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Llengua per a tot
i per a tothom

Tria
un llibre
Llegir per parlar, llegir per aprendre

LLEGIU PARLEU

Conversa

Com escolliu els llibres que voleu llegir? Aneu a les llibreries o a les biblioteques a buscar novetats?
Sou seguidors d’algun autor o gènere en particular?
Us vindria de gust compartir la vostra opinió amb altres persones sobre algun llibre que us hagi agradat?

{

{

Abans de llegir

{ Després de llegir

1

Com es titula el web on han publicat la ressenya d’aquest
llibre? Quin tipus de persones el deuen gestionar? Us sembla
que es fa des d’una editorial, biblioteca o lloc «oficial»?

2

Recordeu la campanya publicitària «Vine al mercat, reina»? Es va fer per
promocionar els mercats de Barcelona i va tenir molt d’èxit. La població on
viviu té mercat? Hi aneu a comprar sovint? La descripció que el text fa de la
Maria Encarnació encaixa amb les venedores que coneixeu? Us heu fixat si fan
servir expressions coma ara «reina» per adreçar-se a les compradores?

3

Com veieu les dues protagonistes dels llibre? Us heu fet una idea de com deuen
ser segons les dades que ens donen? Us interessa una història protagonitzada per
aquests personatges? En un principi, us semblaria que poden provocar les emocions
que ha sentit l’autora del text en llegir el llibre?

4

Imagineu algunes situacions que visquin la Maria Encarnació i la Ruth que
puguin provocar que els lectors riguin o s’emocionin tant com la Lia. Amb
quins aspectes de la seva vida poden estar relacionades aquestes situacions?
Relacions amoroses, família, feina, etcètera.

5

El web anima a participar i fer comentaris de les crítiques i ressenyes
dels llibres. Us atreviríeu a escriure un comentari explicant si us han
vingut ganesde llegir el llibre o no? Què hi posaríeu?

{

Lectura

Tria
un llibre
Ostres, quin llibre més explosiu, aquest,
Olives picants de l’Anna Monreal!
M’ha fet passar unes hores fabuloses i
refrescants. A estones he rigut com una
boja i a estones… en fi! Que he estat a
punt de plorar una miqueta. Amb això
vull dir que toca tots els pals: des de
l’eufòria més espurnejant fins a la tristesa
més trista.
La Maria Encarnació és una dona vídua
de 65 anys amb dues filles i un nét amb
una salut més que precària. Té una
bacallaneria al Mercat de la Sagrada
Família (el meu barri), un davantal blanc
com la llet amb puntetes de color rosa,
i un somriure permanent als llavis. És
talment l’estampa del «vine al mercat,
reina!».
Però a la seva vida, d’alegries, n’hi ha ben
poques… fins que un bon dia s’endinsa
en el món d’Internet i els seus xats.

D’altra banda, la Ruth és una mestra
de primària que sempre ha semblat
vella i amargada. La veritat és que de
motius no li’n falten, a la pobrissona. La
Ruth necessita amb urgència que algú
solucioni el problema de la seva eterna
virginitat.
No us vull dir res més. Val la pena que
sigueu vosaltres mateixos qui descobriu
què dimonis passa amb aquestes dues
dones.
Només vull dir-vos que aprofitant
la calor que fa, ¿què millor que una
cerveseta ben freda acompanyada d’unes
Olives picants?

“

“

Olives picants

≥ Lia. «Olives Picants, d’Anna Monreal» [apunt de blog]. Nosaltres llegim (2012).

http://www.nosaltresllegim.cat/2012/olives-picants-d-anna-monreal/
[Consulta: 15 abril 2014]

Preparació de l’activitat
 Llegeix el text de lectura diverses vegades i preveu les
dificultats que pot tenir.
 Consulta l’apartat «Informació per preparar aquesta
lectura» que trobaràs tot seguit. Obtindràs informació sobre
l’autor o el tipus de text que es presenta.
 Al final d’aquesta pàgina hi ha un apartat amb enllaços a
webs on, si ho vols, pots ampliar informació.
 Recorda que entre tu i l’aprenent heu de compartir un
codi per quan calgui fer evident algun error durant la lectura.
 És important respondre totes les preguntes de l’apartat
«Abans de llegir».
Per fer la lectura amb l’aprenent segueix les pautes que es
donen en el document de presentació del material (http://
www.gencat.cat/llengua/llegirperparlar).
Recorda que l’objectiu és llegir en parella i fer conversa a
partir de la lectura.

INFORMACIÓ PER PREPARAR AQUESTA LECTURA

Abans de la irrupció de les noves tecnologies, a l’hora d’escollir un
llibre segurament ens deixàvem aconsellar pels llibreters i llibreteres de la nostra confiança o per amics i familiars. Avui dia, afortunadament, també tenim llocs web, pàgines web i blogs de tota
mena que ens permeten compartir opinions; en aquest cas, sobre
llibres i literatura. El text que llegireu està extret d’un d’aquests
llocs web, Nosaltresllegim.cat, que es presenta d’aquesta manera:
Què és «Nosaltresllegim.cat»?
Nosaltresllegim.cat és un espai per parlar de llibres, de novetats, de
clàssics, de premis literaris o de recomanacions per a petits i grans.
Esteu convidats a intervenir-hi, comentant les entrades
publicades o bé enviant-nos les vostres a nosaltresllegim@
clickart.cat o bé a nosaltresllegim@clickartweb.com
Tingueu en compte, doncs, que les persones que parlen dels llibres no són crítics literaris ni especialistes. Són usuaris del lloc
web que donen la seva opinió a persones com ells. Segurament
per això el tipus de llengua que fan servir és més aviat col·loquial
i informal. Caldria que l’aprenent se n’adonés.

DURADA DE L’ACTIVITAT 1h.

Ampliació de la informació
Llocs per compartir opinions de llibres:
http://www.nosaltresllegim.cat/
http://www.llibresperllegir.cat/
Catàleg de la xarxa de biblioteques municipals:
http://sinera.diba.cat/

www.gencat.cat/llengua
www.cpnl.cat
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