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Carta als lectors i les lectores
Benvolguts i benvolgudes,
Quan la meva àvia em va explicar els fets que varen tenir lloc al cingle conegut com la
Roca del Corb, aleshores no podia sospitar que algun dia escriuria aquella història. El fet és, però,
que sempre vaig retenir a la memòria l’impacte del relat que m’havien contat quan era petit i ara,
quan n’he tingut l’oportunitat, he volgut recrear en una novel·la la història dels tres nois i les dues
noies que un bon dia varen desaparèixer engolits a les entranyes d’un massís rocós desconegut i molt
perillós. Quina angúnia devien passar els pares, quins nervis i quina tensió en la recerca! I la
mainada perduda en el laberint de coves? Com s’ho devien fer per sobreviure? Es varen saber sobreposar a les pors, la fam i l’angoixa?
La meva intenció en escriure aquest llibre va ser explicar de manera amena l’aventura viscuda però no pas volguda d’aquests cinc vailets que un diumenge d’agost varen decidir jugar a ser
exploradors, sense preveure que el joc es convertiria ben aviat en un malson que posaria a prova
la seva amistat, la solidaritat i les ganes de viure.
Espero que la lectura d’aquesta novel·la no només desperti l’interès per l’aventura que s’hi
explica, sinó que també aporti elements de reflexió sobre la forja d’amistats perdurables i la
necessària solidaritat dels grans en uns temps convulsos.
Crec, també, que les excel·lents il·lustracions del llibre contribueixen en gran manera a
facilitar-ne la lectura i a mantenir l’interès creixent per conèixer el desenvolupament dels fets, aquí
novel·lats, que un dia varen tenir la base en uns fets reals.
Espero que la lectura us enganxi tant com a mi, en el seu dia, em va enganxar la història
que em varen contar.
Una abraçada,

Miquel Fañanàs
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L’autor.

Miquel Fañanàs

Va néixer a Girona l’any 1948. És periodista i escriptor, i ha col·laborat en diverses publicacions periòdiques. Ha publicat els llibres
Susqueda i altres narracions, Assassinat a la Missa del Gall, Dies Irae,
A tant la peça, El secret de l’arxiu, L’any de la Serp, Cavall de batalla,
Diari de les revelacions, L’enigma de la Torà, La pedra màgica, Un
cadàver a Charing Cross, On és el tigre?, El complot dels pinzells, Un
bon dia per matar, Un bon dia per morir i La Roca del Corb.
Ha guanyat els premis literaris Just M. Casero, de narració curta, Ciutat
d’Olot, de novel·la, i Vall d’Albaida, de literatura eròtica.
Dues de les seves novel·les –Susqueda i altres narracions i La pedra màgica– han estat traduïdes
al xinès.

L’il·lustrador.

Enric Climent

Allò que jo vaig estudiar no tenia res a veure amb el món del dibuix, i
la meua vida semblava encaminada cap a una altre feina, però un dia
tinguí un somni en què em recordava d’allò que sempre m’havia agradat fer: dibuixar.
Encara que ja era més aviat gran, em diguí a mi mateix que mai era massa tard per a
començar, de manera que em fiquí a la feina. El meu objectiu era arribar a fer una col·lecció
de dibuixos prou bona com perquè algú em fera un encàrrec de dibuixant. Vaig trigar dos anys,
però al final ho aconseguí. El meu primer treball fou en un estudi de dibuixos animats, on vaig
aprendre el que significa el treball en equip. Després volguí desenvolupar la meua imaginació
individual, i passí al terreny de la il·lustració, on em trobe molt a gust. Estic orgullós de ser
il·lustrador.
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Activitats per abans d’iniciar la lectura
1

Observa la il·lustració de la coberta i escriu tres adjectius que et suggereixi la
imatge.

2

Imagina i explica en quin indret es troben aquesta colla de nois i noies.

3

4

3

Descriu quina mena d’aventura creus que viuen i quines circumstàncies els han portat fins al moment que mostra la il·lustració.

4

Veient la il·lustració de la coberta, digues com reacciona cadascun dels quatre personatges davant l’esquelet que tenen al davant.

5

Imagina que ets un d’ells i digues quina seria la teva actitud davant el que acabeu de
descobrir i què els aconsellaries.

6

Suggereix com ha pogut arribar l’esquelet fins al lloc on es troba i de qui pot ser.

5

6

7

Comenta els motius que permeten afirmar que no es tracta d’un grup d’espeleòlegs
que fa recerca de camp.

8

Digues quins detalls de la il·lustració de la coberta fan preveure que no es tracta
d’una novel·la d’humor.

9

Explica per quins motius creus que van posar nom propi a una roca.

