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Carta als lectors i les lectores	

De ben segur que a vosaltres també us agrada contar històries. Sovint ho feu. Per exemple, 

dilluns al matí, abans de començar la classe. Seieu a la vostra cadira i expliqueu a qui seu al vostre 

costat: "Saps què vaig fer ahir? Doncs vaig anar al cinema, o a ballar, o a una festa." Sempre hi ha 

alguna cosa per explicar.	

I si no hi ha res per contar? Llavors us ho podeu inventar. Potser diumenge no heu fet res 

de divertit, però tant se val. Per exemple, podeu dir: "A casa tenim deu gosses i ahir totes van 

cadellar. Us ho imagineu? Cada gossa, deu cadells. I ara a casa tenim cent gossos. El pare diu que 

haurem d'anar a viure al camp, perquè tots puguin córrer." O també podeu inventar que el cap de 

setmana vau viatjar a la Xina, a veure el vostre amic Lin Xao, que viu dalt d'una muntanya.	

Escriure és una manera d'explicar històries i llegir llibres és una manera d'escoltar-les. Amb 

un llibre a les mans podeu imaginar les aventures més fantàstiques, viatjar per tot el món i nedar 

enmig de taurons una nit de lluna plena. Fins i tot podeu trobar, sense sortir de casa, la reunió de

totes, totes les bruixes d'aquest país. Com en la història que ara us vull explicar.															

Xavier Vernetta
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EL LLIBRE
Títol:
Roberluxtina i la reunió de les bruixes.

Autor:
Xavier Vernetta.

Il·lustradora:
Marta Balaguer.

L'AUTOR
Xavier Vernetta va néixer a Barcelona l'any 
1956. És llicenciat en història contemporània i 
filologia catalana, i fa classes de llengua i 
literatura catalanes en un centre de Secundària. 
El 1991 es va iniciar com a escriptor i al llarg 
d'aquell any va obtenir un accèssit de teatre 
als premis Recull, de Blanes; va quedar finalista 
al premi de narrativa Solstici d'Estiu, i finalista 
al segon premi Carmesina de narrativa infantil, convocat per la Mancomunitat de Municipis de la Safor (València), 
amb l'obra Jugant a viure. Editorial Cruïlla li ha publicat aquesta darrera obra, amb el títol Ara sí que l'he feta 
bona!, i l'obra Ai, que caic! a la Sèrie Blava de la col·lecció El Vaixell de Vapor i, a la col·lecció Gran Angular, 
L'Esbudellador de l'Eixample. La revista Entreacte l i ha publicat l'obra de teatre Equívoc.

LA IL.LUSTRADORA
Marta Balaguer va néixer a Barcelona l'any 1953. És llicenciada en 
història de l'art i actualment participa en cursos de titelles i marionetes.
Des del 1979 es dedica professionalment a il·lustrar llibres, fins a 
assolir un nombre superior a cent, d'alguns dels quals també és 
autora del text. Fa temps que col·labora regularment a la revista 
Cavall Fort i que es dedica paral·lelament al gravat. També ha realitzat 
espectacles de titelles i ombres xineses per a infants, ha fet classes 
de plàstica per a infants i adults, i ha participat en programes de 
sensibilització a la lectura a les escoles.
Ha rebut els premis d'il·lustració Crítica Serra d'Or (1985 i 1995), 
Apel·les Mestres (1986) i Lazarillo (1990).

Editorial Cruïlla.

Col·lecció:
El Vaixell de Vapor. Sèrie Blanca, 
núm. 26.

Pàgines:
64.
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Activitats per abans d'iniciar la lectura

– Ep! Qui ets tu que ens estàs mirant?

– Què t'has pensat!

– Vols saber qui som nosaltres dues?

– A veure si ho endevines. Segur que no ho encertes: ha, ha, ha...!

