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Carta als lectors i les lectores
Hola, amics i amigues.

Com veieu he escrit un nou llibre, una d’aquestes aventures que m’invento per anar pas-

sant l’estona ben distret. Però us he de confessar que aquesta vegada no me l’he inventat del

tot. Uns molt bons amics meus m’han inspirat la història. Ells, com els protagonistes del relat,

són una família que viuen en un vaixell i cada estiu se’n van a veure les balenes del golf de

Lleó. Un estiu jo també hi vaig anar. Va ser fantàstic. I encara que no va passar tot el que conto

en el llibre (alguna cosa m’havia d’inventar, si no, quin novel·lista de pega que seria!), veure

bufar les balenes i contemplar-les nedant i capbussant-se em va agradar molt.

També em va agradar la vida a bord del vaixell. Vigilar des de la cofa i cridar: «Allí

bufen!», quan veia les balenes. Les guàrdies de la nit, amb un cel ple d’estrelles i un mar negre

com el betum que ens gronxava sense parar. Hissar les veles i maniobrar-les per agafar el bon

vent i solcar les ones en silenci, com aquelles naus pirates de les pel·lícules. El pitjor de tot

era quan em tocava el torn de cuina. Aleshores havia de passar-me una bona estona pelant

patates o tallant tomàquets i pastanagues; i si la mar estava una mica picada, la cosa es com-

plicava força i podia acabar marejat com una sopa. Recordo un dia que, després de passar-me

mig matí a la cuina, vaig acabar tan marejat que vaig haver de veure com el fruit del meu esforç

–una bona amanida i un guisat de tonyina amb patates– se’l menjaven els altres.

Tot això va ser una experiència inoblidable que ara he volgut compartir amb vosaltres. 

M’agradaria que les aventures d’en Gorka, la Marta, l’Antton i la Neus us fessin passar una

bona estona i que, a bord del Verdera, us sentíssiu veritables mariners a la recerca de balenes

i que acabéssiu cridant des del balcó de casa vostra:

– Allí bufen! Allí! On hi ha la font de la plaça! Són dues i neden rumb a l’església!

Josep Lorman
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El llibre

L’autor. Josep Lorman

L’il·lustrador. Isaac Bosch

Vaig néixer a Manresa el 24 de març del 1973. A diferència del que us
pugueu pensar, però, no duia pas cap llapis sota el braç. Així que quan els
oncles, els veïns i les àvies demanaven allò de: «I tu què vols ser quan siguis
gran?», i tothom saltava dient que metge, bomber i veterinari, jo no sabia
mai què contestar.
Durant un temps vaig estar convençut que el millor seria dedicar-se a la màgia: d’aquesta manera
podria fer realitat tots els meus somnis. Però llavors algú em va dir que la màgia sempre té truc...
Així que només em va quedar una sortida.
Només els dibuixants poden fer realitat els seus somnis, i una cosa encara millor: poden fer que els
seus dibuixos formin part dels somnis dels altres!
I des d’aquell moment que m’he dedicat a donar forma sobre el paper a les imatges que em vénen
al cap, acompanyat de l’Annabel Sardans, que dóna color a tot el que jo embruto. Junts també
escrivim contes per a nens, guions de còmic i històries per a grans.
I ara, a la nostra manera, també en som una mica, de mags!
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Sóc de Barcelona i he de reconèixer que quan tenia la vostra edat no
era un estudiant gaire entusiasta. Això sí, m’agradava llegir i llegia
molt, tant que m’oblidava de les lliçons i em queien males notes com
cauen les volves de neu a l’hivern als Pirineus. Un dia el meu pare,
empipat, em va agafar tots els llibres –menys els de l’escola, és clar–
i me’ls va llençar. Aquell dia vaig plorar amargament. Però, aleshores,
vaig començar a inventar les meves pròpies històries i les vivia amb els
ulls clavats en les pàgines del llibre d’aritmètica o de gramàtica.
No se’n va sortir, el meu pare. No va aconseguir mai que deixés d’imaginar. Vaig millorar en els
estudis, això sí. Tampoc era qüestió de mortificar-lo. Fins i tot vaig descobrir que hi havia matèries
que m’agradaven, com la geografia, la història o les ciències naturals, que, a la seva manera, són
matèries que també expliquen històries: la de la terra, la de la humanitat, la de la vida. Però de tot,
de tot, el que continua agradant-me més és llegir bones narracions i mirar d’escriure’n de tan bones
com les que més m’agraden de totes les que llegeixo.
L’Editorial Cruïlla ha publicat algunes de les meves novel·les: a la col·lecció El Vaixell de Vapor, El
Vampir, Gork i Bemba, polissons i El cofre del negrer; i a la col·lecció Gran Angular, Ebre avall i
L’aventura de Saïd. Aquesta última ha estat portada al cinema.
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Activitats per abans d’iniciar la lectura

