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M’ha agradat perquè

No m’ha agradat perquè

Envia aquesta pàgina a editorialbambu@editorialbambu.com
i participaràs en el sorteig d’un lot de llibres.

D’acord amb el que es disposa en la LOPD, Editorial Casals i Combel Editorial l’informen
que les seves dades s’han incorporat a un fitxer responsabilitat nostra, declarat davant el
RGPD, on restaran sota la més estricta confidencialitat. La seva finalitat és la de satisfer
els lícits objectius del grup, gestionar la prestació dels nostres serveis i fer-li arribar ofertes
i informacions que el puguin interessar.
Així, considerem que vostè consent expressament al tractament d’aquestes dades per part
d’Editorial Casals i Combel Editorial, consentiment que podrà revocar mitjançant els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que pot exercir adreçant-se amb una fotocòpia
del DNI a les nostres oficines del carrer Casp, 79; 1r pis; 08013 Barcelona.
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En Bolavà, detectiu
Josep M. Folch i Torres

2

Abans de llegir
1 Observa la coberta del llibre i fixa’t en la il·lustració. Després, contesta les preguntes. Si et falta
informació, busca-la a la pàgina 2, on hi figuren els crèdits de l’obra.
• Qui és l’autor de la novel·la i en quin any es va publicar
per primer cop?


• Qui és l’il·lustrador del llibre?

• Quina editorial ha editat aquest exemplar en rústica i quin
n’és l’any de l’edició?

• Busca informació a la contracoberta del llibre i a la pàgina de crèdits per deduir què vol dir la
banda negra que surt a la part inferior de la coberta. Explica quin raonament has fet.





2 Al text de la contracoberta podem llegir que l’obra va ser escrita l’any 1911. Creus que les
temàtiques tractades, les conductes dels personatges i els ambients descrits et resultaran
actuals? Què t’ho fa pensar?
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3 Llegeix el text de la contracoberta i marca a quin gènere literari pertany la novel·la.
Fantàstica
Detectivesca
De misteri

Filosòfica
D’aventures
Psicològica

4 A partir del text de la contracoberta, respon les preguntes següents:
• Qui és el protagonista de la novel·la i quina és la seva professió?


• Per què creus que l’il·lustrador ha dibuixat en Bolavà amb el dit recolzat al front?



• Escriu com és la personalitat d’en Bolavà pel que fa a la seva manera de ser i de
comportar-se.


• Enumera els dos objectius a què aspira en Bolavà fent de detectiu.


5 Josep M. Folch i Torres va ser un dels creadors en llengua catalana de literatura infantil i autor
de peces de teatre per a infants. Digues si has llegit alguna altra novel·la seva o n’has vist
alguna peça de teatre; en cas afirmatiu, escriu-ne el nom i raona si et va agradar o no.
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Mentre llegim Llegim de la pàgina 3 a la 52
1 Completa el quadre per saber qui és el narrador de les pàgines 3 i 4 i qui fa de narrador a les
pàgines següents; després digues en quina persona gramatical s’exposen els fets.
Antecedents
Pàgines 3-4

Altres apartats
Pàgines 4-42

Narrador
Persona gramatical
• Ara, llegeix el text següent en el qual l’autor fa de narrador i fixa’t quina persona gramatical
utilitza. Reescriu-lo fent servir la primera persona del singular.
Fins ara, l’intrèpid Bolavà s’havia negat en absolut a permetre que fossin publicades les seves
interessantíssimes memòries, que expliquen els fets extraordinaris de la seva vida de detectiu.
Tothom sap la fama que té l’heroic Bolavà com a caçador i com a viatger, però fins ara ningú
coneixia l’època més interessant de la seva vida, que és la que invertí a descobrir malfactors i a
recobrar peces de valor que havien estat robades. (Pàg. 3)
Fins ara jo, 