1	 Qui són els dos personatges de la coberta del llibre?	

Encercla la resposta que creguis adequada o inventa'n una de nova.	

a) les dues noies més boniques del món	
b) dues bruixes molt dolentes	
c) dues iaies descarades	
d)	

2	 S'han embolicat les paraules dels títols de dos llibres!	

Retalla totes les paraules que hi ha al final de la pàgina. Després, sense mirar el títol d'aquest 
llibre, enganxa a l'espai en blanc les paraules que corresponguin per formar-lo.	

ELS          REUNIÓ        BRUIXOTS       TROBADA        I        BRUIXES         DESPISTATS   

LA      ROBERLUXTINA      DE       LES     FINA     DELS     ASSEMBLEA    I

✄
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3	 Dibuixa peces de roba, accessoris o altres elements que diferenciïn les 
bruixes de les altres persones.
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4	 Ara faràs tu d'il·lustrador o il·lustradora del llibre.	

Dibuixa i pinta una coberta pròpia per al llibre.

5	 Busca, a la pàgina 2 d'aquest quadern, l'any que va néixer l'autor del llibre. 
Després, esbrina i escriu si és més jove o més gran que el teu pare i la teva 
mare.
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6	 En obrir la caixa, les bruixes han quedat molt sorpreses perquè els n'ha 
sortit una cosa que no esperaven.	

Assenyala què troben dins de la caixa.	

a)  una nina encenedor	 b)  una nina ballarina		 c)  una nina robòtica

7	 Imagina si els ha agradat la nina de la caixa o no. Després, acaba la frase 
corresponent.	

a)  La nina els ha agradat molt perquè	

b)  La nina no els ha agradat gaire perquè

8	 Mira la coberta del darrere, que es diu rerecoberta.	

Imagina i explica cap on deuen anar la nina i la gata tot patinant.
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9    	Observa les il·lustracions de les pàgines assenyalades. Després, fes les 
activitats que hi ha en cada cas.

a)	 Pàgina 10. Segueix la pista d'un ratpenat, que ha sentit que les bruixes tenen moltes ganes 
  d'enraonar. Després, endevina i assenyala què faran totes les bruixes al cinema:			

– Fer un passi de moda de barrets.			
– Fer una reunió de bruixes.			
– Veure una pel·lícula de por.	

b)  Pàgina 17. Explica què els raja del nas.	

c)  Pàgina 38. Digues què prepara la nina Roberluxtina i explica si a tu t'agrada aquest menjar.	

d)  Pàgina 55. Assenyala els mitjans de transport amb què poden viatjar les bruixes. Després, 			
encercla de color vermell el més habitual per a les bruixes.

autobús

vaixell

a u t o c a r

avió

escombra
cotxebic ic leta

moto

co
et

catifa voladora

furgoneta
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10	 A la carta als lectors i les lectores, Xavier Vernetta, autor d'aquesta història, 
diu que a vosaltres també us agrada inventar i explicar històries.	

Escriu l'última història de cap de setmana, sigui inventada o real.
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11	 A la carta també diu: «Amb un llibre a les mans podeu imaginar les aventures 
més fantàstiques, viatjar per tot el món i nedar enmig de taurons una nit de 
lluna plena.»

Escriu el títol de l'últim llibre que has llegit i l'aventura fantàstica que hi has viscut, ja sigui de 
viatges, de taurons o...

MONSTRES, BRUIXES I BRUIXOTS NO ES TROBEN PERTOT!

GRANS, PETITES I MITJANES, AQUÍ TENS BRUIXES MUNDANES.

AGAFA L'ESCOMBRA I VOLA FINS AL PAÍS DE LES BRUIXES.

QUE TINGUIS SORT!
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Activitats per fer al llarg de la lectura

Comença la història, llegeix fins a la pàgina 11, 

i descobriràs què passa aquest divendres.

1	 Fixa't molt bé en els dibuixos de les pàgines 6-7 i 8-9.	

a) Explica de qui és l'ombra que es veu dibuixada en les dues il·lustracions.	

b)  Escriu la part del cos que s'han oblidat de dibuixar a l'ombra.

2	 Dibuixa una ombra sencera de bruixa.
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3	 Recorda què vol dir lluna plena i pinta la lluna que ho sigui.

