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Jaume Fuster, Qui és el culpable? (Català fàcil) 

 

1/ CONTEXT I AUTOR 

 

 Qui va ser, Jaume Fuster? On i quan va néixer i morir? 

 

 

 

 Com era, físicament? Què li agradava? 

 

 

 

 Què en podeu destacar, de la seva figura i del que representa? Com el definiríeu? 

 

 

 

 Com definiríeu el que heu llegit? 

 

 

 Quina formació tenia? A què va dedicar la seva vida?  

 

 

 

 Quin és el context històric en què va viure?  

 

 

2/ VOCABULARI 

 

 Sabeu què signifiquen les paraules o expressions subratllades d’aquests fragments? 

 

Hi havia tres dependents, que venien els aliments i els embolicaven. 

 

a) els mostraven 

b) els cobrien amb paper 

c) els cobraven 

 

Em va fer una llista de xafarderies sobre la Mariona. 

 

a) tafaneries 

b) mentides 

c) obvietats 

 



 

Ella i el soci havien estabornit el marit al seu despatx. 

a) matat  

b) donat un cop fort  

c) enverinat 

El bidell em va dir: “No fumi: el fum no va bé als llibres.” 

a) Empleat que vigila les entrades i que transporta material en un centre d’ensenyament 

b) Empleat que té cura dels llibres en una biblioteca 

c) Empleat que atén el telèfon en un centre d’ensenyament 

 

Totes dues vivien soles, sense criats. 

 

a) Persona que fa les feines d’una casa, i hi viu 

b) Persona que té cura dels infants d’una casa, i hi viu 

c) Persona que té la custòdia de la porta d’una casa, i hi viu 

Els explica que sospita de la seva jove. 

a) Imaginar-se, per algun indici, que algú és culpable 

b) Exercir una influència sobre algú 

c) No tenir confiança en algú 

 

La vella va tancar la seva jove al celler i més tard ella mateixa es va beure el verí. 

a) Lloc d’una casa on es guarden els aliments que no necessiten refrigeració 

b) Lloc d’una casa, especialment soterrani, on es guarden el vi i altres aliments 

c) Lloc d’una casa on es renta i planxa la roba 

 

A fora ja era fosc, i es veien els llums de Barcelona que brillaven, lluny d’aquella desgràcia. 

a) Cas o esdeveniment que implica alguna mort 

b) Cas o esdeveniment que implica situació d’enfrontament 

c) Cas o esdeveniment que implica desordre, caos o soroll 

De fet, no era una torre: eren les ruïnes d’un petit palau modernista de començament del 

segle XX. 

a) Els objectes que deixa un difunt 

b) Les habitacions ben conservades 

c) Les restes d’un edifici antic 

—I tu, com ho sabies que la jove no havia posat verí a la llet? —em va preguntar el 

comissari? 

a) Beguda que es prepara barrejant diversos ingredients 

b) Substància o cosa que fa més suau un dolor, que consola 

c) Substància que pot ser molt perjudicial per a la salut, fins i tot mortal 



 

3/ LECTURA I COMENTARI D’UN CONTE 

 Lectura i comentari del conte ‘Un accident de cotxe?’ 

(llegir en veu alta la història, resumir-la i comentar-la breument)  

4/ OPINIÓ  

 

 Us ha agradat, el llibre? Per quins motius? 

 

 Us ha aportat coneixements?  

 

 Us ha fet reflexionar? 

 

 Us ha resultat difícil, la lectura del llibre?  

 

 El vocabulari us ha semblat complicat? 

 

 Us ha semblat massa llarga, la lectura? 

 

 Heu pogut escoltar-ne el CD? Us ha ajudat? 

 


