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1. INTRODUCCIÓ ____________________________ 
 

1.1  JUSTIFICACIÓ 

 

Catalunya, és un país marcat per una cultura i una història que ens ha arribat fins als 

nostres dies a través de moltes manifestacions diferents. Una d'elles ho són les llegendes i 

les històries populars que s'han anat transmetent de generació en generació per la via oral 

gràcies als nostres avis, als pastors, als pagesos, als passavolants... tot un teixit 

d'avantpassats que han anat esculpint la nostra cultura popular, rica, curiosa, increïble. Un 

llegat que cal repassar, mirar, remirar i mantenir-lo tan viu com sigui possible. Catalunya 

té al seu darrere un número molt ampli d'històries i llegendes populars de fons històric que 

han quedat conservades fins al dia d'avui. 

 

Actualment les llegendes ja no ens arriben de la mateixa manera, són uns relats que si no 

ens esforcem a fer-los perdurar poden tenir els dies contats. Aquest va ser el punt de 

partida que ens va motivar per crear un esdeveniment que fos el vehicle necessari . Moltes 

associacions, esbarts i entitats són els responsable de conservar les llegendes del seu 

territori però no existia un lloc on acollir tot aquest llegat. És en aquest moment que el 2010 

neix el Festival de Llegendes de Catalunya (FesLleCat) amb l'objectiu de recuperar-les, 

potenciar-les i donar-les a conèixer durant els dies de la seva celebració. 

 

El nostre repte és posar a disposició dels visitants les històries i llegendes populars que 

coexisteixen arreu dels Països Catalans en diferents formats artístics, però sobretot 

consolidar el naixement d’aquest Festival únic a les nostres terres. Una proposta realitzable i 

atractiva per tot aquell públic que estima i conviu amb la llengua catalana. 

 

Aquest any fem un pas més i volem que una part d’aquesta feina que es recull durant els 

dos dies de celebració del Festival, estigui a les mans de tots els nens i nenes de Catalunya, 

que tinguin una carpeta pedagògica que els acosti als continguts de les llegendes 

seleccionades per aquesta edició i que al mateix temps animi a visitar-lo! 

 

El que es proposa en aquesta carpeta són un conjunt d’activitats relacionades amb les 

llegendes que es presenten al Festival de Llegendes de Catalunya. Considerem que la 
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majoria d’activitats són aptes per a qualsevol edat d’infants, tot i que en alguns casos es 

requerirà alguna adaptació per part de l’adult ja que es pot donar el cas que es creï distorsió 

entre els infants per incomprensió de la pròpia llegenda.  

El que es pretén amb les activitats no és que els nens i nenes realitzin uns exercicis de 

comprensió i l’adult pugui verificar que aquell infant ha entès el text i respon allò que li 

demanen, sinó, poder anar més enllà, és a dir: fer, crear i desenvolupar la imaginació de 

l’infant i portar-lo a una reflexió metalingüística de cada una de les llegendes.  

 

El fet de respondre preguntes literals on només han de buscar la paraula clau al text i copiar 

la frase que tenen a continuació no és productiu. Tot i que es resoldrà amb la meitat de 

temps i el podran realitzar sense haver llegit ni tan sols la lectura, aquest exercici acabarà 

esdevenint una tasca avorrida pels alumnes, els quals, no hi trobaran sentit a allò que 

realitzen. És molt important despertar la motivació per la lectura i l’interès per saber allò 

que llegeixen. Per fer-ho, però, és necessari que l’adult s’impliqui en un mateix nivell que 

l’alumne, i que vegi que allò que està fent té sentit. Segurament, això permetrà que l’infant, 

quan arribi a casa pugui explicar anècdotes sorgides d’aquestes tasques que es proposen en 

aquesta carpeta pedagògica.  

 

Les activitats de cada llegenda no segueixen un ordre comú en cada llegenda. El que sí que 

es pot veure és que en algunes llegendes es treballarà la llengua en el seu ús propi, en 

d’altres llegendes es treballarà molt més la reflexió i la transmissió de valors i finalment, 

altres llegendes combinaran els dos propòsits a més de realitzar altres tasques més lúdiques 

pels infants, com ara són els dibuixos.  

 

Tot i que a continuació es faci una justificació detallada de cada activitat, en l’annex que 

s’adjunta al final d’aquesta carpeta es faciliten les fitxes de treball de cada una de les 

llegendes. D’aquesta manera, estan a l’abast per ser realitzades en qualsevol moment.  
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1.2 OBJECTIUS  

 

- Conèixer el  llegendari català 

El nombre de llegendes catalanes que existeix és molt i molt ampli i fins i tot se’n van 

generant de noves, o se’n recuperen gràcies a edicions literàries locals. Amb aquesta 

carpeta volem que aquelles llegendes presentades en cada edició tinguin una apartat més 

didàctic perquè poc a poc ampliem el coneixement del llegendari català. 

 

- Apropar la cultura popular 

Moltes vegades associem cultura popular a activitats només folklòriques i el que volem és 

que puguem conèixer el nostre passat, allò que ens identifica a nosaltres amb el nostre 

entorn, país, tradicions a través de les llegendes. 

 

- Difondre el Festival de Llegendes de Catalunya 

El FesLleCat va néixer el 2010 i ha anat adquirint popularitat durant els dos darrers anys, 

assolint importants quotes de visitants, fins a la xifra de 3000. Tot i així creiem que encara 

hem d’arribar molt més enllà i per això presentem aquest recurs pedagògic. 
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LES LLEGENDES DEL 2015 _______________________ 

1.1. Racons de llegendes  

 

1.1.1. EN GENARÍ   
 

Resum: Un petit nen que es fa anomenar Genarí neix de la coca que fa una dona, un petit 

ésser trapella que aconsegueix diners per aquesta família pobra i després desapareix. 

 

Una vegada hi havia una dona. Aquella dona un dia era pastant. Mentre que pastava, li cau 

un bocí de pasta en terra. De aquest bocí de pasta li va néixer una criatura que deia:  

❖ «-Oh ma', oh ma',' miri que m’està calcigant! ». 

Aquella dona deia: «però jo no tinc fills, i em diu: -Oh ma', miri que m'està calcigant!».  

Alhora se baixa, i veu aquesta criatura petita petita que era sortida d'un bocí de pasta, i li 

diu:  

❖ «-Bo!, fill meu, i com així, bé meu?».  

Ell li diu:  

❖ «-I què vol? SÓ nat ara mateix! Me dic Genarí. Oh ma' ... ».  

❖ «-I cosa vols?», respon ella.  

I la criatura:  

❖ «-Quant cou lo CÓC, que me deixa anar a portar-lo al pare?».9  

Respon la dona:  

❖ «-I, tu, com fas a saber a on és ton pare? Tu has nascut ara mateix, petit petit! »,  

❖ «-Qui t'ha criat! Jo no sé a on és lo? Ja el sé! Doni'm el cóc! », diu la criatura. Alhora 

aquella dona fa així: després de cuit lo cóc, l'embolica ama un tel 13 i l'hi dóna.  

I Genarí era tant petit que la gent, meravellada, deia: 

❖  «-Mira un cóc caminant, mira un cóc caminant! ».  

I ell, amenaçant: «-Acosta-te en aquí ... lo catzoto 14 que t'escud 15 ib! ».  

Així que arriba al camp, a la reixa, comença a cridar: 18  

❖ «-Oh ba', oh ba': no me veu?».  

Li respon l'home: 

❖  «-I a on ets?».  

Ell s'havia posat a sota de una tomaquera i deia: «-Estic a sota d'un arbre alt alt.» 

L'home es gira i veu aquest nano menut ama'l tel blanc i el cóc, i li diu:  

❖ «-I d'on has sortit, tu?»  

❖ «-D'on he sortit? -respon-. he nascut ara mateix d'un bocí de pasta que ha caigut a 

terra, i he vingut a portar-li el cóc.»  

