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Abans de llegir
1 Observa la portada i respon les preguntes.

4Segons el títol, de què creus que tracta el llibre?

4Segons el dibuix, en quin país té lloc la història?
4Saps què és el bambú? Explica-ho i, si no ho saps, busca’n informació.
4Què és una crida? Explica-ho amb algun exemple.
4Qui ha escrit el llibre?

2 Llegeix el text de la contraportada i assenyala si les afirmacions són verdaderes (V)
o falses (F).
Lu Xun té onze anys, viu amb el seu avi i no va a escola com la resta dels nens. Diu la gent
del poble que a casa de Lu Xun amaguen un secret, i potser és veritat. Durant l’hivern, l’avi
li ensenya l’art de la cal·ligrafia, i a la primavera marxen a explicar contes pels pobles. La seva
plàcida vida queda estroncada quan l’avi és capturat i obligat a treballar a la Gran Muralla
xinesa.

V

F

L’avi sap escriure i n’hi ensenya al seu nét.
El llibre se situa en l’antiguitat.
El llibre se situa en l’actualitat.
El llibre se situa a la Xina.
Els protagonistes del llibre són un nen i el seu avi.
L’àvia de Lu Xun amaga un secret.
L’avi es dedica a explicar contes pels pobles.
La cal·ligrafia és un art relacionat amb la música.
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Abans de llegir
3 Observa les imatges següents i assenyala les que creus que tenen a veure amb la història que llegiràs.

4 Llegeix l’índex, al final del llibre, i completa.
El llibre té

capítols.

A més a més dels capítols numerats també té

capítols sense numerar.

El capítol que a tu et crida més l’atenció és el

, que es titula
. Tens curiositat per llegir-lo perquè

5 Encercla les paraules que creus que tenen relació amb el llibre.
policies

misteri

lectura

xinesos

escriptura

monstres

aventures

sentiments
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 7 a la 17

1 Llegeix la introducció de la història i respon les preguntes.

4Quan es va inventar el paper?
4On es localitzen els primers llibres?
4De quins materials estaven fets aquests primers llibres?

4Quins estris eren necessaris per escriure, en aquella època?
4Quins tipus de textos es tenia la necessitat d’escriure?

2 Compara els primers llibres amb els actuals. En quins suports llegim i escrivim, actualment? Quins tipus de text tenim necessitat d’escriure?

3 Explica quin sistema de transport fa servir Lu Xun per portar l’aigua des del pou i dibuixa’l.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 7 a la 17

4 Llegeix la llegenda sobre el pou del llogarret i tria les paraules que completen el text.
llàgrimes

noble

atractiu

pou

rendida

llegenda

fugida

plorar

eternament

fugir

cega

espasa

Una bella princesa fugia del

que la pretenia. En la seva

noia va voler beure aigua d’un
La princesa es va posar a
adonar que s’havia quedat

, la

, però no tenia força per fer pujar la galleda.
molt i molt. Quan va mirar al seu voltant es va
. Quan el noble la va trobar i va saber-ho, va

esgarrifat. Diu la
les que alimenten el pou i ho faran

que les

de Ling Shi són

.

5 Escriu quin fenòmen natural correspon a cada fragment destacat.
La terra és viva, Lu Xun. Els esperits invisibles
que l’habiten es belluguen i la remouen. De 1
vegades escup foc per la boca de la
muntanya; d’altres sacseja les serralades i 2
esberla les roques, i fins i tot alça les ones 3
del mar que ni tu ni jo no hem vist mai [...]

6 Tria el final correcte de cada oració.
Lu Xun va a buscar aigua al pou a trenc d’alba...
perquè li agrada l’aire de la matinada.
per no trobar-se ningú del poble.
L’avi i Lu Xun viuen...
en un entorn rural, enmig de camps i muntanyes.
en un entorn urbà, a prop d’una ciutat mitjana.
L’avi de Lu Xun té...
una lesió que li paralitza el braç esquerre.
un tudó al jardí de darrere la casa.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 7 a la 17

7 Inventa una oració amb cada paraula. Si cal, busca-les al diccionari.
tuia:
ordi:
brocal:
tudó:
hibisc:
bambú:

8 La història té lloc a l’inici de la primavera. L’autor ens ho fa saber de moltes maneres.
Quines? Copia’n tres més.
La neu, present durant tot l'hivern, s’havia començat a fondre.
–
–
–

9 Senyala amb quin d’aquests dos tipus d’estri escrivia l’avi de Lu Xun.

10 Respon les preguntes.
Què amaga l’avi en un calaix sota el llit? Per a què ho fa servir?

Quina penses que és la resposta a la darrera pregunta del capítol? Quin deu ser el secret?

