
TALLER DE 
CONTES 

CALDERSIANS
Jornada Pere Calders

Barcelona, 30 de novembre del 2012



Objectius
‐Treballar els contes de “Cròniques de  la veritat 
oculta” d’una manera divertida i enriquidora.

‐Visualitzar els trets característics de l’escriptura 
de Pere Calders a través dels contes.

‐Apropar l’univers caldersià a l’alumnat.
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La nostra proposta 
contística

.Escollir tres contes de ”Cròniques de la veritat oculta”, fragmentar-los i 
l’alumnat els hagué d’endreçar segons els fets.

.Crear un conte d’estil caldersià de vuitanta a cent vint paraules i llegir-
lo en veu alta a classe. Cada alumne va redactar tres línies fins a 
completar-lo tot l’alumnat.

.Recrear un dels contes llegits partint dels elements principals sense 
modificar: protagonistes, temps, espai.

.Exposar breument els contes treballats a l’aula i establir un petit debat 
sobre les sensacions que ens ha transmès des del blog llengilitcat.

.Cercar frases que ens han cridat l’atenció dins dels contes llegits.

.Crear un mural visual amb paraules que s’han après dels contes llegits 
i que representen per nosaltres i enganxar-lo a l’aula.
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L’ESCENIFICACIÓ
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Els 
tres 
cont
es
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ELS CAL·LIGRAMES
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EL CONTE CALDERSIÀ
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REINVENCIÓ D’UN CONTE
.Els catalans pel món            El ball de la mort
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EL BLOG
http://llengilitcat.blogspot.com.es/2012/11/croni
ques-de-la-veritat-oculta.html
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Fragments caldersians
.“El dia en el qual  la  seva  vida  sofrí el  canvi no havia 
estat anunciat en cap aspecte”. (El desert, pàg. 43) 

.“Fa més de cinc anys que m’hauria d’haver mort,  i sé
totes les històries”. (La ratlla i el desig, pàg. 52) 

.“La teulada…Però no la descriuré tota perquè cadascú
podria  treure  de  les meves  paraules  una  impressió
diferent”. (La ratlla i el desig, pàg. 53) 

.”Sofia,  en  virtut  de  l’esforç propi  de  la  seva  edat, 
aconseguia enamorar‐se”. (L’home i l’ofici, pàg. 161) 
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.“Les  memòries  contenen  sempre  confessions 
doloroses,  que  posen  a  prova  la  sinceritat  de 
l’autor”. (Un crim, pàg. 213) 

.“L’home  honrat,  quan  ha  de  matar,  se’n  dóna 
vergonya  i  cerca  que  la  nit  el  tapi”.  (Un  crim,  pàg. 
216) 

.“Llàstima que, per  tal de  fer més entenedora  la  lliçó, 
no hi haguéssiu deixat també una tarja de visita”. (El 
principi de la saviesa, pàg. 67) 

.“I vaig decidir entrar a regatejar. Cal conèixer‐me com 
jo  em  conec  per  a  adonar‐se  de  la  vidència  que 
aquesta decisió em suposava”.
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Les sensacions de 
l’alumnat

.”Amb les activitats caldersianes ens hem divertit molt i 
hem après més de la figura de Pere Calders”.

.”L’experiència  del  taller  ha  estat molt  gratificant,  ja 
que hem treballat en grup i ha estat divertit”.

.”M’ha  agradat  bastant,  mai  havia  fet  cap  classe 
d’aquesta manera”. 

.”Hem  conegut  més  a  Calders,  un  escriptor  molt 
versàtil  i que barrejava  realitat  i  ficció. Ho  hem  fet 
d’una manera dinàmica i divertida”.
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Conclusions
.L’alumnat  ha  conegut millor  l’univers  contístic 
de Pere Calders.

.Ha  estat un plaer  llegir  i  treballar  a  l’aula  uns 
contes que ens han fet somriure.

.El taller literari ha estat una bona proposta per 
treballar els contes amb originalitat.
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“…no he estat mai un escriptor professional…
això et dóna un  sentiment de  llibertat, el  fet 
de  poder  escriure  sense  pensar  que  depens 
d’un  editor  que  te  l’espera,  que  t’has  de 
guanyar  la  vida.  Que  estàs  lligat  a  un 
compromís.  Com  que  jo me  l’estimo molt  la 
llibertat, apassionadament, escriure d’aquesta 
manera  ho  faig  purament  per  un  amor  al 
llenguatge,  per  unes  ganes  d’explicar 
instintives i no depenc de ningú”. 

Pere Calders
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Crèdits
.Alumnat participant:

Melani Mateos, Sofía Rakmane, Adrián Fuente 

i la resta de la classe de 2n Batxillerat nocturn

.Coordinador:

Josep Maria Corretger
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Cançons de la veritat oculta -- 100 anys de Pere Calders (Judit Neddermann)(2012).mp3
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