L'home li pregunta:  

❖ «-I com ho has fet per trobar el camí?».  

❖ «-Com ho he fet per trobar el camí? Jo ho sé tot! », diu Genarí.  

I després de donar-li el cóc:  
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❖ «-Oh ba!, ara me'n vaig! ».  

❖ «-Apenes has arribat i te'n vols anar? -li diu lo pare-. Atura't que si no et perdràs! » 

❖ «-No em perdo, jo -respon Genarí-; vaig a casa i ja ens veurem »  

Surt de la reixa i veu que està passant un ramat d'ovelles. Fa un salt i entra a dins de l'orella 

d'un moltó, i comença a cridar: 

❖  «-Arri... moltó, Arri... moltó, que un gran mal te tronqui! », i cop rere cop se 

l'emporta a casa.  

Va a on és la mare, i li diu: 

❖ «-Miri, oh ma', li he portat un moltó».  

❖ «-Oi, fill meu -respon la dona-, d'on ha arribat això?»  

❖ «-No, que no ha arribat! Jo m'hi he assegut per venir en casa. Havia de venir a peu?» 

Es queda quiet poca estona i, després, diu: 

❖  «-Li puc dir una cosa nova, oh ma'? Doni'm la santa benedicció, que jo me'n vaig a 

girar món»,  

La mare mira de retenir-lo a casa, però nova poder fer res contra la voluntat de Genarí, que, 

se'n va anar a girar món.  

Camina que camina, després d'una bona estona, cansat, se entra a una mata i reposa. 

Quant estava reposant, hi passen per allà tres bandits, que volien robar un bou. I anaven 

parlant, com entraries com no entrerarien, i qui entraria, i qui coneix millor el lloc, i si era 

convenient esperar la nit ... i ell, des de la mata ho escoltava tot. Després d'haver tret totes 

les conclusions, va sortir de la mata, i els hi diu: «-Porteu-me a mi, també, que ja entro jo». I 

aquells se l'han mirat, i li han dit:  

❖ «-I com ho fas, tu, per entrar? Tu ets massa petit». 

I en Genarí:  

❖ «-Jo sóc més bo que vosaltres per robar un bou: proveu i veureu».  

Aquells accepten i, amagats a una gruta, esperen la nit. 

Quant es fa de nit, en Genarí entra al corral a on és l'arment i comença a cridar:  

❖ «-Ei, quin bou voleu: el blanc o el vermell?». 

❖ «-Calla -li responen-; si no, l'amo et sentirà»  

I ell insistí:  

❖ «-Dieu-me quin bou voleu: el blanc o el vermell?».  

❖ «-Desgraciat, calla, que despertaràs l'amo! », diuen amb ràbia els bandits.  

De fet, l'amo es desperta, i arriba al corral per donar una ullada. En Genarí fuig5 i s'amaga a 

dins de la menjadora a on menjava palla una vaca. Aquesta vaca, respirant l'are se'l tira a 

dins, i ell se'n davalla a la part interna de la mamella. 

I l'endemà a mati quant el servidor comença a munyir la vaca, ell li diu:  

❖ «-Hissa, hissa, hissa, que estic sortint! ».  

Aquell, no veient ningú, diu: «-Com mai aquesta vaca em parla i em diu :  

❖ «-Hissa, hissa, hissa, que estic sortint?». Ho deixa tot com estava,se'n va a on és 

l'amo, i li diu: «-Avui la vaca no la puc munyir, perquè quan l'estrenyo em diu:  

❖ «-Hissa, hissa, hissa, que estic sortint, i, per això, he marxat».  
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Li respon lo amo:  

❖ «-Tu ets ximple!; vinc jo a munyir-la».  

Ell hi va, es posa a munyir, i entén:  

❖ «-Força, força encara més, que estic sortint! ».  

Així que l'amo estreny més fort, i en Genarí cau a dins de la canada de la llet. En la canada 

ruixa amb la llet als ulls del amo i del servidor, salta al damunt d'un bou i se'n va. Després 

d'una estona, troba els bandits, i amb ells s'emporten lluny el bou robat, Un dels bandits el 

ven, i després es troben per dividir els guanys.  

Però un dels bandits no volia donar la part a en Genarí, dient que era massa petit per donar-

li diners, en Genarí després salta al coll d'aquell bandit i li deixa un ull negre com la  

pegadolça. Després li van donar la seva part.  

Ell pren novament el camí, per anar en casa de la mare, a portar-li la moneda. Quant estava 

caminant, troba un ramat de cavalls, es tira damunt un d'ells i crida:  

❖ «-Arri cavall!, Arri cavall," que un gran mal et turmenti! ».I se l'emporta cap casa. 

Quan arriba a casa, diu a la mare:  

❖ «-Oh ma': li he portat un cavall i els diners de la quarta part de un bou que hem 

venut» , La mare li respon:  

❖ «-Ai, fill meu, Què carai has fet! Que si t'agafen, et maten! ».  

❖ «-No m'agafarà ningú ni em mataran -li diu en Genarí-, que jo em defenso tot sol.»  

I la mare:  

❖ «-I, ara, què vols fer?».  

 

En Genarí pensa una mica i, després, respon:  

«-Ara torna'm a donar la santa benedicció i jo me'n vaig; però ara me'n vaig pel meu 

compte, i a casa no hi tornaré més».  

I, així, se'n va per sempre, i camina camina se'n va anar per les muntanyes, i a on era la  

mare no hi ha tornat mai més. 
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PROPOSTA DIDÀCTICA1
 

 

Tal com hem esmentat a l’inici d’aquesta carpeta, les activitats que es proposen a 

continuació no prenen com a objectiu respondre unes preguntes de comprensió del text de 

la llegenda, sinó transportar els alumnes a l’interior de la història i aconseguir que se la facin 

seva, fent-los reflexionar i trobar sentit a allò que estan fent.  Tot i que les activitats puguin 

anar relacionades, no és un motiu pel qual l’adult les hagi de fer estrictament en aquest 

ordre.  

 

Per començar a aprofundir en la llegenda, una primera proposta pedagògica és preguntar 

als infants: 

 

Com us imagineu en Genarí? Feu-ne un dibuix.  Un cop escoltada la història, cada nen pren 

un concepte molt diferent del personatge. És molt interessant veure quines són les imatges 

que els més petits prenen dels participants de la història. A partir d’aquí, i de forma 

improvisada, es podrà iniciar un treball addicional que permeti establir una comunicació 

entre els infants i els adults on exposin el per què del seu dibuix i comparteixin experiències 

que els faci transportar el record a anècdotes passades.  

 

A més, i en relació a l’activitat didàctica en sí, aquesta pregunta porta a l’alumne a haver de 

buscar informació sobre aquest personatge al llarg de la llegenda. Aquesta pregunta no pren 

com a resposta una paraula clau que es trobi explícita en el text, sinó que provoca que 

l’alumne hagi de tornar a buscar característiques pròpies en tota la llegenda, i promoure 

doncs, la creació i la pròpia originalitat de l’infant.  

 

Un cop establerta la imatge d’en Genarí, l’adult ja es pot endinsar a una reflexió més 

profunda.  Una proposta per fer-ho és: 

Què faríeu si fóssiu tan petits? També us agradaria viatjar o a quins llocs aniríeu? De la 

mateixa manera que ha passat en la primera pregunta, aquesta qüestió tampoc disposa 

d’una resposta concreta en el text. És possible que els nens vulguin tornar a veure els llocs 

on viatja en Genarí i quines coses fa amb les seves dimensions tan petites. Són actes que fan 

que els nens retornin al text, l’explorin i vagin aprofundint cada cop més en les seves 

explicacions.  

 

Seguint la dinàmica reflexiva, podeu plantejar el fet que, la mare d’en Genarí té por que 

algun dia li facin mal, però ell diu que “no m’agafarà ningú ni em mataran”. En relació a les 

preguntes anteriors on els alumnes han descrit el personatge d’en Genarí, se’ls pot 

preguntar quines creieu que són les qualitats que el feien defensar-se?  A simple vista 

sembla que els infants hagin de dir que la millor manera de defensar-se són les armes. 

