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Fitxa 
    6 

 

Comprensió lectora 
 

Nom __________________________________ Data_______________ 
 
Sant Jordi: història i tradició 
Segons la tradició cristiana, sant Jordi va néixer a la Capadòcia, regió d’Àsia Menor 
(avui Turquia), entre els anys 275 i 280, i va morir el 23 d’abril de 303. Se’l considera 
un màrtir perquè la seva mort va ser conseqüència d’haver defensat les seves 
creences. Jordi de Capadòcia havia arribat a Palestina dels braços de la seva mare, 
després que el seu pare hagués mort. Va decidir entrar a la milícia romana seguint 
els passos del seu difunt pare, que també havia format part de l’exèrcit. Era un bon 
soldat i venia d’una família adinerada. Semblava que tenia la vida solucionada fins 
que l’emperador romà Dioclecià va proclamar un edicte que obligava a retre culte a 
Apol·lo. Jordi no va poder acceptar, ell era cristià. Es va rebel·lar, van torturar-lo i 
finalment el van decapitar. Així es convertia en màrtir i, més tard, entraria a la 
categoria de sant. 
A Catalunya, les primeres mostres de veneració i tradició cap a la figura de sant 
Jordi les trobem el 1032, quan l’abat Oliva va aixecar un altar en nom del màrtir al 
monestir de Santa Maria de Ripoll. Després, més que l’Església van ser els 
monarques els encarregats de mantenir i augmentar la seva popularitat tot reforçant-
ne l’esperit patriòtic. Entre aquests trobem Pere I el Catòlic, Jaume I o Pere III. Va 
ser en l’àmbit militar on la figura del guerrer va prendre més força: sant Jordi es va 
convertir en el model del bon cavaller. Primer de la mà de Pere I el Catòlic i després 
del seu fill Jaume I, van anar apareixent ordes de sant Jordi que promovien i 
valoraven la figura de l’heroi en l’ambient cavalleresc que els ajudava a conservar 
l’esperit de la «bona lluita». Els almogàvers, guerrers d’ofici al servei dels regnes 
cristians de la península, també van prendre sant Jordi com a bandera i el van 
convertir en un símbol de lluita. 
Amb la constitució el 1289 de la Diputació del General, més tard Generalitat, 
arribaria la declaració de sant Jordi com a patró. Va ser cap al 1300 i era la primera 
vegada que es feia un reconeixement oficial cap al màrtir que no venia de cap 
estament militar ni religiós. A partir d’aquí la bandera de Sant Jordi (una creu 
vermella) es convertiria en la primera senyera documentada de Catalunya; 
actualment la bandera de la ciutat de Barcelona llueix la combinació de la creu i les 
quatre barres. 
En aquesta època de torneigs i justes, els confrares de Sant Jordi acostumaven a 
obsequiar les dames amb roses i altres flors després de la seva actuació, un costum 
molt cavalleresc. Aquest podria ser l’origen de la tradició d’oferir una rosa a les 
dones en el dia de Sant Jordi, però també s’apunta que podria venir de la Fira dels 
Enamorats –o de les Roses– que se celebrava cap al segle xv a Barcelona de forma 
secular i totalment popular. El que es pot afirmar sense gaires dubtes és que, també 
al segle xv, ja es repartien roses entre les dones que la diada anaven a la missa 
oficiada a la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Amb aquests 
referents, no és gens estrany que les llegendes més modernes de finals del segle xix 
incorporessin la flor al seu relat, dient que el drac mort es fonia a terra mentre al 
mateix indret hi floria un roser. 
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La incorporació del llibre és molt més recent que la resta de tradicions. La primera 
vegada que es va celebrar el dia del llibre va ser el 7 d’octubre de 1926 en 
commemoració del naixement de Miguel de Cervantes. L’escriptor valencià Vicent 
Clavel Andrés ho va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona i així es va 
portar a terme. Quatre anys després va aprofitar-se l’avinentesa: Cervantes havia 
mort el 23 d’abril, igual que William Shakespeare, Garcilaso de la Vega o Josep Pla; 
la coincidència no es podia ignorar i la festa del llibre va passar a la primavera al 
costat de la del cavaller, el drac i la rosa. El 1995, la UNESCO va declarar el 23 
d’abril Dia Mundial del Llibre i els Drets d’Autor, donant a la data un ressò 
internacional. 

Eureka, abril del 2008 (adaptació) 
 

Comprensió lectora 
 

1. Contesta amb una sola paraula: 

• Com s’anomena la persona que mor per defensar les seves idees religioses? 

