure amb comparacions aquestes parts del cos:

• Boca petita > 
• Nas petit > 
• Cos gros >  

• Ulls grossos >  
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 Activitat 3

> Mira el dibuix i compara’l amb el text:

Eren un nen i una nena. El nen devia tenir uns set anys, duia pantalons 
llargs i un jersei de color de vi amb els colzes foradats i el coll alt cargolat. 
La nena no devia passar dels tres anys i anava ficada dintre d’una faldilla 
vermella mig guerxa i d’un jersei violeta. Anaven descalços.4

> Mira aquest dibuix i completa la descripció corresponent:

Eren un home i una ................................ L’ ............................ devia tenir uns 
70......................., duia ........................ curts i una samarreta de .....................
........... taronja de màniga ............................... La dona no devia tenir més de 
......................... anys i anava ficada dintre d’uns pantalons ......................... 
i bruts i d’una ........................... vermella. Anaven amb ............................. 
esportives.

4 Rodoreda, Mercè: Tots els contes. Barcelona: Edicions 62, 2008, p. 193.

color de vi

colzes foradats

coll alt cargolat

faldilla vermella 
mig guerxa

 jersei violeta

descalços
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 Activitat 4

> Aquest text està en plural perquè descriu com són trenta senyoretes. Torna a 
escriure’l en singular:

Hi vivien trenta senyoretes... No m’equivoco: trenta. Totes soles, totes rosses, 
totes altes i primes, amb les mans i els peus petits.5 

Hi vivia una senyoreta... No m’equivoco: una. Tota ........................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

5 Rodoreda, Mercè: Tots els contes. Barcelona: Edicions 62, 2008, p. 426.
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 Activitat 5

En aquest text Mercè Rodoreda ens descriu com són els obrers d’un poble que 
treuen pedra de la muntanya per fer cases. Continua la descripció explicant com 
tenen la cara i el cos.

>  Per fer aquesta activitat pots fer servir els següents adjectius:

 

Eren homes robustos, de peus grossos per a poder dormir drets, de mans 
amb dits curts i gruixuts d’ungles arranades fins a la carn viva6. 

Eren homes robustos, de peus grossos per a poder dormir drets, 
de mans amb dits curts i gruixuts d’ungles arranades fins a la 
carn viva, _______________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________

6 Rodoreda, Mercè: Tots els contes. Barcelona: Edicions 62, 2008, p. 426.

Cos: alt baix gras prim fort

Cara: morena pàl·lida rodona allargada

Cabells: negres rossos castanys pèl-rojos llargs
curts arrissats llisos

Celles: rectes primes amples juntes separades

Ulls: marrons blaus negres verds rodons
grossos petits

Nas: llarg curt gros estret

Boca: petita grossa fina

Orelles: petites grosses punxegudes
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   HABITATGE I ENTORN

 Activitat 1

> Llegeix aquests tres textos i digues a què correspon cadascun:

> Al carrer
> A una festa
> A una habitació

 a  Quan vam arribar a la plaça els músics ja tocaven. El sostre estava guar-

nit amb flors i cadeneta de paper   de tots colors: una 

tira de cadeneta, una tira de flors . Hi havia flors amb 

una bombeta a dintre i tot el sostre era com un paraigua a l’inrevés7 

.

 b  Tenia la casa plena de llaços . En Quimet  ja m’ho havia dit. Al 

damunt del santcrist  del capçal del llit  , un llaç. El llit era 

de caoba                    negra amb dos matalassos i un cobrellit                                

 crema amb roses vermelles (...). A la clau de la tauleta de nit 

, un llaç. A les claus de cada calaix de la calaixera , un 

altre llaç. I un llaç a cada clau de cada porta.8

7 Rodoreda, Mercè: La plaça del Diamant. Barcelona: Biblioteca Hermes - Clàssics catalans, 2003, 
p. 43-44
8 Rodoreda, Mercè: La plaça del Diamant. Barcelona: Biblioteca Hermes - Clàssics catalans, 2003, 
p. 53-54

Caoba: fusta
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 c    A fora plovia. La pluja queia petita damunt de tots els terrats  

damunt de tots els carrers, damunt de tots els jardins, damunt del mar, com si 

no tingués prou aigua, i damunt de les muntanyes, potser. (...)9

 Activitat 2

> Aquest text descriu com és l’habitació dels dos fills de la protagonista de La plaça 
del Diamant. Llegeix-lo i assenyala a la imatge que trobaràs a continuació les di-
ferències amb el text.