4	 Busca en el calendari quan serà la propera nit de lluna plena, espera que 
arribi aquest dia i, al vespre, observa el carrer.	

Contesta aquestes qüestions la nit de lluna plena.	

a) Escriu el nom dels animals que veus passejant.	

b) Explica si són els mateixos que es poden veure cada dia o si només surten quan hi ha lluna 
plena.	

c) Digues si fan cara de por o no perquè és lluna plena.

5	 Aleshores, per què tenen tanta por els animals del llibre? 	

Assenyala la resposta adequada.	

a)  Perquè és lluna plena.
 	 b)  Perquè és divendres de lluna plena.	

c)  Perquè, com cada divendres de lluna plena, hi ha reunió de bruixes.
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6	 Fes arribar el ratolí i el gos fins a casa seva perquè, com s'han perdut i és 
divendres de lluna plena, tenen por.

Llegeix fins a la pàgina 17 i descobriràs quina fauna de bruixes
has arreplegat en aquesta història!

7	 Observa la il·lustració de les pàgines 18 i 19. Després, encercla les 
característiques que corresponen a aquesta bruixa.

prim
a

baixa
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alta
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8	 Observa amb atenció la il·lustració de la pàgina 13 i contesta aquestes 
preguntes.

a)  Què porta a les mans la bruixa de les botes liles?

b)  Quina bruixa duu collaret de perles i bossa de mà?

c)  Com és la bruixa que porta una càmera de vídeo a les mans?

d)  Què menja la bruixa del mig de la primera fila?

9	 Dibuixa tres tipus de nas de bruixa diferents per a cadascuna de les tres 
siluetes. Després inventa'ls un nom i escriu-lo a sota.
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10	 La sala de reunió sembla una olla on bullen...	

Tria la resposta correcta:   	 a)  cols, alls tendres i bavoses     	 b)  caragols, cols i bledes      
    				 c)  cols, caragols i espinacs   	 d)  cols, caragols i carabasses

11	 A les bruixes els encanta sobretot l'hivern, perquè poden fastiguejar tothom 
encara més.	

Contesta aquestes preguntes:	

a)  Què és el que agrada més a les bruixes quan arriba l'hivern?	

b)  Què passaria si tothom fes el mateix, és a dir, deixar que el nas ragi de valent i escopir a 
terra?

Quan arribis a la pàgina 27, coneixeràs totes les dolenteries 
que les bruixes han fet i que planifiquen fer. Ara, només per un moment, 

et convertiràs en una bruixa com elles.

12	 Inventa i escriu dues dolenteries que faries si fossis bruixa o bruixot, com 
la de l'exemple.	

1) Amagar la roba a la gent perquè no la trobessin al matí i haguessin d'anar a l'escola o a 
treballar en pijama.	

2)		

3)
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13	 Observa la il·lustració de la pàgina 26. Després, completa la taula pintant 
el requadre corresponent amb el color de la faldilla o pantalons de cada 
bruixa.		

SITUACIÓ DE LA BRUIXA				 COLOR DEL VESTIT			

La bruixa situada davant i a l'esquerra	

La bruixa situada davant i a la dreta	

La bruixa situada al fons i a la dreta	

La bruixa situada al fons i a l'esquerra	

La bruixa que va a collibè	

La bruixa que porta l'altra a collibè 

14	 Explica la pitjor dolenteria que surt guanyadora de la reunió.
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Llegeix fins a la pàgina 41 i coneixeràs la solució
per aturar la dolenteria que han triat per les bruixes.

15	 La gata Federica ho ha sentit tot i avisa la Valentina, que té una fàbrica de 
joguines.	

Ajuda la Valentina i tria què faries tu per aturar les bruixes, o inventa una nova solució.	

a)  Encendre'ls un petard al cul.	
b)  Convidar-les a menjar coses en mal estat perquè agafessin un mal de panxa horrorós.	
c)  Preparar un beuratge que els fes oblidar les dolenteries.	
d)

16	 La Valentina fabrica una nina robòtica amb un nom estrany.	

Encercla el nom exacte de la nina.	

a)  Roberluxtina	
b)  Robertlustina	
c)  Roberllustima	
d)  Robertluxtima
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17	 A la pàgina 40, en Pinotxo, la gata Federica i un ós miren la Valentina i la 
Roberluxtina, però no gosen dir-li res.	