___________________________________________________________________ 

• Com es deia l’emperador romà que va fer matar sant Jordi? 

___________________________________________________________________ 

• Com es diu la regió on va néixer sant Jordi? 

___________________________________________________________________ 

• Com va passar a dir-se la institució anomenada Diputació del General? 

___________________________________________________________________ 

• Quin organisme internacional va proclamar el 23 d’abril Dia Mundial del Llibre? 

___________________________________________________________________ 

 
2. Torna a escriure aquests fets en l’ordre en què van succeir. 

• Sant Jordi es converteix en model del bon cavaller. 

• S’instaura la tradició de regalar una rosa el dia de Sant Jordi. 

• El 23 d’abril se celebra el dia del llibre. 

• Sant Jordi va morir màrtir. 

• Sant Jordi és proclamat patró de Catalunya. 

• L’Abat Oliva aixeca un altar en nom del sant. 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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3. Quin origen té la tradició de regalar roses per Sant Jordi? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
4. Per quin motiu es va triar el 23 d’abril per celebrar Sant Jordi? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
5. I per celebrar el dia del llibre? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Fitxa 

    7                                                                                    Comprensió lectora 

 

Nom __________________________________ Data_______________ 
 
Un intrús 

Continua plovent com no s’havia vist des de feia anys. Els 
llampecs transformen l’entorn en un paisatge grotesc, esquinçant 
el cel, i cada tro provoca un nou gemec d’espant. De sobte, 
mentre la senyora Matilde s’està al menjador i el senyor Josep 
se’n va cap al despatx, tot queda a les fosques. 
–Matilde! On són les espelmes? 
–Ara les busco. On ets? 
–He aconseguit arribar al despatx. 
Durant uns instants tot queda en silenci; només se sent el soroll 
de les gotes de pluja esclafant-se contra el terra, com si 
interpretessin una simfonia compassada i monòtona. 
De cop i volta el despatx s’il·lumina... i s’encén la pantalla de 
l’ordinador. 
–Reina! Tu has engegat l’ordinador? 
–No, tot està com ho has deixat aquest matí. Ja saps que jo no 
toco res de les teves coses. 
A en Josep se li ha quedat cara de pòquer. 
–Jo juraria que he tancat l’ordinador i la pantalla! A més, si no hi 
ha llum... no es pot engegar! 
S’acosta a l’escriptori i remena el ratolí i, de sobte,... 

«  A mi no m’agrada el pebrot... » 
A la pantalla hi ha el Shin-Chan fent «culet, culet»! 
En Josep fa un bot i cau a terra just quan arriba la Matilde amb les espelmes. 
–Josep! Què hi fas a terra? Estàs bé? 
El senyor Bianquetti no pot articular paraula, es mira la seva senyora, assenyala 
l’ordinador i diu que sí amb el cap. Però a la pantalla no hi ha res, tot és ben normal. 
–Au va! Ja he trobat les espelmes. Aixeca’t de terra que agafaràs fred. Vaig a veure 
si han saltat els ploms i em poso a fer el sopar. 
El senyor Bianquetti s’aixeca amb penes i treballs. Encara està trasbalsat. Mira la 
pantalla. Està apagada. S’acosta a l’ordinador i... 
«Culet, culet!» Torna a ser el Shin-Chan, però només uns breus instants perquè tot 
seguit apareix una mena de jeroglífic o símbols a la pantalla. 
–Són visions o és real? M’estic tornant boig? No és bo treballar tant –pensa en 
Josep. 
–Josep! Si ja estàs, vine que soparem! 
La casa torna a estar il·luminada amb llum artificial i a fora sembla que para de 
ploure. 
–Serà millor que sopi i vagi a dormir. Demà serà un altre dia –pensa en Josep. 
Tanca l’ordinador –que no havia engegat–, i marxa per retrobar-se amb el caliu 
d’una sopa ben calenta. 
Però al despatx hi ha algú o alguna cosa que potser no descansarà en tota la nit 
malgrat que l’hagin tancat... 
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1. Posa ordre en aquestes oracions: 
 

 Ha tornat la llum i ha parat de ploure. 
  

 En Josep ha anat al despatx. 
  

 Apareix en Shin-Chan a la pantalla de l’ordinador. 
  

 Es queden sense llum. 
  

 En Josep se’n va a sopar. 
  

 Surten uns símbols a la pantalla de l’ordinador. 

 
2. Què deu voler dir cadascun d’aquests símbols?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I tots junts? Quin missatge deuen transmetre?  
 
 
 
 
3. Per què creus que surt en Shin-Chan, a la pantalla? 

 

 Per avisar d’alguna cosa. 
  