Aquest és un bon moment per plantejar la situació actual sobre el tractament de les armes 

                                                
1
 Annex 1: Fitxa de treball - En Genarí 
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arreu del món. Moltes vegades pensem que aquest ha de ser un tema tabú per als més 

petits, però de sobte ells mateixos són els que demanen joguines de pistoles, jocs de guerra, 

etc.  

 

Finalment, i seguint una tipologia diferent a les activitats anteriors, és important que els 

infants entenguin el text escrit, no només escoltat per un parlant. A l’hora de llegir aquesta 

transcripció, ens adonem que hi ha fragments de la llegenda que estan escrits en un altre 

dialecte del català. D’entre el vocabulari, es pot trobar la paraula CÓC. Així doncs, i dirigint-

nos als propis infants, què creieu que significa? Hi ha alguna altra paraula que no 

entengueu?  
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1.1.2. LA FADA DEL CAMPANAR  
 

Resum: Al campanar de l'església de Caldes hi ha una fada preciosa que va enamorar un jove 

campaner, que desafiant les lleis de la fada acabà convertit en pedra. 

 

Conten que al campanar de l'església de Santa Maria hi viu una fada un xic entremaliada. Fa 

molts i molts anys, la graciosa fada es divertia fent tota mena de trapelleries que tenien els 

vilatans ben desconcertats. Algunes nits, just abans de l'albada, abans que despuntés el dia, 

feia sonar les campanes. Es divertia veient com la gent sortia de casa, i amb cara d'esglaiats 

i empipats hi tornaven a entrar en comprovar que a fora encara tot era fosc com el carbó. De 

vegades feia els repics de sometent o el d'apagar el foc, i reia d’allò més en veure que 

pagesos i menestrals deixaven les seves tasques per dirigir-se a corre cuita cap a la plaça. Els 

vilatans, enfadats, es queixaven al campaner, demanant-li una vegada i una altra que 

arreglés les campanes.  

La fada, però, quan veia que s'acostaven tempestes que amenaçaven els cultius de la 

pagesia de Caldes, feia repicar les campanes tan fort com podia. El so de les campanes feia 

fugir el mal temps, trencava les tempestes i desfeia les pedregades, i així els conreus  

quedaven sans i estalvis. Aquests eren moments de joia per als vilatans, que felicitaven el 

campaner per la seva feina.  

El que no sabien els habitants de Caldes és que el responsable del repic de les campanes no 

era el campaner, sinó una fada juganera i entremaliada. El campaner, que coneixia 

l'existència de la fada del campanar, no en podia dir res a ningú. Feia més de quatre-cents 

anys que els homes de la seva família es dedicaven a l'ofici de campaner, i des del primer  

fins al darrer tenien l'obligació de guardar el secret de l’existència de la fada.  

El campaner tenia un fill, en Pere, un xicot de dinou anys, gallard i molt espavilat. En Pere, 

que encara no sabia que passava al campanar, i tip de les bromes dels nois del poble, va 

decidir esbrinar el misteri. Sense dir res a ningú, cada vespre, quan tothom dormia a casa 

seva, pujava al campanar just fins on comença l'escala de cargol que s'enfila fins al punt més 

alt, on repiquen les campanes. Allà, al segon pis, s'amagava sota l'escala de tirabuixó i 

esperava hores i hores, intentant mantenir-se despert, fins que el primer bri de sol 

despertava el dia.  
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Nit rere nit, en Pere repetia la mateixa operació sense obtenir-ne cap resultat profitós. Els 

homes no poden veure les fades, el seu cos és tan eteri que només si un raig de lluna les 

travessa prenen forma davant la mirada humana. Però tot això en Pere no ho sabia i ell  

continuava pujant al campanar, hi fes fred o hi fes calor.  

Una d'aquelles nits, la fada es va compadir del xicot. Aprofitant la lluna plena, es posa a la 

claror d'un raig i en Pere la pogués veure. Pobre Pere, davant d'aquella visió quedà 

paralitzat. Era una nina rossa, de cabells llargs i enrinxolats, amb una figura esvelta i una 

cara preciosa que el mirava encuriosida amb un somriure dolç als llavis. En Pere se 

n'enamora de seguida i volent córrer cap a ella per declarar-li el seu amor, es dóna un cop al 

cap i caigué a terra estabornit.  

El noi, en despertar-se, busca per tot arreu la seva estimada, però no la trobà enlloc; la fada, 

conscient del mal que havia provocat al jove, havia decidit no mostrar-se-li mai més. En Pere, 

tossut, continuava pujant cada nit al campanar amb l’esperança de tornar a veure la noia 

que li havia robat el cor. Passava les nits en vetlla i cada dia estava més trist. Les campanes 

repicaven amb un so cada vegada més melangiós, i la fada patia per aquell noi enamorat 

que cada dia l'esperava.  

En Pere, desesperat i abatut, va recordar una història que li havia explicat de petit el seu avi. 

L'avi li havia parlat de l’existència d'uns éssers que només es podien veure si els travessava 

un raig de lluna plena, les fades. Li havia explicat que la vetlla de la nit de Sant Joan, totes les 

fades de la comarca es reunien al gorg d'en Pèlags. I aquella era una nit especial perquè els 

seus cossos es podien veure i fins i tot se les podia sentir parlar i riure. Però tot això s'havia 

de fer d'amagat perquè si les fades descobrien que algú les estava contemplant, el seu càstig 

era esfereïdor.  

En Pere, que no s'havia cregut mai la historia de l'avi, encegat pel seu amor, la vetlla de la nit 

de Sant Joan anà al gorg d'en Pèlags i va baixar fins al fons del gorg i s’amagà darrere d'uns 

matolls. La lluna plena es reflectia a l'aigua, i il·luminava la cova al costat del marge.  

A mitja nit, precedides d'una ràfega de vent sobtat, començaren a arribar les fades de la 

contrada. La fada del molí de l'Esclop, la de Sant Sebastià, la del Castell de Montbui, la del 

castell de Sentmenat, la de Palau Solità... fins a la darrera de totes, la fada entremaliada del 

campanar de la Parròquia de Caldes.  

En veure-la, en Pere va oblidar-se de tota precaució i sortí de l'amagatall per acostar-se a la 

seva estimada. Les fades, enutjades perquè el jove havia gosat interrompre la seva trobada, 
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van començar a discutir el càstig que es mereixia. Enmig de l'enrenou, la fada més vella de 

totes, la de la Torre Roja, proposà convertir en Pere en una roca i deixar-lo fins a la fi dels 

temps al lloc on s'havia amagat. El noi, aliè a tot el que s'estava discutint, continuava 

mirant-se la seva enamorada. La fada del campanar, entendrida pel gest del xicot, i 

conscient que ella era la que havia provocat aquell enrenou deixant-se veure en un moment 

de debilitat, es decidí a parlar:  

 

❖ El noi ha de ser castigat, així ho diuen les nostres lleis. Convertim-lo en pedra, però 

deixem-lo a la cascada del gorg, així un cop l'any, cada nit de Sant Joan, em podrà 

veure.  

 

Totes les fades hi van estar d'acord. Així, dones, i fins a la fi deis temps, la nit de Sant Joan, 

quan al campanar sonen les dotze, en Pere es desperta del seu son i passa la nit contemplant 

la seva estimada fada del gorg.  

L’endemà al matí, tothom buscava en Pere per tots els racons de la vila i del terme de Caldes 

fins que algú arriba al gorg d'en Pèlags i veié, darrere la cascada, una roca amb la forma del 

cos del jove. Així doncs, si alguna vigília de Sant Joan aneu al gorg d'en Pèlags i baixeu al 

fons, aparteu les capil·leres i la molsa, perquè en Pere pugui contemplar la seva estimada 

fada del campanar.  

