
 

CLUB DE LECTURA. CURS 2017-2018. NIVELL ELEMENTAL 2 

Tina Vallès, Maic 

1/ AUTORA 

 

 Què sabem, de l’autora Tina Vallès? 

 

V    F    És una autora barcelonina 

V    F    Va néixer als anys cinquanta 

V    F    És periodista 

V    F    És filòloga i traductora 

V    F    Té un blog a la xarxa 

V    F    Escriu solament relats curts 

V    F    Escriu a la premsa 

V    F    El 2011 va publicar Maic 

V    F    Va guanyar el segon premi Anagrama Llibres amb La memòria de l’arbre  

V    F    Escriu llibres per a la mainada 

 

2/ VOCABULARI 

 

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

 

1. Són poques les vegades que em deixa agafar-li la mà, i ho fa perquè vol que m’afanyi. 

 

a) vagi més a poc a poc 

b) vagi més de pressa 

 

2. Jo, en canvi, no camino pas, que corro i salto i ensopego i faig esses. 

 

a) caic sovint 

b) xoco contra un obstacle 

 

3. L’únic que sé del meu no-pare és que tenia les mateixes orelles de pàmpol que jo. 

 

a) orelles grosses com les fulles de pàmpol (les fulles de la vinya) 

b) orelles grosses com les fulles de pàmpol (les fulles de la figuera) 

 

4. ... la mare va amunt i avall renegant amb els bolquers bruts a la mà. 

 

a) queixant-se, dient paraulotes 

b) rondinant, però en veu molt baixa 

 

 

5. A mi, al principi el gallec m’agradava molt, perquè gràcies a ell l’àvia estava més guapa 

i encara feia més bona olor, i rentava els plats cantant i remenant els malucs... 

https://tinavallescriu.wordpress.com/2017/02/23/la-memoria-de-larbre/


 

a) Part del cos en què la cama s’ajunta amb el peu 

b) Part a cada costat del cos formada pels ossos de la pelvis 

 

6. ... quan ja estic tan convençut que no tornarà que agraeixo el mal de panxa perquè em 

distreu del nus que se’m fa al coll i de la coïssor als ulls.  

 

a) Sentir un impediment al coll que priva de parlar o d’empassar-se menjar. I picor als ulls. 

b) Sentir molt mal de coll. I picor als ulls. 

 

7. Un cop al seu replà els dits em tremolaven... 

 

a) Pati interior d’una casa, obert al cel, que dona llum i aire a les habitacions 

b) En una escala de veïns, espai comú que hi ha davant les portes dels pisos 

 

8. I així va ser com em vaig empescar les trucades loteria. 

 

a) Inventar, idear  

b) Començar a fer 

 

9. El primer cop que hi vaig trucar, em va obrir ella, amb les ulleres entelades i els cabells 

esvalotats.  

 

a) Acabats de rentar i ben pentinats 

b) Desordenats, despentinats 

 

10. Obria la boca i no em sortia res, només un quequeig inintel·ligible que vaig veure que 

incomodava molt el senyor Soldat. 

 

a) Parlar fent interrupcions i repeticions de sons, d’una manera que no s’entén  

b) Parlar molt de pressa i repetint molt els mateixos sons, d’una manera poc clara 

 

11. La mare ha vingut un moment a l’habitació, sense talons i amb el vestit mig rebregat. 

 

a) arrugat de tocar-lo, de seure, de no haver-lo planxat... 

b) tacat o brut, de no haver-lo rentat des de fa temps 

3/ LECTURA I COMENTARI DE FRAGMENTS 

4/ OPINIÓ PERSONAL  

 Us ha agradat, la història del llibre? Per quins motius? Quina opinió en teniu? 

 

 Us ha resultat difícil, la lectura del llibre? El vocabulari us ha semblat complicat? 

 

 Era la primera vegada que llegíeu un llibre en català? 

 

 Teniu ganes de llegir altres llibres en català? Coneixeu o teniu altres llibres en català? 

 