Ep, nois i noies! Oi que sabeu nedar? Us agradaria submergir-vos al 
costat de les balenes? Doncs per començar us podeu submergir entre
les lletres d’aquest llibre i veureu com, al final, fins i tot aprendreu com 
us podeu comunicar amb la fauna marina!

1 Escriu dins les bafarades la conversa que tenen el nen i els dos cetacis.



2 Explica on creus que són els tres personatges de la coberta i descriu
quina mena de joc fan.

3 Descriu com reaccionen les balenes i per quin motiu no li fan cap mal.
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4 Comenta de quina manera es deu comunicar el nen amb les balenes.

5 Imagina que el nen de la coberta ets tu i dibuixa’t jugant amb els teus
animals preferits.
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6 Explica quina impressió et fan les balenes i escriu tres adjectius que les
caracteritzin.

7 Llegeix i explica quins avantatges i quins inconvenients deu tenir viure
en un vaixell de vela.
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8 Imagina i enumera quines activitats de la vida de cada dia hauries de
canviar si visquessis en un vaixell.

9 Imagina que la il·lustració de la coberta és el cartell d’una pel·lícula.
Inventa’n l’argument i escriu-lo de manera breu. Després, digues quin paper t’a-

gradaria interpretar si fossis actor o actriu.

– Si vols banyar-te amb mi i les meves amigues, anima’t i 
comença el llibre!



Llegeix els tres primers capítols i embarca’t amb en Gorka!

1 Descriu què creus que comunica en Gorka a les balenes per donar-los a
entendre que vol ser el seu amic.

2 Reflexiona sobre la diferència de proporcions que hi ha entre el cetaci i
el nen.
Busca i descriu un equivalent invers, on tu siguis el gran i l’altre animal, el petit.

Després, digues què penses cada vegada que veus l’animal que hagis triat i imagi-

na què deu pensar ell de tu.

8

Activitats per fer al llarg de la lectura

tu

animal
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3 Comenta en què es diferencien el tipus de turistes que l’Antton passeja-
va en el seu vaixell abans de conèixer la Susanna dels de després.

4 Enumera alguns dels hàbits escolars que creus que els deu costar més
de seguir als dos nens, acostumats a la vida lliure del vaixell. Després,
digues quins et costen més de seguir a tu.



5 Suggereix què els deu haver passat, als dofins embarrancats a la platja.

Arriba fins al final del capítol 7 i ajuda a salvar els dofins!

6 Comenta les estratègies que fa servir en Gorka per calmar els dofins, per
demostrar-los que els vol ajudar.
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7 Imagina que ets periodista i escriu la notícia dels dofins tal com sortiria
publicada a la premsa de Santa Pola.
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8 Explica què demostra l’Antton emportant-se els dos dofins morts mar
endins.

9 Digues si creus que els dos dofins morts eren el Pol i la Pola.
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Llegeix fins al final del capítol 11 i el Coix et sorprendrà!

10 Digues què demostra el Coix amb el seu compromís.

11 Explica quin coneixement del mar demostren els membres del grup que
van als Columbrets, per molt submarinistes que siguin.
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12 Busca i escriu algun fragment on es demostri que a l’Antton i a la Neus
els agrada realment el mar. Després, comenta quin estat del mar és el
que més t’agrada contemplar.

13 Imagina i descriu com es deu sentir en Gorka quan el seu pare li dema-
na ajuda i ha de baixar al mar en plena nit i amb un cert perill.
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Arriba fins al final del capítol 15 i anima en Gorka perquè 
es recuperi aviat!