I si alguna nit de lluna plena, sentiu repicar les campanes a deshora, o si veieu que els raigs 

de lluna deixen veure la figura d'una bella donzella a dalt de tot del campanar ... recordeu 

aquesta història. 
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PROPOSTA DIDÀCTICA2 

 

De la mateixa manera que hem fet en la llegenda anterior, a continuació presentem una 

proposta d’activitats que no ha de ser realitzada estrictament per l’ordre que les presentem 

nosaltres.  

 

Un cop més, cal que els infants empatitzin amb la llegenda, i, de forma implícita, hagin 

d’haver entès la llegenda per respondre aquestes preguntes. És important que de ben petits 

comencin a tenir un criteri de decisió i sàpiguen argumentar les seves respostes, així doncs, 

comencem amb una pregunta de posicionament: Esteu d’acord amb la decisió de la fada?  

Com hem dit, per tal de respondre aquesta pregunta cal que busquin en l’argument de la 

llegenda, i a més, estem provocant que els nens hagin de prendre una decisió personal. 

L’adult ha de respectar cada una de les posicions dels infants. En aquest cas no hi ha una 

resposta tancada i estricta, sinó que totes estan bé.  

Realitzar aquesta mena de preguntes on la solució correcta és aquella mateixa que 

presenten els propis nens és essencial per potenciar la seva motivació. Estem acostumats 

que respondre una pregunta només té dues possibilitats: o està bé o està malament, i això 

no és així. Ells han de veure que poden tenir diferents respostes envers les dels companys, i 

ambdues estaran bé. 

Seguint aquesta dinàmica de pregunta, la següent que presentem és: Si fóssiu en Pere, 

haguéssiu fet el mateix? Us haguéssiu arriscat com va fer ell?  

Tot i que aquestes preguntes quedin reflectides de forma escrita, el més important és el 

progrés que es fa fins arribar a la solució final, així doncs, la comunicació que s’estableix 

entre els participants de l’activitat. És una manera d’establir la competència oral: permet 

anar al més enllà, deixant enrere el context rutinari d’aula i de llibre de text, i alhora, estar 

utilitzant recursos lingüístics de forma inconscient, com ara la descripció, la narració (en el 

cas que s’expliquessin anècdotes personals), etc.  

 

Per últim, exposem una contradicció que es du a terme entre l’inici de la llegenda i el seu 

final: En un primer moment, la llegenda mostra una fada entremaliada que fa empipar la 

gent del poble, i al final de la llegenda, una fada que té compassió amb en Pere. Per què 

creieu que ha sigut aquest canvi d’actitud?  

 

Tot i que en aquest cas sembla que no haguem treballat explícitament la llengua en el seu ús 

propi, les reflexions, la comunicació entre companys, la transmissió de valors, ... ens fan 

reflexionar metalingüísticament sobre l’ús de la llengua.  

 

 

 

 

                                                
2
 Annex 2: Fitxa de treball - La fada del Campanar 
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1.2. Castells llegendaris 

 

1.2.1. SA TORRE LLAFUDA  
 

Resum: Moros assalten un castell i els fan anar a desenterrar un tresor, al final els en donen 

la meitat.  

 

El tresor de sa Torre Llafuda. S'ha donat el cas que, en certes ocasions , els moros han tornat 

a buscar el tresor que els seus avantpassats van deixar enterrat al fugir. A Menorca hi ha 

una talaia , Sa Torre Llafuda , al costat de la qual es va aixecar, fins fa poc temps, un caseriu. 

Una nit de lluna, els habitants del mas es van despertar sobresaltats per la urgència dels 

cops que donaven a les portes uns inesperats visitants. Els nouvinguts van resultar ser un 

grup de moros, com els vestits demostraven, que van obligar els espantats veïns, mitjançant 

les ordres que els transmetia un d'ells en molt clar menorquí, a vestir-se amb rapidesa i 

preparar els ases, les mules, així com les eines necessàries per a cavar, i uns quants sacs, 

alforges i cabassos. Els moros van embenar després els ulls dels atribolats camperols i els 

van conduir en silenci fins determinat lloc. Alliberats de les seves benes, els camperols, 

després d'apreciar que es trobaven en algun punt de l'interior de l'illa, es van posar a cavar 

on els moros els van enviar, fins a enderrocar la dissimulada porta d'una cova. Quan la llum 

de les teies i dels fanals va il·luminar l'interior, van començar a brillar pedres precioses, 

perles, cadenes, monedes i objectes d'or i plata d'un immens tresor que els pagesos van 

haver d'anar guardant en els sacs i alforges i carregar en les mules , fins que els seus captors 

van donar l'ordre de posar-se en marxa, després d'embenar-los de nou els ulls. Aquesta 

vegada el punt de destí era la costa, i precisament un lloc molt proper a la talaia del caseriu, 

la cala n'Turqueta, que a la llum de la lluna mostrava la seva bellesa, i on es trobava 

fondejada una nau de dos pals, a la qual per mitjà d'un Jaur els camperols van transportar el 

tresor. Després de l'últim viatge, el vaixell va llevar l'àncora i va començar a allunyar-se a 

cop de rem, mentre anava desplegant les veles per allunyar-se de l'illa. Els pagesos 

contemplaven sorpresos aquella imatge que tancava la seva aventura, quan el moro que 

parlava la seva llengua, des de la coberta del veler, els va cridar: «¡Sa cava des tresor és a 

aquest punt! 'Dins hi Hem deixada sa Vostra part! ». I així va ser com aquella gent de sa 

Torre Llafuda es van fer rics de la nit al dia. 
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PROPOSTA DIDÀCTICA3
 

 

Ens endinsem en les llegendes de castells, aquells espais utòpics i imaginaris per als més 

petits. Com podreu veure a continuació en les dues llegendes, és recomanable que aquesta 

temàtica sigui tractada per infants més grans, ja que, a part que són una mica més llargues, 

hi  intervé una part de contextualització històrica, que entendran més fàcilment infants més 

grans.  

 

La llegenda menorquina “Sa Torre Llafuda” parla sobre l’arribada dels moros, els quals 

expulsen els pagesos ràpidament de les seves cases per utilitzar-los com esclaus i vetllar pels 

interessos dels moros. Tot i aquesta aparició, al llarg de la llegenda no es dóna importància a 

la causa de la seva arribada, sinó les conseqüències dins la nostra societat. Com hem dit, el 

primer acte dels moros és l’expulsió dels pagesos. No sabem mai si ens podríem trobar en 

aquesta situació, però ... si us fessin sortir molt ràpidament de casa, què seria el primer 

que agafaríeu? 

 

Per altra banda, després de l’expulsió, els moros prenen els pagesos i se’ls emporten amb 

els ulls tapats. Una manera d’empatitzar i fer que els infants siguin partícips de la història és 

plantejar-los preguntes que els facin retornar a la llegenda, recercar-hi i pensar. Una 

proposta de pregunta en relació a això és Per què els moros no deixaven als pagesos veure 

quin seria el seu indret d’arribada?  

 

Finalment, i transportant-nos al final de la llegenda ... Què faríeu si us tornéssiu rics com els 

hi va passar als camperols? Moltes vegades no valorem tot allò que tenim, que si ho 

comparéssim amb altres països, seríem molts rics. És interessant saber quina concepció 

tenen els més petits sobre el terme riquesa. Creuen que per ser més rics seran més feliços? 

Ser ric és el somni de tot nen petit?, etc.. Aquestes són preguntes addicionals que ha de 

promoure l’adult a mesura que es vagin realitzant aquestes tasques. Com diem en altres 

ocasions, l’important no és el resultat sinó el procés. De forma molt sorprenent, els infants 

poden derivar aquestes converses a temes molt interessants amb l’objectiu de crear un nou 

treball entre els infants. Per aquest motiu, l’adult no pot deixar escapar tot allò que pugui 

sorgir de la comunicació entre companys.  
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 Annex 3: Fitxa de treball - Sa Torre Llafuda  
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1.2.2. EL CASTELL DE GÒSOL 

 

Resum: la filla del castell s'enamora d'un servent, el senyor del castell la casa abans això no 

passi. La moralitat del senyor del castell és no casar les filles a disgust. 