 

I els nens van començar a estudiar, cadascú a la seva 
habitació amb finestra, amb llit daurat, amb cobrellit 
blanc, amb edredó groc a l’hivern, amb tauleta de fus-
ta clara i la seva butaqueta. (...)10

9 Rodoreda, Mercè: La plaça del Diamant. Barcelona: Biblioteca Hermes - Clàssics catalans, 2003, p. 56.
10 Rodoreda, Mercè. La plaça del Diamant. Barcelona: Biblioteca Hermes - Clàssics catalans, 2003, 
p. 179.

Daurat: de color d’or

Edredó: cobrellit gruixut

butaca: cadira còmoda i 
amb braços 
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 Activitat 3

> Classifica aquestes  expressions segons si serveixen per descriure habitacions o 
persones:

Gran, morena, ampla, de fusta, rossa, fosca, alta, clara, vella,  baixa, prima, grassa,  
nova, simpàtica, vermella, de pedra, antipàtica, estreta, allargada, contenta, quadra-
da, trista.

Habitació Persona

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

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
-------------------------------
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 Activitat 4

> Aquestes frases  corresponen a la descripció d’aquestes dues imatges però estan 
barrejades. Llegeix-les i escriu-les a la columna corresponent de manera que et 
surti un text descriptiu: 11 

• Estava molt núvol. Un cel de núvols baixos, espes-
sos, gairebé negres. 
• Era una vall plena de sol, tota sembrada d’herba fina.
• El camí passava per entre camps amb la terra seca, 
clivellada.
• Una pomera florida n’era al bell mig.
• Es veia un arbre vell amb les branques despullades, 
plenes de corbs.

11 Rodoreda, Mercè: Tots els contes. Barcelona: Edicions 62, 2008, p. 207-208.

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

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

Sembrada: plena

Bell mig: al mig

Clivellada

Corb
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 Activitat 5

> Aquest text descriu com és una casa vella d’un poble. Omple els espais buits se-
gons la instrucció de l’etiqueta. 

A casa, a la casa vella del poble, teníem una galeria vidrada 
                  

al ___________________________ . Hi donaven tres balcons: el del meu dor-

mitori, el ______________________ i el de la sala, entremig dels altres dos. 

A la sala hi havia cadires molt fines, entapissades de __________________ 

_________________, amb les potes i el respatller ____________________. 

Al mig de la galeria hi havia una taula de _________________________ 

voltada de quatre _________________________ que hi feien joc; i, un a 

cada racó, dos balancins 12           .

> Compara el text que has escrit amb el que han escrit els teus companys i com-
panyes i comproveu les diferències i similituds que hi ha amb el text de Mercè Ro-
doreda.

13 Rodoreda, Mercè:Tots els contes. Barcelona: Edicions 62, 2008, p. 240.

(1) lloc de la casa

(3) material

(4) color

(6) material

(7) tipus de seient

(5) color

(2) nom de l’habitació



14

TREBALLEM     
LA DESCRIPCIÓ

14

 

 Activitat de síntesi
> Mira aquesta fotografia, es pot dividir en tres parts. Feu grups de tres persones 
i cadascú de vosaltres n’ha de descriure una part. Després ajunteu els textos i tin-
dreu la descripció completa de la fotografia. 

> Descripció de la plaça:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________

> Descripció de les persones:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________

> Descripció de l’estàtua:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________