6

Editorial Casals
www.bambulector.cat

Mentre llegim
Llegim de la pàgina 18 a la 33

1 Observa les imatges següents i explica quina relació té cadascuna amb la història que
estàs llegint.

2 Ordena els esdeviments següents.
L’avi i Lu Xun trigaren un any per arribar al poble.
L’avi prengué el nadó en braços i l’anomenà «Lu Xun, fill».
Un dia, l’avi va sentir el plor d’una criatura dins la iurta.
L’avi vivia al Gran Desert amb el seu pare.
Una fletxa va salvar l’avi de morir atacat per un lleopard.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 18 a la 33

3 Respon les preguntes.

4Quin és el secret que amaga l’avi?
4Com va ser que l’avi va adoptar el nen? Per què li va posar Lu Xun?

4Per què l’avi anomena el nen «fill del silenci»?

4Què se n’ha fet, dels pares de Lu Xun?

4Quin ofici té l’avi de Lu Xun? Com el va aprendre?

4Qui és l’única amiga de Lu Xun? Què creus que senten l’un per l’altre?
4On guarda els llibres, l’avi? Per què?

4 Resol els mots encreuats amb paraules del llibre.
1. Conjunt de papers relligats junts.
2. Persones que no viuen en un lloc fix i canvien
de zona segons la cacera, el clima...
3. Caixa per portar-hi les fletxes.
4. Tenda circular, habitatge propi dels nòmades
de l'Àsia.
5. Acció de donar una cosa i rebre’n una altra a canvi,
de valor equivalent.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 34 a la 49

1 Relaciona les dues parts de cada oració.
Lu Xun i l’avi marxen
Lu Xun
Els pares de Du Li
El vell i el nen van arribar
Un pagès

al poble després de dos dies.
a explicar contes pels pobles.
va oferir-los un graner per dormir.
seran els guardians de la casa.
regala uns versos a Du Li.

2 Explica a què es dedica l’avi i què rep a canvi d’explicar contes.

3 Fes un resum de la història del pintor Li Xen. Com acaba la història? Quina coincidència té amb la situació que viuen l’avi i Lu Xun?

4 Indica si les afirmacions següents són verdaderes (V) o falses (F).
V

F

Els habitants del poble es dediquen al sector industrial.
Els veïns del poble no saben llegir.
L’exèrcit imperial irromp al poble.
L’avi fa servir el final del conte per avisar Lu Xun.
Els vilatans celebren la festa de la verema.
Els soldats cremen els llibres de l’avi.
Lu Xun té por de quedar-se sol quan l’avi mori.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 34 a la 49

5 Assenyala el final correcte de cada oració.
Els soldats que entren al poble...
formen part de l’exèrcit de l’emperador.
formen part de l’exèrcit dels nòmades del nord.
L’emperador de la Xina vol...
construir una gran muralla per defensar-se dels nòmades del nord.
construir una gran muralla per ser el país més poderós del món.
Els homes i nens que construeixen la Gran Muralla…
ho fan perquè volen una Xina unida i ben protegida.
ho fan perquè no els queda més remei, ja que són presos.
Lu Xun...
ha aconseguit amagar-se dels soldats en un graner.
ha fugit corrents cap a un altre poble, com li indicava l’avi.

6 Respon les preguntes.

4Qui troba Lu Xun al costat d’un pou? Com és? Fes-ne una descripció.

4On viu la dona? Com és el lloc on viu?

4Què li va passar al germà de la dona?