 

El castell de Gósol era el més gran i el més fort de tota aquesta part del Pirineu. Tenia una 

torre tan alta que des del seu cim diuen que es veia el mar. Els vassalls del senyor que podien 

pujar dalt de tot de la torre i contemplar el panorama que s'estenia al seu davant, i amb ell 

el mar, es tenien per venturosos i consideraven el cas com un honor i una distinció. 

 

El senyor de Gósol tenia setze fills i una sola filla, que s'estimava com les ninetes dels seus 

ulls. El senyor tenia un servent jove, valent i gentil com cap d'altre mai s'hagués vist. El 

servent, a les hores de lleure, solia anar a esplaiar-se al cim de la torre per tal de fruir del 

gran panorama, costum que també tenia la filla del senyor. A força de molt anar l'un i l'altra 

a passar estones a la torre, veure's i conversar, de la conversa va venir la franquesa i de la 

franquesa l'enamorament.  

 

Quan el senyor de Gósol es va adonar que la seva filla festejava d'amagat amb el seu servent 

va tenir un gran disgust, ja que de cap manera no podia tolerar que la seva filla única, per 

molt que l'estimés, no es casés amb un senyor, com pertocava al seu rang i a la seva nissaga. 

Per tal d'evitar tota complicació, decidí casar ràpidament la seva filla amb el senyor de 

Lladurs, que ja alguna vegada li havia fet indicacions en aquest sentit. I per gosat i atrevit 

féu tancar el servent a la presó més fosca del castell.  

 

Van celebrar-se unes bodes molt pomposes, com pertocava a persones de tanta categoria. I 

perquè en ocasió d'unes festes tan grans no hi hagués ningú al castell que hagués de plorar, 

la núvia va demanar al seu pare que tragués de la presó al servent. El senyor va escoltar la 

demanda de la seva filla i va donar llibertat a tots els presos que tenia tancats. 

 

El senyor de Lladurs era un home adust, poc expansiu i poc parlador, tenia una afició boja 

per la cacera i només pensava en isards, cérvols, senglars, óssos i altres feres. Es passava el 

dia caçant i moltes nits dormia fora de casa. I quan hi era, gairebé no obria boca i només 

pensava en la seva fal·lera. Tant és així que al cap d'un any de matrimoni no havia tingut 

amb la seva esposa més d'una dotzena de converses una mica llargues. Aquesta fredor feia 

molt més viu en el cor de la dama el record del seu primer amor amb el servent, que seguia 

estimant calladament.  

 

Heus aquí que, al cap de molt temps, un dia el senyor de Gósol va enviar el servent que havia 

estat galant de la seva filla a una comanda urgent. Quan va ser fora, va reparar que la dama 

s'encaminava cap a la torre més alta, on tant havia fruït i festejat amb el servent. El pare va 

notar que el servent trigava a tornar més temps del que necessitava per a complir l'encàrrec, 

i va témer que potser estava al peu de la torre parlant amb la seva filla. Tot seguit va sortir 
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del castell i, allà lluny, va veure el servent tot embadalit que mirava la torre amb ulls de gran 

enamorament. El senyor, irat, s'hi va acostar fins a tocar-lo, sense que el fadrí se n'adonés de 

tant encantat que estava i, sense dir-li paraula, el senyor ventà una forta bufetada al noi, 

que tot ell va trontollar. Quan el servent va reaccionar es va treure l'espasa, es tirà damunt 

del senyor, el va fer caure a terra, i li anava a tallar el coll, però sobtadament es va detenir, 

pensant que era el pare de la seva estimada, i aquest record el va moure a respectar-li la 

vida. El servent se'n va anar i no va tornar mai més al castell. 

 

D'altra banda, ja feia molt de temps que els senglars devastaven aquella contrada, sobretot 

de nit. Malmetien els sembrats i altres conreus i atacaven el bestiar. Havien sortit nombroses 

partides de caçadors que els havien donat batudes i els havien morts tots, llevat d'un que era 

el més vell i, sobretot, el més astut de tots ells. Ja li deien l'Avi Porc. Quan l'animal es va 

veure sol perquè li havien mort tota la companyia, va tornar-se encara més terrible que 

abans, i no es limitava a atacar el bestiar, sinó que s'encarava amb la gent, sobretot amb els 

infants i la gent jove, i havia mort i esquarterat diverses persones. Era l'estrall de totes 

aquelles muntanyes i la gent no gosava sortir en despoblat. Calia prendre un bon determini 

per tal de veure si es podia matar aquella fera terrible.  

 

Els caçadors més decidits es van reunir i van decidir cridar més gent per fer una bona batuda. 

Va fixar un dia i van comparèixer caçadors de tot arreu, perquè la fama de la bèstia que 

anaven a caçar era molt estesa. Tothom va creure que el millor caçador de tots era el senyor 

de Lladurs, i decidiren fer-lo capità de la cacera. El senyor de Gósol va dir al seu gendre que 

era massa eixut amb la seva esposa, i que era convenient que la convidés a anar amb ell de 

cacera, perquè molts dels seus caçadors anaven acompanyats de les seves esposes i filles. I el 

senyor de Lladurs, que s'estimava deu vegades més qualsevol dels seus servents ganduls que 

la seva dona, es va veure obligat a convidar-la a aquella important cacera. Pare i marit van 

creure que el millor punt per a poder veure la fera era un pontet que s'estenia damunt del 

Llobregat, entre Guardiola i Fígols, ja que des d'allí es dominava tota la vall del riu i tots els 

cims. I allà va situar-se la dama de Gósol amb el seu marit, que estava al seu costat com un 

ninot i no es recordava d'ella perquè tenia tota l'atenció i tot l'afany posats en la cacera. 

 

Caçadors, cavalls, gossos, corns, trompetes, tot estava en joc per agafar el murri senglar, 

que la sabia més llarga que tots ells. Entre tots van acorralar la fera, precisament ben a la 

vora del pont, des d'on s'ho mirava el matrimoni, però amb tanta gentada i amb tants bons 

caçadors, a ningú se li va acudir que el senglar podia passar a l'altra banda del riu per 

damunt del pont, com va fer quan es va veure acorralat. Quan el senyor de Lladurs va veure 

que el senglar enfilava el pont amb un pam de boca oberta i amb set pams d'ullals que 

ensenyava i grinyolant com un dimoni, es va espantar i, sense recordar-se de la seva dona, 

es va tirar al riu; el senglar, amb quatre queixalades de ràbia i de fúria, va matar la pobre 

dama de Gósol. Després va fugir per l'altra banda del riu, sense que ningú el molestés per 

res, ja que entre els caçadors va estendre's el pànic i una gran confusió.  
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Al cap d'una mes va córrer la veu que s'havia trobat el senglar mort d'una ganivetada al cim 

del pont del Llobregat. Molt aviat va arribar la notícia al senyor de Gósol, que havia manat 

que ningú no toqués la bèstia del mateix lloc on havia estat trobada. Tot seguit hi va anar ell 

i va reconèixer el ganivet que la fera tenia clavat al cor. Va veure que era el ganivet del seu 

servent, l'enamorat de la seva filla. S'estirava els cabells perquè no li havia donat per marit el 

qui ella estimava, però aleshores ja era tard. Per esborrar el record de la desgràcia, va 

manar que fos enderrocat el pont. Va tornar-se com boig i a tothom i tothora no parava de 

murmurar: 

- Ai, pares que teniu filles!, 

no les caseu a disgust, 

no els hi doneu un marit, 

com el senyor de Lladurs. 

