
Taller de lectura: El cafè de la Granota 
 

1 1. Un barril de sabó 
- Lectura completa en veu alta del relat 
- Comentaris i aclariments sobre lèxic, entonació, pronúncia... 

Treball de text 

1. Què és el Llampec? 
 

2. Què portava normalment? 
 
 

3. Què portava aquell dia? 
 

4. Qui és en Pere Camps? Com és? 
 
 

5. I en Florenci? 
 

6. On s’ha de portar el barril? 
 
 

7. Quina relació tenen en Pere Camps i en Florenci? 
 

8. Qui és la Marieta Peris? 
 
 

9. Quines característiques tenia el carrer per on havia de passar en 
Florenci? 
 

10. Qui era la Clenxa? 
 

11. Comenteu tots els entrebancs que tenia en Florenci:  
 
 

12. Què va passar amb el barril? 
 

13. Què devia provocar que el barril s’escapés de les mans d’en Florenci? 
 
 

14. Qui era en Sísif? 
 

15. Per què la història del barril no va fer cap gràcia a en Pere Camps? 
 
 

16. Qui va comparar en Florenci amb Sísif? 
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2 Sísif  
[Σ ί ΣΣΣ ΣΣ (el)] 
Personatge de la mitologia grega. 

Fill d’Èol i pare de Glauc, ja a l'Odissea apareix condemnat per Zeus a 
empènyer eternament fins al cim d’una muntanya una roca enorme 
que, un cop a dalt, torna a rodolar sempre cap al fons (d’on el sentit de 
l’expressió un treball de Sísif, equivalent a un esforç ardu i inútil). 
Diverses són les llegendes que expliquen el seu càstig terrible, però 
totes es resumeixen en el fet d’haver enganyat o desobeït els déus. La 
seva figura inspirà un drama satíric d’Èsquil i un altre d’Eurípides. Per 
a Albert Camus (Le mythe de Sisyphe), el mite representà una meditació 
sobre el que té de tràgic l’absurd. 

                                                                                                                                 Font: Gran 
Enciclopèdia Catalana 

   

 Feu una relació de tots els personatges que surten a la història i 
una breu apunt del seu caràcter, de la seva vida... 

 

 

 

 Quins llocs surten a la història? 
 
 Penseu que va ser mala sort que el barril se li escapés de les 

mans just quan Pere Camps pujava pel carrer? 
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3 2.La plaga de la Ribera 

- Lectura completa en veu alta del relat 
- Comentaris i aclariments sobre lèxic, entonació, pronúncia... 

Treball de text 

1. Qui escriu la carta? 

 

2. A qui l’escriu? 
 

 

3. A què es dedica en Jeroni? 

 

4. Per què volien aterrar l’Ajuntament? 
 

 

5. Què va decidir l’alcalde que es faria amb tot el material que hi havia 
dins l’Ajuntament? 

 

6. Què li va tocar guardar a l’agutzil? 
 

 

7. Com es deia el pres? Tenia sobrenom? 

 

8. Per què l’havien detingut? 
 

 

9. Com es diu la dona d’en Jeroni? 

 

10. Com va reaccionar la dona d’en Jeroni veien que portava un pres a 
casa? 
 

 

11. Com va respondre en Jeroni a aquesta reacció? 
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12. On van ficar l’arxiu? 
 

 

13. On van ficar la Plaga de la Ribera? 

 

14. I el retrat del rei? 
 

15. Com es va adaptar la Plaga de la Ribera a la vida de casa d’en Jeroni? 
 

 

16. Com se sent la Plaga de la Ribera? Què li confessa a en Jeroni? 

 

17. Per què escriu la carta al director de la presó, en Jeroni? 
 

 

 
18. Com definiríeu el caràcter d’en Jeroni? 

 
 

19. I el de la Plaga de la Ribera? 
 
 
 

20. Què penseu que li contestarà el director de la presó?  

 

21. Quin trobeu que és l’element absurd d’aquesta història? 
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5 3.L’enterrament d’en Nicolau Vilaplana 
- Lectura completa en veu alta del relat 
- Comentaris i aclariments sobre lèxic, entonació, pronúncia... 

Treball de text 

1. A qui enterraven? 
 
 

2. Què va coincidir amb l’enterrament? 
 
 

3. Quins equips jugaven? 
 
 

4. Per què es donava per fet que tothom aniria a l’enterrament i no al 
partit? 
 
 

5. Què va passar amb el capellà? 
 
 

6. Com van viure la gent l’enterrament? 
 
 

7. Què li va passar al noi que ajudava al capellà? 
 
 

8. Qui va guanyar el partit? 
 
 

9. Què va fer el fill gran de l’oncle Nicolau? 
 
 

10. Com es va acabar l’enterrament? 
 
 

11. Com penseu que s’ho hauria pres l’oncle Nicolau? 
 
 

12. Penseu que és una falta de respecte? Per què? 
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6 4.Carta a la senyora Mort  

- Lectura completa en veu alta del relat 
- Comentaris i aclariments sobre lèxic, entonació, pronúncia... 

Treball de text 

 

1. A qui dicta la carta en Miquel Garrigues? En quina altra història surt 
aquest personatge? 

 

2. Quina característica comuna tenen els Garrigues? 

 

3. A qui escriu la carta? 

 

4. Quin ofici feien els Garrigues del carrer Nou, de generació en generació? 

 

5. Què va fer que hagués de canviar de feina? A què es va dedicar després? 

 

6. Què li va demanar el farmacèutic? 

 

7. Com es diu el barquer que travessava les ànimes, segons la mitologia grega? 

 

8. Què li demana a la senyora Mort? 

 

9. Com li farà arribar la carta? 

 

10. Penseu que en Miquel és feliç fent la feina que fa? Trobeu que està 
desesperat? 
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7 
Caront és un personatge de la mitologia grega que s’encarrega de portar les 
ànimes a l’Hades (món dels morts) amb la seva barca creuant el riu Aqueront. 
Caront cobrava un pagament per viatge i per això als morts se'ls enterrava 
amb una moneda sota la llengua. Algunes cultures enterren els morts amb 
monedes tapant els ulls, en una variant del mateix costum. Determinats 
herois grecs han aconseguit visitar l'Hades vius, com Eneas (heroi de Troia i 
un dels protagonistes de l’Ilíada d’Homer) , Orfeu (déu de la música) i Heracles 
(fill de Zeus, Hèrcules com a déu romà).  
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8 5.L’assassinat d’en Roger Ackroyd  
- Lectura completa en veu alta del relat 
- Comentaris i aclariments sobre lèxic, entonació, pronúncia... 

Treball de text 

1. Què feien l’Hèctor i l’Adelaida quan en Damià va clavar un tret d’escopeta a 
en Teodor de Peris? 

 

2.  A qui explica què va passar? 

 

3. Què li agrada sobretot a en Damià? 

 

4. Quina novel·la llegia? De quin autor? 

 

5. Qui el va interrompre primer en la seva lectura? I en segon lloc? I en tercer? 

 

6. Com mor el protagonista de la novel·la que llegeix? 

 

7. Mentre en Damià llegia, què feia en Teodor? 

 

8. Què li diu, en Teodor? 

 

9. Com reacciona, en Damià? 

 

10. Durant tota la narració, què fa en Sebastià? Per què creus que ho fa? 

 

11. Pots justificar la reacció d’en Damià? 

 

12. Pots explicar algun fet real en què hagis perdut els nervis? 

 

 