7 Comenta amb els companys i companyes de classe quina reflexió fa Lu Xun després de
mirar el cel.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 50 a la 64

1 Escriu la continuación de les oracions.
Mentre és presoner, l’avi escriu per

Per escriure, fa servir

L’avi escriu sobre

L’avi considera que Li Bai no l’entén perquè

2 Assenyala quina imatge té a veure amb el capítol 6 i explica quina relació hi té.

3 Explica quin tracte reben els presoners. Què mengen?
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 50 a la 64

4 Respon les preguntes.

4Quan de temps han estat presoners Li Bai i l’avi?
4Com saben quant de temps han estat presoners?
4Com han aconseguit escapar-se Li Bai i l’avi?

4Quin és l’estat de salut de l’avi?

5 Reflexiona. Ai Qing ha fugit i ha deixat l’avi sol al costat d’un pou. Ai Quing és una mala
persona? Ha obrat malament? Justifica la resposta.

6 Tria les paraules correctes per completar el text.
tornat - venjança - emperador - ametllers - casa - llibres - càntir - turons
fogueres - injustícia - desgràcies - mur - esperança - adobacossis
Quan l’avi es troba sol veu fum als
pagesos volen
un

i demanen la mort dels soldats de l’
esquerdat i un cistell, es fa passar per l’

deixen estar. És així com aconsegueix retornar a
Lu Xun no ha

, és la revolta de les

. Els
. L’avi, amb
, i els insurrectes el

, on troba Du Li, que li diu que

.

7 Llegeix el fragment següent i comenta’l amb els companys i companyes. Creus que l’avi
té raó? El pare de Du Li ha fe bé?
El teu pare se n’ha anat amb els revoltats perquè us estima i estima aquest poble. Deixar la
família per lluitar contra la injustícia és l’acte de generositat més gran que pot fer un home.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 65 a la 81

1 Explica què ha après Lu Xun de la cegueta durant els dos anys que ha viscut al seu costat.

2 Troba a la sopa de lletres les paraules de la lectura que corresponen a les definicions
següents.
• Fer el seu crit el cavall.
• Herba per alimentar el bestiar.
• Producte vegetal que serveix per fer espardenyes, cordes
i cordills.
• Planta de flor molt vistosa. N’hi ha al caminet
de la cegueta.
• Grup de soldats.
• Persona que mata i tortura seguint les ordres de qui
el mana, en aquest cas, l’emperador.
• D’aspecte trist per la magror. Ho és el cavall del carreter.
• Sac gros ple de palla que serveix de matalàs.
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3 Respon les preguntes.

4Quins motius té Lu Xun per marxar de casa la cegueta? On vol anar?

4Quina relació s’ha establert entre Lu Xun i la dona? Per què creus que s’ha creat aquesta
relació?

4El carreter diu a Lu Xun que no trobarà el seu avi. On li diu que pot ser?
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 65 a la 81

4 Explica què li ha passat a Lu Xun, que arriba a casa mal ferit.

5 Assenyala el final correcte de cada oració.
Lu Xun fuig de casa seva...
en plena nit.

abans del rompent de l'alba.

de dia.

plou una mica.

plou molt.

paral·lel a un camí.

ple de roques.

un tigre de neu.

un linx.

té por dels llamps.

cau fulminat.

Quan comença la seva fugida...
fa sol.
El camí que segueix en la fugida és...
paral·lel a un riu cabalós.
Lu Xun va topar amb...
un porc senglar.
Un llamp salva Lu Xun perquè el linx...
queda enlluernat.

La primera persona que troba Lu Xun des de la seva fugida és...
un caçador.

un carboner.

un soldat.

6 Llegeix la descripció del linx i assenyala la imatge que hi correspon. Subratlla les paraules que t’han ajudat a descobrir-ho.
El seu pelatge gris amb taques negres, les seves potes llargues i robustes com troncs, i aquells
dos manyocs de pèls rígids al capdamunt de les orelles que el distingien dels altres fèlids.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 65 a la 81

7 Completa les oracions següents.
El carboner vol saber

Lu Xun no vol que el carboner li pregunti

El carboner ofereix a Lu Xun

Lu Xun sent dintre seu

8 Explica quina pregunta es fa Lu Xun sobre el pintor Li Xen. Què n’opina, l’avi?

9 Llegeix els següents fragments del text i explica quina relació hi ha entre uns i altres.
Quin impuls guia Lu Xun? Qui és el barquer? Què passarà?
Va sentir dintre seu, fugaç, una mena de crit de socors, planyívol i seductor alhora, mig ofegat per una misteriosa remor semblant a la que fa l’aigua...
El paratge, envoltat de misteri, era corprenedor. Lu Xun pensava com s’ho faria per anar a
l’altre costat del riu.
El camí s’acaba aquí, entre aquests dos rengles de caràcters.
Ets el barquer? [...] Sí, i sóc l’últim personatge d’aquest llibre.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 82 a la 94