 Per fer una broma. 
  

 Perquè li agrada molt. 

 
4. A què es refereix quan diu: 
 

≪La casa torna a estar il·luminada amb llum artificial.≫ 
81  
 
 
5. Qui o quina cosa no descansarà durant la nit?  
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Fitxa 

    8                                                                                    Comprensió lectora 

 

Nom __________________________________ Data_______________ 
 
Una tramesa molt especial 
Abans d’anar a dormir el senyor Bianquetti ha apagat l’ordinador. La nit transcorre 
amb normalitat, o almenys això sembla, tot i que al senyor Josep li ha costat una 
mica agafar el son. 
La casa resta en silenci i a fora ja no plou. Tothom dorm. Però al despatx, hi ha algú 
o alguna cosa que no descansa. 
–Aquesta és la meva! Serà millor que m’afanyi. Començaré rastrejant a la carpeta 
dels documents. 
Uns segons després... 
–Ostres! Què és tot això?!!! Com és possible que hi hagi gent així! Són nòmines 
falsificades! I això... un enviament d’armes. No ho entenc..., aquest senyor, no es 
dedica al tèxtil? Què hi té a veure, la roba amb l’armament? Aquest home no és 
aigua clara. 
La situació és més greu del que em pensava, és urgent fer alguna cosa, però què...? 
Bingo! Em sembla que ja ho tinc! 
I mentre l’ordinador continua rastrejant, el senyor Bianquetti no dorm tranquil. Li 
vénen al cap els símbols que ha vist a l’ordinador. Està neguitós, no para de suar, 
s’aixeca a veure aigua, torna al llit, torna a aixecar-se... I així tota la nit. 
De bon matí algú truca a la porta. Quan la senyora Matilde l’obre es troba un home 
que ha aparcat un camió davant de casa seva i que li porta una caixa força gran. 
«Quina il·lusió, un regal!», pensa la 
senyora Matilde. Però de seguida la il·lusió 
es converteix en terror quan l’encarregat li 
fa signar un albarà on hi diu: 
 
 
 
 
 
 
 
–Josep! Què és això? –crida, espantada, la 
Matilde. 
–Res, dona, que es deuen haver equivocat. 
–Però hi ha el teu nom i la nostra adreça! 
No s’han equivocat! Explica’m què és tot 
això! -crida, nerviosa. 
–Tranquil·la, no passa res. 
–No passa res, no passa res... Què n’hem 
de fer, nosaltres, de tot això? –crida, ara ja histèrica. 
El senyor Bianquetti no es creu el que està passant. Se’n va cap al despatx fet una 
fúria i connecta la càmera web. Vol parlar amb algun dels responsables del 
Departament de Comerç Exterior. No pot ser que s’hagin equivocat d’adreça! 
S’asseu, es connecta i comença a cridar com un boig: 
 

A l’atenció de: Sr. Josep Bianquetti. 
Adreça: Carretera del Penya-segat s/n. 
Enviament: Tramesa de metralletes 
automàtiques F-SX 
Signatura del destinatari, data i nom: 
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–Ei! Què hi ha algú! Sé que hi sou, poseu-vos a la càmera! Vatua l’olla! Vinga! Us 
despatxaré a tots! 
De sobte en Josep calla i es queda petrificat a la cadira. Es frega els ulls, no pot ser 
el que està veient. No és la fàbrica, és el paisatge d’algun racó de món. Sembla un 
reportatge d’aquells del National Geographic! «Què maco!», pensa. Però, de sobte, 
la càmera enfoca un tancat amb dues vaques 
escarransides, quatre cabanes fetes de fang i palla i 
un grupet de nens i nenes treballant la pell amb unes 
eines rudimentàries. 
Al senyor Bianquetti se li accelera el cor, no entén 
res..., té por... De sobte, algú s’acosta a l’objectiu de 
la càmera i... 
37  
1. En el text es diu que el Sr. Bianquetti «no és aigua clara». Què vol dir 

aquesta expressió? 
 

 Va brut. 
  

 No és clar. 
  

 Té mal caràcter. 

 
2. Escriu si és cert (C) o fals (F). 
  

 El senyor Bianquetti es deixa l’ordinador engegat tota la nit. 
  

 L’ordinador rastreja els documents que hi ha desats. 
  

 En Josep dorm plàcidament. 
  

 Un carregament de camises arriba a casa seva per error. 
  

 La càmera web ensenya un reportatge del National Geographic. 