• Llegeix el text següent en el qual el protagonista fa de narrador. Reescriu-lo fent servir la
tercera persona del singular.
Aquesta frase em va causar bon efecte, i com que jo sabia de memòria tot el que fan els
detectius en casos així, vaig treure’m el barret, i vaig saludar afectuosament els reunits.
Des d’aquell moment em vaig considerar detectiu de debò. Així és que em vaig posar seriós i,
mirant-me la porta del segon pis, que estava tancada, vaig dir:
–Aquesta porta s’ha d’obrir! (Pàg. 7)
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2 Ordena les frases per saber l’estratègia d’en Bolavà per sortir sa i estalvi de dues situacions en
què estaven a punt de matar-lo.
SITUACIÓ 1
...el volia matar amb un revòlver i l’apuntava amb el canó a la cara...
...i quan l’amo del pis va fer anar el gallet del revòlver...
...el tret no sortí perquè la pólvora s’havia humitejat amb la saliva...
...i com que l’amo del pis es pensava que era un lladre...
...però ell, amb serenitat, va escopir a dins del canó...
...perseguint el gat, en Bolavà es va tirar de cap per la xemeneia d’una casa...
SITUACIÓ 2
...els gitanos van sortir amb l’arma als dits i el van ben lligar de mans i peus i el van
començar a amenaçar i a cridar que se’l menjarien...
...molt a poc a poc va mirar per un forat a dintre de la barraca i hi va veure cinc homes...
...seguint el gitano del sac, en Bolavà va arribar dessota d’un pont, en el qual hi havia
una tenda de campanya...
...però amb molta amabilitat en Bolavà els va avisar que estava molt magre i que no es
fessin il·lusions respecte a la suculència dels seus talls...
...i mentre escoltava la seva conversa, se li va escapar un esternut dels més sorollosos...
...amb la qual cosa en Bolavà, amb molta serenitat, va esclafir una rialla que els va
deixar ben parats i els va confessar que els estava enredant perquè era en Rascatripes,
el bandoler famós.
Mastega-rocs va imposar silenci per esbrinar primer qui era aquest espia i saber què hi
feia allà...
• Creus que la ironia que fa servir l’autor dóna credibilitat a l’argument? Per què?



• Raona si ho trobes divertit i ocurrent o no.
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Llegim de la pàgina 3 a la 52

3 Completa la fitxa per conèixer l’estructura de l’episodi en què en Bolavà ha d’anar a robar al
pagès amb els lladregots gitanos. Inventa-te’n el títol.
Títol: 
Plantejament: Mastega-rocs proposa anar a assaltar una masia per robar-hi riqueses i fer
allà un sopar magnífic. En Bolavà no para de rumiar com ho ha de fer per aturar l’atac a la
masia.
Nus: 




Desenllaç:



• Inventa una altra possibilitat de plantejar els fets i de resoldre la situació.
Nus:




Desenllaç:





6

En Bolavà, detectiu
Josep M. Folch i Torres

7

Mentre llegim Llegim de la pàgina 52 a la 117
1 Explica una de les estratègies i actuacions d’en Bolavà que conformen el relat dels apartats
següents o escriu alguna anècdota divertida i curiosa que t’hagi cridat l’atenció. Escriu-ho a
títol de resum.
Apartat
En Bolavà en acció o el
misteri de la perla groga
El xiulet misteriós

Tema o anècdota divertida, curiosa...
Interroga els criats.

L’esverament d’en Llíssara
o un enterrament sense
mort
Tornant al món dels vius
Nous estratagemes
Misteris inexplicables
El llit fantàstic
Atrapat però no provat
Un convit inesperat
La pista de la perla groga
De com un noi perdut va
convertir-se en lacai
• Digues en quin dels apartats en Bolavà anticipa qui és el lladre de la perla groga, però no vol
desenvolupar els raonaments que l’han dut a saber-ho perquè ho explicarà detalladament en
els capítols següents.
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2 Escriu si els fets narrats són reals o absurds.
Vaig comprendre que, per la manera de trucar, alguna cosa extraordinària havia passat.
(Pàg. 52)
La senyora marquesa del Ravedolg em telefonava per explicar-me que acabava de notar
que li havia desaparegut del seu guardajoies la meravellosa perla groga. (Pàg. 52)
Jo vaig proveir-me d’un bon revòlver de 700 trets per minut. (Pàg. 52-53)
La marquesa era una senyora que devia tenir entre trenta i vuitanta anys. (Pàg. 53)
La marquesa em va dir que la perla groga era única en el món, i que la seva grandària era
com la d’una mandarina. (Pàg. 54)
Aquesta manera estranya de respondre i la «vivor» del marrec [en Cunitu Escuraplats] em
varen fer malpensar. (Pàg. 59)
3 Observa la il·lustració i recorda quina escena hi ha representada.




• Redacta l’explicació que en Bolavà fa a la senyora marquesa de com ha descobert que el
majordom té pessigolles.
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4 Explica qui és en Llíssara i la relació que té amb en Bolavà.



• T’agradaria ser el criat d’en Bolavà i viure amb ell les seves aventures?
5 Digues per què a en Joanet li diuen Cunitu Escuraplats.