1 Quina de les interpretacions d’algunes escenes del capítol 11 s’adiu més a la teva opinió? Si ho prefereixes, escriu la teva pròpia interpretació.
Vaig adonar-me que jo, humil personatge d’un llibre, tenia un cos que anava creixent a poc
a poc, bressolat pel balanceig amable del bambú...

Lu Xun està somiant.
Lu Xun té consciència que ell és el personatge d’un llibre que ha escrit algú altre. Ara, pren
forma i pot decidir sobre la seva pròpia història.
Lu Xun, com el pintor de la llegenda, deixa de ser un personatge real i es fica dins del llibre
que explica la seva història.

...aquest que trepitgem és el llibre de la nostra història. No et sembla una missió prou noble
i formosa acabar-lo i, alhora, preserva-lo de les flames dels malfactors?
Lu Xun, el barquer, i la resta de personatges han pres vida perquè algú altre els ha llegit,
com ara tu. Però els personatges tenen ara la possibilitat de poder triar el seu propi final.
Lu Xun, personatge real, ha aconseguit entrar en el llibre que explica la seva història, com
ho va fer el pintor, i pot acabar-lo evitant que els soldats cremin el llibre al seu pas.

4Comenta la teva tria amb els companys i companyes i argumenta els motius de la teva interpretació.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 82 a la 94

2 Respon les preguntes següents.

4Quina direcció segueix l’escriptura xinesa? I la nostra?
4Per què Lu Xun no és covard ni un desventurat, com li va dir el carboner?

4Quina pregunta repeteixen el barquer i el carboner?
4Per què el carboner retenia Lu Xun?
4Per què Lu Xun no pot veure el que hi ha a l’altra riba? Com ho podrà veure?

3 Tria les paraules correctes per completar el text.
quatre
barquer

imperials
carboner

cel
Lu Xun

bambú
enganyats

Du Li i l’avi han aparegut a l’escena en la qual es troba
soldats

nòmades
riba

fugir
sis
.

arriben per cremar-ho tot. Reben ordres del fill del
. Pregunten pel noi i per l’avi i el

muntanya amunt. Indignats perquè han estat

els menteix i els fa anar
ho cremen tot, però el foc

se’ls gira en contra i uns quants moren i els altres han de

. Mentrestant, una

barqueta de

.

llisca pel riu cap a l’altra

4 Pensa què vol dir el fragment següent i comenta-ho amb els companys i companyes.
...van arribar els soldats, rabiosos, obedients a les ordres del fill del cel, que vivia a la ciutat
palau i volia esborrar la memòria del poble.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 82 a la 94

5 Respon les preguntes.

4Per què ara, des de la barca, ja es pot veure l’altra riba?
4Qui ha escrit l’últim capítol d’aquesta història?

4Què amagava Lu Xun? Ho amagava, realment?
4Quin és el somni de l’avi en relació als llibres? S’ha acomplert?

4Quins altres personatges del llibre tenen relació amb el poema que ara canta Lu Xun?
4Quina relació té la lletra del poema amb la història que has llegit?

6 Tria les interpretacions amb què estàs més d’acord. Contrasta les respostes amb els
companys i companyes de clase.
Aquesta és la història d’un llibre dins d’un llibre.
Lu Xun té consciència de ser un personatge de ficció. Ara ho desvetlla a la seva estimada.
Lu Xun és l’autor de tota la història que hem llegit.
L’autor de la història que hem llegit no se sap qui és, perquè se’n va cremar la darrera
pàgina. Lu Xun n’escriu només el darrer capítol.
La història vol ser un missatge sobre el valor dels llibres, que guarden la memòria de cada
història.
La paraula, perquè no es perdi, ha d’estar escrita. Només així podrà passar de generació en
generació.
A l’altra banda de la riba, els personatges tornen a trobar el poble.
És una història circular: acaba allà on començava, amb el veïnat protegit per un mur i el pou.
La memòria dels pobles és als llibres. Els poderosos, de vegades, volen que el poble no
tingui memòria i, per això, destrueixen els llibres i els escriptors.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 95 a la 97

1 Completa les oracions.
El regnat de Zheng, rei de Quin, se situa entre els anys

.