 
3. Què espera trobar l’ordinador rastrejant els documents del senyor 

Bianquetti? Per què? 
40  

 

 
4. Explica amb quatre o cinc línies quina penses que deu ser la continuació 

d’aquesta història. 
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Fitxa 

    9                                                                                   Comprensió lectora 

 

Nom __________________________________ Data_______________ 
 
El cometa Halley 
 

Per a la majoria de nosaltres un cometa és com una taqueta boirosa a dalt del cel. 
Primer sembla com una boirina lluminosa, després, a mesura que va desplaçant-se 
entre les estrelles durant la nit, esdevé un cos molt més brillant que de mica en mica 
va perdent la brillantor i, finalment, desapareix. 
 

Però no tothom que veu la cua d’un cometa hi veu el mateix. Abans, algunes 
persones imaginaven que el cometa era com el cap d’una dona que arrossegava 
una llarga cabellera. De fet, la paraula cometa ve d’una paraula grega que vol dir 
‘cabell’. 
 

Alguns dels cometes tenen un centre rocós. Pot donar-se el cas que xoquin entre 
ells. També pot passar que un cometa sigui atret per una estrella llunyana; aleshores 
el moviment del cometa en qüestió pot fer-se més lent, fet que pot provocar la seva 
«caiguda» en direcció al Sol. A mesura que s’hi acosta el gel s’escalfa i forma un 
vapor de pols que és el que nosaltres veiem des de la Terra. Com que els cometes 
estan fets de gel i de pols rocosa sovint reben el nom de «boles brutes de neu». 
 

Després que Isaac Newton va donar a conèixer la llei de la gravetat l’any 1687, el 
seu amic Edmond Halley es va afeccionar a l’estudi dels cometes. L’any 1682 es va 
veure un cometa que seguia el mateix recorregut que els cometes vistos els anys 
1531 i 1607. Amb la llei de la gravetat, va demostrar que allò que semblaven tres 
cometes, en realitat n’era només un, que viatjava al voltant del Sol seguint una òrbita 
força gran que durava uns 76 anys. Va preveure que el cometa retornaria l’any 1758 
seguint la mateixa trajectòria d’altres vegades. La seva previsió va ser gairebé 
correcta. El cometa va tornar a passar l’any 1759. Va ser llavors que se’l va batejar 
amb el nom de cometa Halley. Des d’aleshores, el Halley s’ha tornat a veure els 
anys 1835, 1910 i 1986. 
 

Abans que Halley descobrís l’òrbita dels cometes, la gent creia que els cometes eren 
un senyal enviat pels déus avisant d’algun fet futur. Com que la cua s’assemblava a 
la cabellera d’una dona, o a una espasa, creien que el senyal significava la vinguda 
d’una guerra o un desastre. Quan apareixia un cometa gran, les esglésies s’omplien 
de gom a gom i les campanes repicaven. Fins fa ben poc la gent encara 
s’espantava; l’any 1910 semblava que la terra passaria a través de la cua del cometa 
Halley. Molta gent es pensava que allò fóra la fi del món. Però la cua de Halley, com 
la de tots els cometes, és només pols. A la Terra, no li va passar res. 
 

Cada vegada que un cometa es mou a prop del Sol, una part de la seva composició 
gelada s’evapora i forma el cúmul de pols de la cua. Aquest material no torna mai al 
cometa. Amb el pas dels anys, el cometa s’encongeix, i després de passar-hi una o 
moltes vegades s’exhaureix tota la seva composició gelada. Si el cometa té un 
centre rocós, sembla un meteorit més volant per l’espai. Si no té centre rocós, 
senzillament desapareix i deixa només un núvol de pols. De fet, els astrònoms han 
seguit la desaparició d’algun cometa. Quan desapareix ja no passa regularment a la 
vora de la Terra. El cometa ha mort. 
 

Isaac Asimov, El Halley i altres cometes, Editorial Cruïlla 
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1. Busca al diccionari la paraula superstició i escriu-ne el significat. 
40  

 

 

 
2. Quina superstició se’ns explica a la lectura? 
40  

 

 

 
3. Quan creus que tornarà a ser visible el cometa Halley des de la Terra? 
40  

 

 
4. Per què el cometes reben el nom de “boles brutes de neu”? 
40  

 

 
5. Explica com es produeix la mort d’un cometa. 
40  

 

 

 

 

 

 
6. Busca en aquesta sopa de lletres sis paraules extretes de text i que només 

es troben a l’espai. 
 

T I S A N I A E  
 

B O I R I N A S  
1. 

M E T E O R I T  
2. 

N E S S A Z O R  
3. 

U C O M E T A E  
4. 

V E L G J K M L  
5. 

O R T R S F C L  
6. 

L A S D F G H A   

 