 

A les ribes del Llobregat, entre Guardiola i Fígols, hi ha un punt que la gent vella encara 

anomena Pas de l'Avi Porc, que correspon a l'indret on, segons la tradició, s'aixecava el pont 

on va succeir de la llegenda. 
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PROPOSTA DIDÀCTICA4
 

 

Com hem dit en el cas anterior, aquesta llegenda també es recomana ser realitzada per 

infants més grans.  

Per una banda, la llegenda és molt més extensa en relació a les altres llegendes que es 

proposen en aquesta carpeta. Per altra banda, la història és protagonitzada per l’amor de 

dues persones i l’interès d’un amo, propietari d’un castell. Tot i que cada cop el terme 

“amor” sigui menys tabú, encara segueix passant desapercebut pels més petits. 

Conceptualitzen aquest terme a partir de prínceps i princeses. Per aquest motiu, és molt 

més fàcil treballar aquesta llegenda amb nens més grans.  

 

Endinsant-nos en aspectes concrets de llengua, enmig del nus de la història es mostra un 

seguit de descripcions que atribueixen característiques al porc senglar, en el seu moment de 

sacrifici. Així doncs, proposem que identifiqueu en la llegenda els trets característics del 

porc senglar. A part de treballar la descripció, també es poden treballar recursos literaris 

com ara hipèrboles (exageracions), comparacions, etc.  

 

Finalment proposem una altra tasca, original, creativa i que pot fer despertar la motivació 

dels alumnes pel fet de fer-se seva aquesta mateixa llegenda. Es tracta de canviar el final de 

la història. Moltes vegades passa que a l’hora d’explicar contes i històries, els més petits es 

van creant una idea de final i quan hi arriben, se n’adonen que el que creien ells és 

totalment diferent al que finalment ha passat. En algunes ocasions, això els fa crear recança 

pel conte, ja que prenen una actitud de decepció. El fet que aquesta llegenda sigui tan llarga 

ens exposem a un risc com aquest: crear una idea a principi de la història que esdevingui 

contrària al final. Aquest és el moment on els nois es poden esplaiar i fer-se seva la llegenda. 

Poder exposar tot allò que volen i que creuen necessari per fer d’aquesta història, una 

llegenda perfecte, feta a la seva mida.  
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 Annex 4: Fitxa de treball - El castell de Gòsol 



20 

1.3. Dones d’aigua 

 

1.3.1. LA SERPENT DONA D’AIGUA 
 

Conten que fa molts anys, a Sendes, a la vall de Castellbò, en un indret on ara només hi ha 

un tarter de rocs, s'hi alçava una casa anomenada Ca l'Emmí. Era una de les més pobres del 

poble. Només tenien un parell de vaques, un roquet i un bocinet de terra que en deien La 

Llosana.  

Anaven fent amb penes i treballs. Vivien de la mica de llet de les vaques, algun vedell i els 

petits jornals que feia I ‘amo per les cases veïnes de les rodalies. La mestressa plegava 

herbes remeieres, bolets i feixos de llenya que els dimarts portava a vendre al mercat de la 

Seu a cavall del ruc. Entre una cosa i  l'altra malvivien, qui sap si amb l’esperança que algun 

dia potser els canviaria la sort i els milloraria la vida.  

Aquell any, en arribar la primavera, una de les vaques va tenir un vedell que era la fitxa de 

tota la família. No n'estaven poc de cofois amb el naixement de I ‘animal. Van decidir que I 

‘engreixarien i en arribar la tardor, que era temps de fires, el vendrien i en traurien un bon 

pessic. Semblava que tot els somreia.  

Un dia cap al tard, quan I ‘hereu va tornar del tros amb les vaques per tancar-les i munyir-

les, va veure que la Gormanda, que així es deia la mare del vedell, es quedava plantada i de 

sobte, s'escapava cap al camí de Solanell. L'amo la va voler seguir però al cap de poc ja la va 

veure tornar cap a la cort, això sí, amb el braguer ben eixut, sense una gota de llet pel seu 

petit.  

 

Aquesta mateixa funció es va repetir tres dies seguits. El tercer vespre, I ‘amo, que era home 

de geni, va agafar l'escopeta i va decidir esbrinar qui era el mala anima que li munyia la vaca 

d'amagat seu. La va seguir de Lluny i va veure com I ‘animal, que semblava anar d'esma, 

agafava el camí de Solanell i s'aturava just en arribar al barranc, com si esperés alguna cosa. 

De sobte, d'entre les roques enmig d'un toll d'aigua, en va sortir una gran serp amb una 

Llarga cabellera i va començar a mamar delirosament la vaca, talment com si fos un vedell. 

De tothom és sabut que les serps són molt gormandes de la llet i antigament les mares amb 

fills petits de faldar les temien d’allò més. L'hereu, esfereït amb aquella visió, no s'ho va 

pensar dues vegades, va agafar l'escopeta i va disparar contra la fera.  

 

En aquell mateix moment, la serp es torna una dona bellíssima amb una Llarga cabellera 

rossa. L'home queda palplantat en veure-la i de seguida va sentir com la dona-serp li 

llançava una estranya maledicció:  

 

"Emmí, Emmí,  

terra llosana,  

se't tornarà fossana"  
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I dit això, desaparegué pel corrent d'aigua avall.  

 

L'home va tornar cap a casa ben amoïnat i no va gosar explicar-ho a ningú.  

A partir d'aquell dia i d'una manera misteriosa les desgracies van començar a arribar a Ca 

l'Emmí. Les vaques es van emmalaltir i per més remeis que els van fer, es van anar morint 

l'una darrera l'altra. El vedell, sense la seva mare, tampoc no va agambar i el ruc, un matí 

quan van anar al corral el van trobar mort d'una manera inexplicable. Però no només van ser 

les besties les que van patir desgracies, els padrins tampoc no van passar l'hivern. Una mala 

grip se'ls va emportar a tots dos en poc temps.  

 

Finalment, l'hereu i la seva dona van decidir tancar la casa i marxar d'amagat, ben lluny, on 

no els pogués trobar la malastrugança que semblava empaitar-los des del maleït dia que la 

dona-serp havia sortit del torrent.  

 

I mai més ningú en va saber res, com si la terra se'ls hagués empassat. 
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PROPOSTA EDUCATIVA5
 

 

A diferència de les anteriors llegendes, la llegenda de “La Serpent dona d’aigua” ens dóna 

peu a treballar molt més la llengua en el seu ús propi. En aquest cas sí que pensem que seria 

recomanable realitzar aquestes activitats de forma ordenada tal i com les presentem 

nosaltres. El motiu d’aquest ordre és que la primera pregunta resol possibles dubtes sobre 

vocabulari. Si no s’entén aquest vocabulari pot fer que els alumnes no acabin d’entendre 

l’argument complert de la llegenda i doncs, tinguin dificultats més endavant per realitzar les 

següents tasques.  

 

Així doncs, proposem aquestes dues preguntes estrictament relacionades amb la llengua:  

Per una banda, “Heu entès tot el vocabulari del text? Sense buscar al diccionari, intenteu 

esbrinar què volen dir aquestes paraules i després parleu amb els qui teniu al voltant i 

compareu les definicions:” 

 

- Cofois 

- Braguer 

- Gormandes 

- Fills petits de faldar 

- Agambar 

- Malastrugança 

 

És essencial que l’adult no imposi aquests dubtes de forma comuna per a tothom. No 

tothom té els mateixos dubtes i és molt possible que hi hagi més vocabulari que altres nens 

no entenguin. Cal, per tant, que es tingui a mà el diccionari i estar preparat per a qualsevol 

pregunta de l’infant que el mateix adult no sàpiga respondre.  