• Quin nom li posaries, tu?
6 Inventa’t i escriu què es deuen dir el xinès i en Joanet. Intenta que s’hi reflecteixi un punt
d’ironia.

9
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Mentre llegim Llegim de la pàgina 118 a la 146
1 Llegeix què contesta en Llíssara a en Bolavà quan l’ha informat del secret d’en Joanet i digues
què li haguessis contestat tu en la mateixa situació.
–Vostè, senyor Bolavà, m’acaba de dir una cosa que m’ha ferit de debò. M’ha dit que jo traïa el
meu amic Joanet, i això no és cert. Jo em limito a complir el meu deure, i com que el meu deure
és servir a vostè, tot ho sacrifico davant de l’obligació. (Pàg. 121)



2 Recorda a quina situació pertany la il·lustració i explica les justificacions errònies d’en Llíssara
i les conclusions encertades d’en Bolavà.





Mentre llegim
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Llegim de la pàgina 118 a la 146

3 Relaciona les expressions per explicar el raonament d’en Bolavà quan fa l’afirmació següent:
–Avui, després del que ha passat –vaig dir solemnement–, puc afirmar que la perla groga està
en poder d’en Joanet Escuraplats. (Pàg. 132)

En Bolavà ha deduït que l’única persona
El xinès ha volgut atacar en Joanet
perquè
Si en Joanet tornava la perla a
l’emperador
El xinès no volia rebre

1
2

no digués a ningú que l’havia robada
en comptes d’haver-la trobada.
comprometia el xinès perquè en
coneixia el fet del robatori.

3

el càstig del robatori.

4

que sabia que en Joanet tenia la perla
groga era el xinès.

4 Raona si tu et comportaries amb un amic o una amiga de la mateixa manera que en Bolavà
intueix que en Llíssara es comporta amb en Joanet. Ho faries desinteressadament? Per què?
Per les paraules d’en Llíssara, ben clar es veia que aquest es proposava obtenir la joia, però
amagant l’autor del robatori per salvar-lo. (Pàg. 139)


5 En Bolavà es proposa portar a la presó el xinès que té tancat a l’armari i després emprendre
un viatge a la Xina, amb en Joanet i en Llíssara. Fes hipòtesis sobre si acompliran els dos
objectius i si en Joanet es casarà amb la princesa. Inventa un possible entrebanc que puguin
superar gràcies a la serenitat d’en Bolavà.
Primer objectiu: Portar el xinès a la presó



Segon objectiu: Fer el viatge a la Xina i que en Joanet es casi amb la princesa
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Mentre llegim Llegim de la pàgina 147 a la 191
1 Just al començament de la segona part de la novel·la, el narrador ja no és en Bolavà. Escriu qui
fa de narrador, d’on treu la informació i quina persona gramatical fa servir.
El narrador és 

Explica els fets en
• Trobes que l’autor també explica situacions absurdes com feia en Bolavà en el relat dels fets?
Posa’n alguns exemples.




2 Llegeix la targeta que el xinès dóna a en Bolavà.

Yam-An-Wist
PEQUÍN

• Escriu què podria dir la targeta que en Bolavà li hagués pogut donar.

• Escriu el text que imprimiries en una targeta teva i la transcripció.

En Bolavà, detectiu
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3 En Bolavà aplica calma i serenitat quan ha d’afrontar els entrebancs amb què va topant
i, ràpidament, posa en pràctica algun enginy que l’ajuda en qualsevol situació per difícil i
complicada que sigui. Fixa’t en les il·lustracions i raona si trobes encertats els enginys que en
Bolavà improvisa per a cada ocasió. Tingues en compte la ironia de l’autor i que va escriure la
novel·la a principis del segle xx.




• Pensa com resoldries aquestes dificultats tenint en compte els avantatges tècnics d’ara i
aplica-hi el teu sentit de l’humor.


4 Explica el significat d’aquesta exclamació d’en Bolavà.
–No m’ho puc acabar! –deia estirant-se els cabells–. Mira que deixar-me ensarronar com un
xinès i per un xinès autèntic, ja és tot el que es pot dir! (Pàg. 160)
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Mentre llegim Llegim de la pàgina 192 a la 271
1 Explica els tres entrebancs que el xinès Yam-An-Wist provoca a l’expedició quan aquesta
emprenia el camí de Calcuta cap a la Xina; després, dibuixa les dues escenes que hi falten.
Primer entrebanc
Quan arribaven a les envistes de la mola imponent de les muntanyes de l’Himàlaia.