Relaciona cada personatge amb la frase que diria a la Roberluxtina:

	

Si fos un gat, m'enamoraria d'ella.	

Si portés patins als peus com ella, segur que 
cauria a terra de lloros.	

És molt estrany. Té un nas més llarg que el meu, 
però el té damunt del cap.

ós

Pinotxo

gata Federica

Arriba fins a la pàgina 53 i descobriràs
com la Valentina posa en pràctica la seva idea.

18	 Com que cada persona pot imaginar-se una Roberluxtina personal que 
sabria fer allò que convingués...	

Imagina i dibuixa com seria la teva Roberluxtina. Després, escriu a sota què t'ajudaria a fer.
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19	 Inventa un anunci publicitari per a la Roberluxtina, encara millor si és amb 
un rodolí, i dibuixa'l en aquesta televisió.

Amb les il·lustracions de les pàgines 52 i 53 faràs un joc de memòria
amb l'ajut de pistes. Després d'haver-les observat amb molta atenció, tanca el llibre.

20	 Escriu el nom dels animals que surten amb les bruixes i recorda, sense tornar 
a obrir el llibre, l'animal que surt en quasi totes les altres il·lustracions del 
llibre però en aquesta no. Resol l'endevinalla que hi ha a sota si et calen 
pistes o per comprovar que l'has encertada.	

a)  Animals que recordo de les pàgines 52 i 53:	

b)  Animal que no surt en aquesta il·lustració:		

Endevinalla		
Sóc rata sense a,		
i tinc pena amb t al final.		
Si no ho endevines,		
torna a començar.



19

Torna a ser divendres de lluna plena, però aquesta vegada
ja no caldrà tenir por. Llegeix fins al final de la història i sabràs per què.

21	 Tot acaba bé i les bruixes surten malparades.	

Numera aquestes tres il·lustracions per ordre d'aparició en la història i et sortirà l'auca del final.
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22	 Com a conseqüència dels crits de les bruixes, el cinema s'ensorra i els cau 
el sostre al cap.	

Mira bé el dibuix de les pàgines 60 i 61, i completa la taula indicant on s'han fet mal i el remei 
que els proposaries a cadascuna.

     VESTIT DE LA BRUIXA		 LLOC ON S'HA FET MAL			    REMEI

     lila				 l'esquena			   	 xarop curaossos

     verd amb barret gris

     taronja

     vermell

     blanc amb punts verds



Activitats per fer després de la lectura

1	 Pensa en altres llibres on surtin bruixes.	

Explica si aquestes bruixes són tan, tan dolentes com les que has conegut en altres històries 
o, al contrari, si et fan una mica de pena perquè no s'ho mereixen. 

Imagina què passaria si es trobessin
la Roberluxtina i les bruixes al pati de l'escola!

2	 Tria una resposta i, després, fes-ne un dibuix.	

a)  La Roberluxtina es torna dolenta.	
b)  La Roberluxtina convenç les bruixes que facin coses bones.

21
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3	 Tria l'opció que faries si les tres bruixes de la pàgina 62 truquessin a casa 
teva per demanar-te ajuda, o proposa'n una altra.	

a)  Les faria fora de casa.	
b)  Les acolliria fins que es curessin, però després les faria fora.	
c)  Aprofitaria que estan en baixa forma per fer-los la guitza.	
d)

4	 Aquestes bruixes s'ho passen d'allò més bé fent rajar mocs, escopint a 
terra...	

Fes una llista de tot allò que de ben segur fan i que, per raons d'higiene i neteja, no s'han de 
fer, com ara menjar amb la boca oberta.

5	 Imagina que ja se saben comportar a taula i les convides a dinar.	

Escriu un bon menú de bruixa.
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Prepara't per fer un joc de pistes amb endevinalles.

