
  

 

Jesús Moncada ( Mequinensa 1941- Barcelona 2005) 

El cafè de la Granota conté 14 relats, relacionats entre ells per l’escenari 

geogràfic on es desenvolupa l’acció dels contes: el poble de Mequinensa, els 

seus cafès, carrers, places... 

Els relats estan escrits en un to irònic i d’un humor absurd. 

 

1. Un barril de sabó 
- Lectura completa en veu alta de4l relat 

- Comentaris i aclariments sobre lèxic, entonació, pronuncia... 

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 d portar el barril? 

 

7. Quina relació tenen en Pere Camps i en Florenci? 
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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. Què va passar amb el barril? 

 

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

 

13. Qui era en Sísif? 

 

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

 

15. Qui va comparar en Florenci amb Sísif? 

 

Sísif 

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 

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. 
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Opinió 

- Quins dels cinc relats us ha agradat més? 

- Què heu après després de llegir-los? 

- Us han fet reflexionar? 

- Us ha resultat difícil la lectura? 

- El vocabulari us ha resultat complicat? 

- Us han agafat ganes de llegir més llibres d’aquest autor? 

 


