S3_Lectura obligatòria
Els deu manaments de la felicitat (M. de la Pau Janer)
Espero que la lectura d’aquests contes us faci gaudir tant com a mi... Ara, parlem de feina.
TERMINIS

Haureu de llegir-ne dos cada tres setmanes i presentar-me’n el treball corresponent, que més
avall us explicaré. Pel que fa al lliurament de la feina feta, seguiu la graella d’aquí sota:
Data de lliurament
Dilluns, 2 de març
Dilluns, 23 de març
Dilluns, 13 d’abril
Dilluns, 4 de maig
Dilluns 25 de maig

Títol dels contes per llegir
“Estimaràs Déu sobre totes les coses”
“No diràs el nom de Déu en va”
“Santificaràs les festes” “Honraràs el pare i la mare”
“No mataràs” “No cometràs actes impurs”
“No robaràs” “No diràs falsos testimonis ni mentiràs”
“No consentiràs pensaments ni desitjos impurs”
“No cobdiciaràs els béns dels altres”

Aquests terminis són inamovibles: els he de rebre per correu electrònic el dia fixat; els puc
admetre uns dies abans, però no després.
TREBALL

Consisteix en el següent:
• Un document numerat correlatiu i escrit a l’ordinador, amb la lletra Garamond 14; marges
superior i inferior: 2 cm; els altres, segons necessitats. Text justificat, excepte títol centrat.
Un treball a cada banda del full.
• Cada full tindrà el mateix encapçalament. Us adjunto el primer, que us enviaré per c/e.
• Tindrà dues parts:
o Argument: no més de 4-5 línies (ocuparà el primer paràgraf)
o Tema/sensacions: aquí explicareu el que el conte us hagi fet
sentir/recordar/pensar/etc. I TOT el que me’n pugueu dir: m’agrada/no m’agrada,
la intenció de l’autora, paral·lelismes amb el que sigui, el tema en què es basa,
sorpreses... Estructureu la vostra opinió amb els paràgrafs que calgui.

MÈTODE

1. Quan tingueu el llibre, NO l’agafeu i el llegiu d’una tirada: seguiu el tempo marcat.
2. L’ortografia no és important aquí -per això us demano els escrits fets a l’ordinador-,
passeu-hi el corrector i doneu-me’ls nets i polits: vull gaudir de sentiments, pensaments i
reflexió, o sigui, de la vostra ànima... Permeteu-m’ho!
3. Ningú no es pot allargar més d’un full: desenvolupar la capacitat de síntesi és important.
4. Sigueu com sou: no intenteu buscar paraules estranyes, deixeu-vos anar, simplement.
Tothom té coses a dir que són molt vàlides: us sorprendreu del que teniu dins del cap.
APUNTS FINALS
Aquesta novetat no té pas la intenció de fastiguejar-vos, sinó d’aconseguir que feu el pas
definitiu en el treball de la llengua, que assoliu l’expressió escrita de nivell més alt que cadascú
sigui capaç. Ja sabeu que el meu objectiu és que acabeu tenint un nivell òptim de català...
Crec que enfrontar-vos a aquestes pàgines carregades de sentiments us hi ajudarà molt.
Quan hagi corregit cada lliurament, faré una entrada al bloc amb els millors arguments i amb
un PDF que contindrà fragments destacats de TOTES.
Aquí podeu veure els resultats del treball que van fer els vostres companys de fa dos anys. Si
us plau, llegiu, de baix a dalt, les sis entrades, els comentaris, etc. Us agradarà molt! (La
Montse Tomàs n’era fan.)
http://blocs.cpnl.cat/montsepalau/category/viatge-dhivern-2013/
Per acabar, un resum del llibre:
Els desitjos són espurnes de foc. ¿Qui pot apagar tot els llums de la terra, qui sabria encegar el sol perquè mai
més no ens il·luminàs la vida amb la seva claror? ¿Qui tendria la capacitat de castigar-nos a viure per sempre
sense la caloreta amiga, aquella que ens revifa la sang, ens escalfa la pell, ens renova tots els racons del cos?
No hi ha pensaments ni desitjos impurs. Pot haver-hi pensaments bells i pensaments plens de lletjor.
Seguint el fil dels Deu Manaments, Maria de la Pau Janer explora aquells moments personals
que contribueixen a fer-nos la vida més feliç o més dissortada. La fletxa del desig, el fibló del
que no tenim o el dring del nom de l’ésser estimat assenyalen els sinuosos camins de la
fortuna o de la desgràcia de cadascun de nosaltres. A través d’intuïcions i de petites històries
carregades de significat i emoció, l’autora ens parla del nostre fràgil equilibri personal, aquell
que de vegades trenquem a favor de l’aventura i d’altres a favor de la seguretat, de vegades
pel camí del seny, i d’altres per la drecera de les passions. Maria de la Pau Janer ha aconseguit
amb “Els deu manaments de la felicitat” el seu llibre més personal i innovador, ple d’episodis
memorables que són fills de la seva experiència i de la seva imaginació.
(pinta bé, oi?)