Per altra banda, exposem aquesta pregunta: “Què interpreteu de la maledicció? (“Emmí, 

Emmí, Terra Llosana, se’t tornarà fossana”)”. Tot i que sembli que aquesta pregunta sigui 

imaginació pura, és una oportunitat per introduir les TAC (Tecnologies de l’aprenentatge i 

del coneixement), és a dir, fonts virtuals. És possible que per contestar aquesta pregunta els 

infants vulguin saber què vol dir fossana, qui és l’Emmí, a què se li atribueix el concepte de 

Terra Llosana... i la recerca d’internet sigui un mètode per solventar aquests dubtes.  

 

Per últim, tornem a introduir una pregunta que promou la reflexió metalingüística entre els 

companys, la comunicació oral i finalment l’expressió escrita: “Igual que de la serp en va 

sortir una noia molt bella, ara penseu al revés! Si fóssiu un animal, quin animal us 

agradaria ser? Per què?”  

 

 

 

                                                
5
Annex 5: Fitxa de treball - La Serpent dona d’aigua 
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1.4. Llegendes de Sant Martí de Tous 

 

1.4.1. LA SENYORA DE TOUS 
 

Diu la llegenda que hi havia al castell de Tous una senyora capriciosa i llaminera, difícil 

d'acontentar: De tan acostumada que estava al luxe i a la bona vida, qualsevol refinament li 

semblava poc. 

La bona taula era la seva perdició. Només volia exquisitats. 

Entre els àpats opulents i les disbauxes que els seguien, semblava com si la senyora tingués 

riqueses sens fi. Als pobres cuiners els tenia martiritzats. Però hi va haver un cuiner que li 

durà una mica més que els altres: L'havia fet descobrir que els cervellets de canari eren 

boníssims. 

Però tan bon punt començà d'escassejar aquest aliment tan rar, la feina del cuiner es va 

acabar. 

Un altre li serví un deliciós suquet d'ossos, molt ben amanits. Quan li preguntà què era el que 

li donava aquell gust tan bo, el cuiner respongué: "És el moll de l'os de bens negres, només 

de bens negres". Des d'aquell dia sols volia aquell menjar, i cap altre la satisfeia. Primer 

s'acabaren els bens negres dels seus ramats, després els bens negres de les seves contrades. 

Tan difícil es feia de trobar-los, que la senyora del castell va acabar tots els seus recursos, va 

haver de vendre moltes possessions i empenyorar-se per tots costats. Aviat es va arruïnar. I 

els seus creditors es quedaren amb les poques propietats que encara li pertanyien. 

En tal situació i desposseïda de tot, es veié obligada a demanar caritat i a anar de casa en 

casa per poder malviure. Voltant per les masies que un dia foren seves, es diu que en una 

d'elles la mestressa li donà un crostó de pa i unes nous. 

Era tanta la gana que duia endarrerida, que mentre menjava aquell pa amb nous les 

llàgrimes li vingueren als ulls. Quan li preguntaren què li passava, ella digué, planyent-se del 

seu infortuni: "Si hagués sabut que era tan bo el pa amb nous, encara avui fora la senyora de 

Tous". 
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PROPOSTA EDUCATIVA6
 

 

En aquesta ocasió, el fet que estiguem treballant llegendes de Sant Martí de Tous, 

localització del Festival de Llegendes, fa que els nens d’aquest poble no necessitin treballar 

l’argument de forma específica l’argument d’aquestes llegendes, ja que des de ben petits les 

han sentida i les han treballat un any rere any tant a l’escola, com als actes culturals del 

poble, i en els darrers anys, en el Festival.  

 

Així doncs, les activitats proposades prenen com objectiu anar al més enllà. En un primer 

moment, potenciar la imaginació realitzant aquesta tasca: “Representeu amb un dibuix les 

riqueses i els àpats exquisits que cregueu que tenia la senyora de Tous”. Els que hem 

tingut present aquesta llegenda des de ben petits hem anat sentint que la Senyora de Tous 

es proveïa de bons àpats, de menjar de qualitat i moltes riqueses, però tothom pren la 

mateixa imatge d’aquesta escena? Ara és el moment per comparar i sorprendre’ns de la 

diversitat d’opinions que poden prendre els més petits d’un mateix concepte: el menjar i la 

riquesa.  

 

La segona activitat és la següent: “A la senyora se li acabaven els animals per aprofitar-se 

de les seves parts més bones. Reflexioneu sobre què passaria si ens quedéssim sense allò 

que més ens agrada”.   

 

Segurament aquesta pregunta es pot plantejar de maneres diferents en funció del cicle, és a 

dir: per a cicle inicial, l’entonació de la pregunta i el format de producció es duria a terme 

diferent envers cicle superior. Recomanem que per a cicle inicial aquesta pregunta es 

plantegi de forma oral i que l’adult tingui l’habilitat d’anar al més enllà, i fer-los veure la 

importància d’allò que tenen. De la mateixa manera, realitzar-la a cicle superior, tot i que 

seria interessant que quedés per escrit les opinions de cada un, i, que un temps després 

reprenessin aquestes reflexions i les comentessin.  

 

 

 

 

 

                                                
6
 Annex 6: Fitxa de treball - La Senyora de Tous 
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1.4.2. LA BOSSA DE BOU 

 

El lloc de La Roqueta (avui adscrit al municipi de Tous) era terra de marca o frontera, com 

tots sabem. En el temps de les lluites amb els sarraïns, va ser construït un castell de roca com 

a lloc de defensa, en un punt alt, des d´on com una miranda, es podia veure tot el contorn. 

“En aquells dies d´incertesa en el més intens d´una escaramussa, de les moltes que tenien 

lloc per aquells indrets, veient els defensors de la fortalesa que anaven mal dades i que era 

qüestió de sortir d´allí a quatre de fondo. Tothom prenia allò que creia a més indispensable i 

que fos possible portar-ho a sobre. Però tot el que no es pogueren endur ho deixaren al lloc a 

disposició, dels invasors, ben convençuts que, si algun dia podien tornar, no hi trobarien més 

que runes i cendra. El responsable dels cabals va decidir amagar els diners en lloc segur, 

esperant el dia que bons aires els permetessin de reconstruir la vida en el lloc de sempre.  

Però, l’home proposa i Déu disposa. Així, aquest personatge va morir en la contesa i el tresor 

va quedar enterrat al peu d´un pi. Ell mateix, en plena agonia, explicà a algú de confiança de 

quina marera podria trobar el pi: Calia ser-hi al punt de migdia, en un dia de sol, perquè el 

tresor era enterrat a la vertical de l´ombra d´un pi, un bon tros fondo, ficat dins d´una bossa 

feta amb pell de bou. La bossa era plena d’or.” Aquesta és la llegenda tal com ha arribat fins 

als nostres dies.  

Així m´ho explicaren els avis de cal Tomàs. Ell, fill de Fiol; ella, de Bellprat. Tots dos d´orígens 

diferents, però no llunyans de Roqueta, que coneixien la llegenda que de nens havien sentit 

explicar als seus avis.  

Ells, que viuen en un mas situat sota Fiol, recorden que, de tant en tant, encara que sembli 

mentida, s´atansa algú preguntant per La Roqueta i la seva llegenda demanant-los de 

passada, una aixada i un pic per anar a la recerca del tresor enterrat. 

 

Algú el deu haver trobat? Ells s´ho pregunten. Però per aquest interrogant no tenen 

resposta, ja que si algú l’ha trobat ningú no els ho ha dit. Com tampoc els han explicat quins 

paràmetres han seguit per tal de buscar-lo, perquè el pi original vés a saber on para, i amb 

tants segles pel mig, pot haver passat qualsevol cosa. Podria ser que, descendents dels 

habitants que es veieren obligats a fugir, haguessin tornat per recuperar el tresor. Tot plegat 

no deixa de ser ben estrany i curiós. Però qui diu que una llegenda ha de ser lògica? 
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PROPOSTA DIDÀCTICA7
 

 

Iniciem l’última proposta didàctica de la carpeta pedagògica. Finalitzem amb una altra 

llegenda de Sant Martí de Tous, la qual exposa l’època de lluita amb els sarraïns. Però, qui 

eren els sarraïns? Què van fer? Aquesta pregunta és necessària per a que els infants es 

contextualitzin en l’època històrica i facin un treball previ de recerca per tal de crear-se una 

imatge sobre aquesta etapa de la història.  

