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Prudenci Bertrana: JOSAFAT 
 

1. Apunts sobre l’autor 

- Què sabíeu de Prudenci Bertrana abans de llegir-vos el llibre? 

- Què n’heu après després d’haver fet la lectura? Heu llegit la introducció o heu anat 

directament a llegir el llibre? 

 

2. Sobre la lectura  

 

- Heu estat mai a la catedral de Santa Maria de Girona? Com te la imagines a través 

de les descripcions que apareixen en el llibre? 

- T’ha costat la lectura del llibre? Si és que sí, per què? 

- Quina mena de relacions mantenen Josafat i Fineta? Entren dins de la normalitat? 

- Què en penseu d’en Josafat? Com el podríem definir? I Fineta?  

- Què us ha semblat el final? Com l’interpretaríeu? 

 

3. Descripció, adjectius, comparatius i ús de la llengua (pàg. 143) 

 

- Us heu fixat que el llibre parla amb molts adjectius i comparatius. Quina funció 

creieu que hi tenen? 

- Què en penseu, en general, de l’ús de la llengua? Com la podríeu definir? 

- Què és el Nostramo? I la Bramamorts? Te’n recordes d’algun altre nom simbòlic? 

 

4. Alguns simbolismes 

A què fan referència aquests fragments: 

 

- Tant a la porta de l’escala com a la que dóna a l’església, rumbegen creus de 

palma, potes d’esparver, uns goigs i un indicador de les quaranta hores. (pàg.40) 

- Sobretot l’inquietava l’esbrinadora fixesa d’aquell ull divinal que, dins un triangle 

resplendent, havia vist, de petit, en alguna estampeta. (pàg.45) 

- Josafat es consumia de luxúria; era fàcil de realitzar-hi el seu anhel inextingible, 

el seu afany d’amor excèntric que l’entendria a ella mateixa com el conte de la 

dona robada per un orangutan. (pàg.82) 

- I a l’entorn de la llosa on els esparvers celebraven llurs festins, l’humor dels 

clergues demanà vi negre per celebrar el prometatge del campaner. (pàg.96) 

- ... El rajar de les canals, el glu-glu de les gàrgoles i el murmuri de la riuada que 

pujava de la ciutat l’alegraren... Sols una vaga idea que l’aigua ho purifica tot,... 

(pàg.131) 
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5. Recordatori de vocabulari. 

 

Atiant la seva passió:  

Venia abillada:  

Brega:  

Lluïssor:  

Feu una llarga marrada:  

Després s’arraulí:  

Petjar silenciós:  

Oidà, Josafat!:  

Especial efluvi:  

Res no s’albira:  

Un pany desballestat:  

Humil pàtina:  

Testa esberlada:  

Els càntics i gatzara:  

Amb infernal espinguet:  

Tral·larejar:  

Els somnis enjoiaren el seu cor:  

Josafat fità els ulls...:  

Cabellera rossa, crespa:  

Sentí un bleix d’home enfebrat:  

 

6. Valoracions generals 

Com valoraríeu la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