14 Explica per quin motiu en Joan té tanta imaginació. Després, digues perquè
necessiten relacionar-se els dos nens.

15 Descriu què pretenia en Joan amb la història del fantasma i la convida-
da al cementiri. Després, comenta què hauries fet si en Joan t’hagués
convidat al cementiri.
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16 Comenta quines característiques comparteixen l’Antton i en Gorka, a
banda de ser pare i fill.

17 Digues què t’ha sorprès més del que expliquen la Susanna i en Gorka sobre
les balenes i els catxalots.
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Llegeix fins al final del capítol 17 i a veure si trobeu més catxalots!

18 Imagina que ets un tripulant més de la nau i proposa alguna broma per
fer-li a la italiana, que és tan primmirada.

19 Digues si t’atreviries a banyar-te amb en Gorka i els cetacis o si t’ho
miraries de lluny.

20 Comenta què farà en Gorka mentre els altres vagin a tallar la xarxa.

17



21 Imagina i descriu com reaccionaran les balenes quan vegin els quatre
humans.

Arriba fins al final i acaba de viure l’aventura!

22 Proposa alguna mesura per evitar que es faci ús de la xarxa de deriva
per pescar, ja que malgrat que està prohibida hi ha qui la segueix
llançant al mar.

23 Explica per quin motiu les balenes no deixen que la Júlia se’ls acosti i,
en canvi, sí que accepten en Gorka.
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24 Posa’t en el lloc de les balenes i escriu què devien pensar en veure l’es-
pectacle dels dos vaixells, tal com van actuar.

25 Digues per quin motiu creus que aquests animals actuen així.
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1 Imagina que la Susanna et demana ajuda per escriure un conte sobre els
fets extraordinaris que ha viscut a bord del vaixell.
Proposa-li un títol i il·lustra la coberta del conte

2 Imagina que, per tenir més passatgers, l’Antton et demana que facis un
cartell de promoció sobre el seu fill i les balenes.
Dissenya el cartell i posa-hi alguna frase engrescadora.
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Activitats per fer després de la lectura



3 Comenta què passaria si en Gorka hagués de deixar el vaixell per anar a
viure en un poble o una ciutat.

4 Explica què t’atrau més d’aquest tipus de vida en el veler.
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5 Imagina i digues quin càrrec tindrà en Gorka en el Verdera quan no hi sigui
la Susanna. Després, comenta què li falta encara per poder-lo exercir.

6 Enumera les qualitats que admires més d’en Gorka i la seva família.
Després, escriu dues qualitats teves que valoris especialment.
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7 Digues el nom d’un animal marí que et faci molt de respecte i el d’un altre
que trobis graciós. Després, busca informació sobre un dels dos i escriu-
ne les característiques principals.

8 Pensa i enumera alguns dels motius pels quals cada vegada hi ha menys
fauna marina al Mediterrani.

23

animal marí que et fa respecte:

animal marí graciós:
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9 Explica les aportacions positives que fan embarcacions com el Verdera
per a la protecció del Mediterrani i la seva fauna.

10 Imagina que en Gorka et convida a fer la volta al món a bord del Verdera.
Escriu el nom d’alguns països que tinguin mar i que t’agradaria visitar.



25

Si t’ha agradat el llibre El nen que jugava amb les balenes, escriu el nom d’un
amic o una amiga en aquesta butlleta, completa-la i fes-la-hi arribar.

Hola,

He llegit un llibre del que es diu El nen que jugava amb les
balenes i te’l recomano perquè...

A qui recomanaries aquest llibre?

Quan te l’hagis llegit, ja me’n diràs alguna cosa.

Una abraçada.
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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 proposar-li alguns canvis que faries en l’obra?

Doncs tria un model de correu, escriu lliurement la teva opinió a l’autor sobre la
història i adreça-la a l’Editorial Cruïlla. I no oblidis incloure-hi les teves dades (tens
un model a la pàgina següent)!

Editorial Cruïlla - Quaderns de lectura 

c. Balmes, 245 4t

08006 Barcelona

Benvolgut Josep Lorman,

comunicacio@cruilla.com



Benvolgut Benvolgut Josep Lorman,

Model de carta
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