10 Dibuixa aquesta roca tal com te la imagines.

7

11 Imagina que aquesta il·lustració forma part del cartell d’una pel·lícula que tu has dirigit.
Escriu de manera breu l’argument i digues a quin gènere pertany.
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Activitats per fer al llarg de la lectura
1

Llegeix el primer capítol i descriu una excursió que recordis de manera especial per
algun motiu.

2

Imagina i digues per quin motiu l’avi té tant d’interès per anar amb la seva néta a la
Roca del Corb, ja que s’espera vuit anys fins que ella hi pot anar caminant.

9

10

3

Comenta què significa que l’avi i l’Ester trobin el camí fins a arribar a la Roca angost,
ple de malesa i dificultós.

4

Explica quina necessitat té l’avi de comprovar on és el forat i d’ensenyar-lo a l’Ester.

5

Arriba fins al final del primer dia i digues si tu i els teus amics jugueu als mateixos
jocs que aquesta colla de nens de l’any 1956. Si no, digues quines diferències hi ha
entre els jocs de fa cinquanta anys i els d’ara.

6

Explica què significa que les descripcions de can Vinyes que fan els nens i l’avi
s’assemblin tant, després dels anys que han passat.

11

12

7

Digues quina hauria estat la teva opinió, si haguessis sigut un més de la colla, quan
l’Enric va proposar anar a la cova.

8

Proposa algunes mesures que haurien hagut de prendre per no perdre’s dins la cova.

9

Imagina i explica els sentiments de la colla quan pensen en els seus pares.

10 Llegeix els dos dies següents i aconsella’ls què és el millor que poden fer per sobreviure dins la cova.

13

11 Imagina i descriu les sensacions que es deuen tenir quan t’has perdut dins una cova
fosca, humida i sense saber on ets ni on és la sortida.

12 Comenta quins mitjans es farien servir actualment per buscar la colla.

14

13 Digues amb quin membre del grup t’identifiques més tenint en compte la teva manera
de fer.

14 Digues què vol transmetre l’Enric a la resta del grup quan els explica el relat de la
Roca del Corb.

15

15 Arriba fins a la pàgina 87 i comenta quina imatge es dóna de la premsa.

16 Imagina que ets el periodista de la premsa sensacionalista a qui el sergent Robledo
passa informació sobre el cas. Redacta la notícia tal com sortirà a la premsa.

16

17 Descriu quins petits detalls fan que els nens de la cova tinguin un bri d’esperança i
forces per tirar endavant.

18 Escriu tres adjectius que descriguin la situació actual de la colla.

17

19 Valora fins a quin punt la policia ha de fer cas d’una mèdium com la Silveria per
resoldre un cas.

18

20 Acaba de llegir la història i analitza el paper de l’Enric, respecte a la resta del grup,
al llarg del recorregut per dins de la cova. Després, digues com és que té més ànims
que la resta del grup.

21 Digues què tenen en comú el corb i la mèdium Silveria.

19

22 Digues com és que el corb busca l’ajut d’en Bonifaci i no del grup de recerca.

23 Explica per què l’avi Joan i l’Ester no perceben com el corb els observa.

20

Activitats per fer després de la lectura
1

Digues qui descobreix els nens i els salva la vida.

2

Explica què ha aportat, a les famílies i autoritats del poble, l’experiència que acaben
de viure tots plegats.

21

3

Escriu els titulars sobre el desenllaç del cas que sortiran l’endemà en el diari sensacionalista El caso i en un altre diari més objectiu i realista. Després, digues quines
diferències hi haurà en la redacció de la notícia.

EL CASO
Noticiario

22

4

Imagina i descriu com devien ser les relacions veïnals entre els pares de la colla un
cop passat tot.

5

Proposa quin ús es podria fer de la Roca del Corb.

23

6

Digues per què et sembla que l’avi té tant d’interès per explicar la història de la roca
a la seva néta.

7

Imagina que en Joan és el teu avi i la història te l’explica a tu.
Redacta algunes de les preguntes que li hauries fet i que t’han quedat sense respondre un
cop has acabat de llegir la novel·la.

24

8

Posa’t a la pell de l’Ester i digues què faries després de sentir la història i saber on
és l’entrada de la cova.

9

Busca i escriu alguna història o rondalla que parli d’algun indret dels voltants de la
teva localitat.

25

10 Imagina que ets escriptor i dibuixant de còmics.
Anota dades del teu proper llibre tenint en compte que serà una nova aventura dins la cova:
personatges, època, argument…

26

27

Escriu lliurement la teva opinió a l’autor sobre la novel·la i adreça-la a l’Editorial
Cruïlla.
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Benvolgut Miquel Fañanàs,
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