Zheng va aconseguir
.
Una de les realitzacions més impressionats del regant de Zheng va ser
.
En la construcció de la Gran Muralla hi van participar
.
L’emperador va manar cremar tots els llibres
.
La novel·la se situa en
.

2 Explica quina relació té la imatge següent amb Qin Shi Huangdi.
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Després de llegir
1 Fes un breu resum dels fets principals de cadascun d’aquests capítols.
4. La fugida del pintor Li

6. La Gran Muralla

7. La revolta de les fogueres

8. Amagat entre el farratge

9. La fugida de Lu Xun

Epíleg: el foc i la paraula

2 Indica si les afirmacions següents són verdaderes (V) o falses (F).
V F
La història té lloc a la Xina actual.
En el llibre, la cultura s’imposa sobre la força.
La història té lloc a la Xina imperial.
El llibre fa moltes referències a les tradicions xineses.
L’emperador volia mantenir el poble en la ignorancia per poder-lo dominar més fàcilment.
Ningú ajuda Lu Xun a arribar al final de la seva història.
El llibre té un final feliç.
A l’antiga Xina tothom sabia llegir i escriure.
L’escriptura xinesa va d’esquerra a dreta i de dalt a baix.
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Després de llegir
3 Assenyala les afirmacions amb què estàs d’acord sobre el llibre que has llegit.
Té un estil poètic.
S’hi poden aprendre coses.
S’hi recullen tradicions de l’antiga Xina.
Tot el que s’hi explica és inventat.
S’hi recullen llegendes molt poètiques.
Conté força descripcions de paisatges.
Se situa en un entorn rural.
Tot el que s’hi explica sobre la Xina antiga (menjar, paisatge, etc.) és real.
És un llibre dins d’un llibre: els personatges entren dins del llibre.

4 Busca informació sobre els aspectes següents i respon les preguntes.

4Encara existeix la Gran Muralla xinesa? Quant mesura?
4La Xina actual té un règim imperial? Quin règim de govern té?

4En el llibre es descriu un sistema econòmic socialista. Quin sistema econòmic té la Xina
actualment?

4Quines tradicions xineses (jocs, menjar, cerimònies...) has descobert en la història que has llegit?
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FITXA DEL LLIBRE
Títol:
Autor:
Col·lecció:
Editorial:
PERSONATGES

4 Encercla les qualitats que penses que tenen els personatges del llibre: Lu Xun, l’avi, Du
Li, la cegueta.
valentia

cultura

tossuderia

egoisme

facilitat per la reflexió

bondat

persistència

resistència

difcultat per la reflexió

4Quina d’aquestes qualitats tens tu?
4A més a més de Lu Xun, de l’avi, de Du Li i de la cegueta, quins altres personatges
apareixen al llarg del llibre? Fes-ne la llista.

LLOCS

4 Descriu el llogarret on viu Lu Xun.

4 En quins altres llocs se situa la història?
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TEMA: RELAT REALISTA I DE SENTIMENTS

4Aquest llibre és de ficció, però se situa en un moment històric i en un lloc real. Coneixes
algun altre llibre que sigui així?

4Quin és el missatge del llibre?

4Assenyala les afirmacions correctes.
Els fets que es relaten en el llibre són reals.
Els fets que es relaten en el llibre són inventats.
Diem que un relat és realista quan tot el que s’hi explica és real.
Un relat realista explica la ficció com si fos real, barrejant ficció i realitat.
En els llibres de sentiments té un pes important el sentir dels personatges.
Els llibres de sentiments són aquells que fan plorar.
Aquest llibre permet aprendre coses sobre el món.
Aquest llibre permet passar una bona estona; no permet aprendre coses.
VALORACIÓ DEL LLIBRE

4Com valores el llibre que acabes de llegir?
Molt bo

Bo

Regular

4Recomanaries la lectura del llibre a algú altre? Per què?
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