6	 Resol aquestes quatre endevinalles i, amb les solucions, completa les frases 
que hi ha a sota.

	

a)	 Sóc un personatge estrafolari,		
que surt de casa a mitjanit,		
amb una escombra per volar-hi,		
i un ratpenat per amic.	

Solució:	

b)	Encara que no sóc trompeta		
jo sono igual que si ho fos,		
i no sóc cap escopeta,		
encara que tinc dos canons.	

Solució:

	

c)	 Ningú no és més neta que jo,		
i ningú no em faria un petó.	

Solució: 	

d)	Va sempre de viatge		
sense maleta ni bastó,		
hi ha dies que sembla un formatge,		
i d'altres, una tallada de meló.	

Solució:

	

Totes les bruixes necessiten una                                              per volar. 	

Les bruixes tenen un                                                molt lleig i llargarut.	

Les bruixes es reuneixen les nits de                                       plena.	

La                                         no sempre és dolenta i malèfica.

7	 Inventa un conjur de bruixeria per espantar-les una vegada per totes.
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8	 Assenyala quin d'aquests personatges podria fer-se amic o amiga de les 
bruixes d'aquesta història.		

La Ventafocs				 La Rínxols d'Or		

El Petri					 L'Astèrix		

En Batman				 Els bruixots		

Els dracs				 En Son Goku

9	 Busca en aquesta sopa de lletres les paraules següents en direcció horitzontal 
i vertical: Valentina, joguina, mussol, escombra, bruixa, ratpenat, barret i 
lluna.			

M	 V	 A	 L	 E	 N	 T	 I	 N	 A				

U	 B	 J	 O	 G	 U	 I	 N	 A	 B			

S	 R	 E	 S	 C	 O	 M	 B	 R	 A			

S	 U	 T	 R	 J	 V	 A	 T	 Y	 R			

O	 I	 V	 I	 O	 R	 L	 O	 P	 R			

L	 X	 M	 L	 L	 U	 N	 A	 P	 E			

C	 A	 R	 A	 T	 P	 E	 N	 A	 T

Vés amb compte que les bruixes et volen posar un parany
i fer-te creure alguna enganyifa!

10	 Escriu al costat de cada frase VERITAT o ENGANYIFA.	

a)  Les bruixes i la Valentina eren molt amigues.	

b)  Una bruixa té dos nassos i una orella.	

c)  La gata es deia Valentina, i la nina, Federica.	

d)  L'escombra és el vehicle de la bruixa.	

e)  Les bruixes es reunien en una discoteca per ballar rock.	

f)  Les pobres bruixes van acabar molt malparades.



Valoració de la lectura

Dóna la teva opinió, ara que ja has llegit la història:

Roberluxtina i la reunió de les bruixes m'ha agradat perquè:	

M'ho he passat molt bé perquè és divertit.	

Encara que sigui de bruixes, no fa por.	

No és difícil de llegir.	

M'agraden molt els llibres de bruixes.	

Roberluxtina i la reunió de les bruixes no m'ha agradat perquè:	

Té massa lletra.	

L'he trobat avorrit.	

No m'agraden les bruixes.	

Perden les bruixes.

25
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Tens ganes d'explicar a l'autor el que t'ha agradat més
o el que no t'ha agradat gaire de la història?

Vols expressar-li les sensacions que t'ha provocat?

Vols proposar-li els canvis que faries en l'obra?

Doncs observa aquest model de carta per enviar a l'autor i escriu lliurement la teva a la pàgina 
següent. Després, retalla el full i adreça la carta a l'editorial Cruïlla.

Editorial Cruïlla - Quaderns de lectura

Balmes, 245, 4t

08006 Barcelona

Benvolgut Xavier Vernetta,

Aina Valls
Olot, 1 de juny de 1997



Sóc													    ,

visc al carrer                                                                         de					    i

vaig neixer l'any											    .

Sóc alumne/a de              curs, de l'escola 							    ,

del municipi de											    .

He llegit el llibre											    .

✄

Benvolgut  Xavier Vernetta,
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