Segon entrebanc
Quan van arribar a un dels cims de l’Himàlaia.
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Tercer entrebanc
Quan el camí s’apropava a la vora d’una profunda torrentera, on s’anava estrenyent i cada cop
era més difícil de passar-hi.








2 Llegeix què diu en Yam-An-Wist a en Bolavà i què li podria haver contestat en Bolavà. Inventa
expressions semblants amb el nom dels teus amics i amigues.
Bolavà, no val a badar.
Yam-An-Wist, ets com un llangardaix trist.



3 Inventa a quin lloc va anar en Yam-An-Wist després de fugir amb la bomba.
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Després de llegir
1 Localitza en el mapa on es troba Barcelona, Calcuta (l’Índia), la serralada de l’Himàlaia i
Pequín (la Xina) i marca el recorregut del viatge.

RÚSSIA

POLÒNIA
ALEMANYA
UCRAÏNA

KAZAKHSTAN
MONGÒLIA

FRANÇA
IT

MAR NEGRE

ÀL

IA

ESPANYA

TURQUIA

XINA

MAR MEDITERRANI

IRAN
PAKISTAN

ALGÈRIA
EGIPTE
ARÀBIA
SAUDITA

ÍNDIA
MYANMAR

MALI

TXAD
FILIPINES
OCEÀ ÍNDIC

2 Llegeix el diàleg que mantenen en Bolavà i el mandarí. Fixa’t que vol ser una conversa
extremadament educada però que la ironia i l’absurd hi és present en cada una de les
intervencions.
–Salut, fill il·lustre de la bella Europa. Permeteu que humilment us vingui a interrogar, jo el
menyspreable de tots els mandarins, per preguntar-vos, amb el vostre permís i amb tots els
respectes, què és el que veniu a fer aquí, i per quin motiu haveu fet l’honor a aquest xinès de
lligar-lo com una bala de cotó.
–Bé heu enraonat prou per a dir tan poca cosa –va respondre en Bolavà.
–Molt més mereix la vostra honorabilitat distingida.
–Moltes gràcies. Doncs hem vingut aquí –va replicar en Bolavà–, en primer lloc perquè ens ha
donat el gust i la gana, i en segon lloc pel que no us importa.
–Agraeixo molt les fines paraules amb què acabeu d’honorar-me. Però jo voldria saber, si vós
teniu l’extrema condescendència de voler-m’ho dir, per què porteu aquest xinès lligat. (Pàg. 213214)
• Transforma el diàleg en un text explicatiu que reculli la informació d’una manera molt més
directa i espontània.
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3 Llegeix el paràgraf següent en què el narrador incorpora els seus propis comentaris del relat
que està fent (recorda que aquests comentaris acostumen a aparèixer al final de cada apartat).
La conversa entre en Bolavà i l’emperador continuà, però el que més interessarà als meus
volguts lectors no és precisament el que aquests dos parlaren, car això se suposa, sinó el que
passava en aquells moments a palau, i sobretot a les habitacions de la molt graciosa princesa
Krissantema, relacionat també amb l‘entrevista que estava celebrant el gran detectiu Bolavà
amb l’emperador de la Xina. (Pàg. 258)
• Raona si trobes necessari i oportú aquest incís de l’autor o si l’has trobat repetitiu i feixuc en
el conjunt del relat.



4 Explica en poques paraules qui és en Yam-An-Wist i raona si t’ha resultat un personatge
innocent i simpàtic o bé interessat i calculador.




5 En Llíssara surt il·lès de la caiguda del globus quan intenta foradar un xic la tela per facilitar-ne
l’aterratge. Inventa una altra alternativa a la manera de salvar-se d’en Llíssara de la caiguda del
globus, tant o més surrealista que la que proposa l’autor.
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Fitxa del llibre
Títol de l’obra: 
Autor: 
Il·lustrador:
Editorial: 

El boca-orella
Mostra les il·lustracions als teus amics i amigues perquè coneguin alguns dels protagonistes i se
situïn en un indret on es desenvoluparan alguns fets. Deixa’ls que facin les seves hipòtesis.
Comenta’ls que la novel·la és d’aventures, en les quals el detectiu Bolavà amb serenitat sempre
resol tots els contratemps.

– Creus que el relat passa en un temps actual
o en una època passada?
– Qui deu ser aquest personatge que va amb una
pistola?
– Per què dispara impunement?
–

– Quin país mostra la il·lustració?
– Qui deu ser el personatge que hi apareix?
– Per què saluda? A qui saluda?
– On deu anar?
–