 

Un cop més, es pot fomentar l’ús de les TIC i TAC pel fet de crear un espai de recerca 

d’informació amb l’acompanyament d’un adult. Sovint, quan es demana als infants que 

busquin informació sobre un tema, el primer que fan és buscar la mateixa paraula a internet 

i copiar la primera resposta que els surt. Si aquest treball es realitza acompanyat per l’adult, 

ell pot guiar l’activitat i fer veure als nens que no sempre la primera resposta és la 

verdadera, a més que no tot el que seleccionin serà útil per allò que volem fer.  

 

Aprofitant l’ús dels espais virtuals, també proposem una nova tasca per tal de seguit 

contextualitzant-se en la llegenda i comprendre molt millor allò que es fa. Així doncs: què 

vol dir “escaramussa”? I “sortir d’allà a quatre fondo”?. 

 

Finalment, i retornant a la dinàmica d’activitat que hem anat proposant al llarg de la 

llegenda, podem relacionar aquesta història amb el fet de valorar allò que tenen i quin valor 

li atribueixen. És a dir, quin és el vostre tresor més preuat? on el guardaríeu?  Un cop més, 

l’important no és el resultat sinó el procés que s’ha realitzat fins arribar a aquest punt. En 

resum, l’oralitat com a mitjà de comunicació entre els participants de les activitats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 Annex 7: Fitxa de treball - La Bossa de Bou  
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REFLEXIÓ FINAL  

 

Amb aquesta carpeta pedagògica hem intentat donar una nova perspectiva a l’ensenyament 

de la llengua, més específicament a l’àmbit de la comprensió lectora.  

 

És necessari introduir els infants a la lectura des de ben petits, i per fer-ho, cal realitzar 

activitats on ells en siguin partícips i hi trobin un sentit a allò que fan. A més, cal una gran 

implicació per part de l’adult acompanyant, que haurà de resoldre dubtes, crear 

imaginació,... simplement, participar en cooperació amb l’infant.  

 

Com hem anat dient al llarg de la carpeta, la productivitat de l’aprenentatge no 

s’aconsegueix amb preguntes fàcils i ràpides on els nens i nenes puguin trobar al text amb 

una paraula clau. Tot i que per l’adult és molt fàcil avaluar el resultat final d’aquest tipus 

d’activitats, per l’infant és un seguit d’exercicis iguals, avorrits, i el més  problemàtic: sense 

llegir el text poden contestar les preguntes demanades. 

 

El que s’ha d’aconseguir és portar els infants a la reflexió, al més enllà de la lectura. De fet, 

estem tractant llegendes, històries molt emocionants que haurien de fer brotar l’emoció 

dels més petits des del primer moment. Per aquest motiu, hem d’intentar que puguin entrar 

dins les històries i realitzar-les com si les estiguessin vivint.  

 

No sempre s’han de realitzar activitats pròpiament de llengua. La lectura té la gran habilitat 

de poder derivar altres temes de gran importància que es poden treballar a partir d’una 

història infantil. Cal aprofitar cada oportunitat de treball.  
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ANNEX  
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1. EN GENARÍ  
 

1. COM US IMAGINEU EN GENARÍ? FEU-NE UN DIBUIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. QUÈ FARÍEU SI FÓSSIU TAN PETITS? TAMBÉ US AGRADARIA VIATJAR O A QUINS LLOCS 

ANIRÍEU? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LA MARE D’EN GENARÍ TÉ POR QUE ALGUN DIA LI FACIN MAL, PERÒ ELL DIU QUE “ NO 

M’AGAFARÀ NINGÚ NI EM MATARAN”. QUINES CREIEU QUE SÓN LES QUALITATS QUE EL 

FEIEN DEFENSAR-SE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HI HA FRAGMENTS DE LA LLEGENDA QUE ESTAN ESCRITS EN UN ALTRE DIALECTE DEL 

CATALÀ. D’ENTRE EL VOCABULARI ES POT TROBAR LAR PARAULA CÓC. QUÈ CREIEU QUE 

SIGNIFICA? HI HA ALGUNA ALTRA PARAULA QUE NO ENTENGUEU? 
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2. LA FADA DEL CAMPANAR 

 

1. ESTEU D’ACORD AMB LA DECISIÓ DE LA FADA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SI FÓSSIU EN PERE, HAGUÉSSIU FET EL MATEIX? US HAGUÉSSIU ARRISCAT COM VA 

FER ELL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EN UN PRIMER MOMENT, LA LLEGENDA MOSTRA UNA FADA ENTREMALIADA QUE 

FA EMPIPAR LA GENT DEL POBLE, I AL FINAL DE LA LLEGENDA, UNA FADA QUE TÉ 

COMPASSIÓ AMB EN PERE. PER QUÈ CREIEU QUE HA SIGUT AQUEST CANVI 

D’ACTITUD?  
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3. SA TORRE LLAFUDA  

 

1. SI US FESSIN SORTIR MOLT RÀPIDAMENT DE CASA, QUÈ SERIA EL PRIMER QUE 

AGAFARÍEU? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PER QUÈ ELS MOROS NO DEIXAVEN ALS PAGESOS VEURE QUIN SERIA EL SEU 

INDRET D’ARRIBADA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. QUÈ FARÍEU SI US TORNÉSSIU RICS 

COM ELS HI VA PASSAR ALS 

CAMPEROLS?  
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4. EL CASTELL DE GÒSOL  

 

 

1. IDENTIFIQUEU ELS TRETS CARACTERÍSTICS - REFLECTITS EN EL TEXT - DEL PORC 

SENGLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CANVIEU EL FINAL DE LA HISTÒRIA  
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5. LA SERPENT DONA D’AIGUA  

1. HEU ENTÈS TOT EL VOCABULARI DEL TEXT? SENSE BUSCAR AL DICCIONARI, INTENTEU 

ESBRINAR QUÈ VOLEN DIR AQUESTES PARAULES I DESPRÉS PARLEU AMB ELS QUI TENIU 

AL VOLTANT I COMPAREU LES DEFINICIONS.  

- Cofois 

- Braguer 

- Gormandes 

- Fills petits de faldar 

- Agambar 

- Malastrugança 

 

2. QUÈ INTERPRETEU DE LA MALEDICCIÓ? (“EMMÍ, EMMÍ, TERRA LLOSANA, SE’T 

TORNARÀ FOSSANA”).  

 

 

 

 

 

 

 

3. IGUAL QUE DE LA SERP EN VA SORTIR UNA NOIA MOLT BELLA, ARA PENSEU AL REVÉS! 

SI FÓSSIU UN ANIMAL, 

QUIN ANIMAL US 

AGRADARIA SER? PER 

QUÈ? 
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6. LA SENYORA DE TOUS  

1. REPRESENTEU AMB UN DIBUIX LES RIQUESES I ELS ÀPATS EXQUISITS QUE CREGUEU 

QUE TENIA LA SENYORA DE TOUS 

 

 

2. A LA SENYORA SE LI ACABAVEN ELS ANIMALS PER APROFITAR-SE DE LES SEVES PARTS 

MÉS BONES. REFLEXIONEU SOBRE QUÈ PASSARIA SI ENS QUEDÉSSIM SENSE ALLÒ QUE 

MÉS ENS AGRADA.  
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7. LA BOSSA DE BOU 

 

1. QUI EREN ELS SARRAÏNS? QUÈ VAN FER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. QUÈ VOL DIR “ESCARAMUSSA”? I “SORTIR D’ALLÀ A QUATRE FONDO”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. QUIN ÉS EL VOSTRE TRESOR MÉS PREUAT? ON EL 

GUARDARÍEU?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


