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Completa aquesta fitxa amb les dades del llibre:

TÍTOL:

AUTOR:

IL·LUSTRADORA:

EDITORIAL I COL·LECCIÓ:

ANY DE L’ÚLTIMA EDICIÓ:

Busca en una de les pàgines del llibre a qui dedica l’obra l’autor i copia-la:

Com estan organitzats els diferents capítols? Quants n’hi ha?

Indica quina d’aquestes tres definicions correspon a la paraula «herència»:

a) Actitud de precaució davant d’una situació de perill.

b) Conjunt de coses que no són certes o han estat fetes equivocadament.

c) Conjunt de coses que una persona, en morir, deixa a una altra o unes altres.

Llegeix el text de la contraportada i completa’l. Què creus que passarà després?
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ACTIVITATS D’ANTICIPACIÓ A LA LECTURA
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Quina relació creus que pot tenir el títol amb aquesta història?

Fixa’t en el títol del llibre, en la il·lustració de la portada i en el text de la contra-
portada. Després contesta.

a) Qui mor en aquesta història?

b) Què deixa en herència?

c) Per a qui és l’herència? O, dit d’una altra manera, qui és l’hereu?

Quan llegeixis la novel·la, veuràs que l’autor fa servir moltes expressions i frases
fetes. Busca-les al diccionari, si cal, i relaciona-les amb el seu significat:

a) Fer la becaina:

b) No badar boca:

c) Sense encomanar-se a Déu ni al diable:

d) Tocar-ne de calents:

e) Eixerit com un pèsol:

f) Fer la guitza:

g) Un bé de Déu:

h) Haver-n’hi per llogar-hi cadires:

i) Anar de bòlit:

j) Pel cap baix:

6

7

8

1. Espavilat

2. Sense reflexionar

3. Anar atrafegat

4. Almenys

5. Molestar

6. Callar

7. Guanyar diners

8. Endormiscar-se

9. Molt

10. Ser increïble
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A l’inici de la novel·la en Bigotis-de-seda s’ha menjat, entre altres coses, les restes dels
canelons d’un dinar de Sant Esteve. En quina època de l’any passa aquesta història?

Explica amb les teves paraules què diu la carta que els ratolinets lliuren a en
Bigotis-de-seda:

Anota quins són els motius pels quals en Bigotis-de-seda acull els ratolinets al principi:

Busca en el capítol 2 el que es compara amb els elements següents:

a) Unes baldufes:

b) Els tirabuixons:

c) Un pensament de fada:

d) Un pèsol:

e) Els ganivets dels carnissers:

f) Unes granotes:

Explica en quin moment el gat es comença a adonar que ja no es podrà menjar
els ratolins:

• Copia el paràgraf del capítol 6 en què això s’afirma clarament:
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Assenyala la frase que resumeix millor aquest paràgraf. Consulta, si cal, el capítol 9
(pàgs. 89-94):

«Els dos germans es van adormir com uns socs i en Bigotis-de-seda va obrir la
finestra per contemplar la bellesa serena de la lluna i li va semblar que era un
tros de formatge i que ell construïa un coet molt potent i anava a buscar-la i la
donava als dos ratolinets perquè se la mengessin.»

a) És un moment de silenci i serenitat que permet que surtin els sentiments.

b) És un moment de silenci i serenitat que permet pensar en el que s’ha d’anar a comprar.

c) En un moment de pau, el gat s’adona que hauria volgut ser astronauta.

d) En un moment de pau, el gat s’adona que vol el millor per als ratolins.

Llegeix aquests fragments del llibre i explica amb les teves paraules què creus
que volen dir:

a) «[...]quan aprens a conèixer l’enemic comences a estimarte’l i aleshores ja no és tan

enemic.» (Pàg. 61).

b) «[...]ara que els havia conegut ja no ho tenia gens clar, això del seu “enemic”.» (Pàg. 88)

Llegeix atentament aquests fragment del capítol 9 i explica què desitja l’autor a
través d’aquest «somni» o d’aquesta visió del gat:

«Per uns segons va tancar els ulls i va veure un món ple de meravelles, on els
gats i els ratolins jugaven tots junts al bell mig de prats amb unes catifes d’her-
ba verda i fina. Prats que s’estenien al costat de rius d’aigües plàcides i transpa-
rents com els cors dels seus habitants. I el sol lluïa com un ou ferrat acabat de
fer al bell mig d’un cel molt blau i molt pur i la maldat del món no existia. Era
com si s’hagués fet fonedissa pel forat de l’aigüera.» (Pàgs. 93-94)
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Què et sembla que ens vol dir l’autor en aquest fragment que correspon a la
pàgina 105? Justifica-ho.

«[...] aquesta llei [la de la vida i la mort] no la podem canviar, però les altres sí, i
tot plegat es podia resumir que ells havien d’escriure una nova història que rec-
tifiqués les antigues, aquelles que afirmaven i exemplificaven que els gats i els
ratolins eren enemics irreconciliables.»

Llegeix aquestes comparacions que apareixen a l’últim capítol i explica-les amb
les teves paraules:

a) «[...] la llum del dia que entrava per les escletxes de les persianes mig trencades
com cintes de colors que engalanen una sala de ball.» (Pàg. 96)

b) «Sentia els polsos com si fossin dos poltres salvatges que corrien [...]» (Pàg. 96)

c) «Però com si fos un micròfon que no podem endollar, el cor d’en Bigotis-de-seda
no parlava, havia quedat mut.» (Pàg. 99)

d) «El gat era bo com un tros de pa acabat de coure.» (Pàg. 101)
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ACTIVITATS DESPRÉS DE LA LECTURA

Quina és l’herència que deixa el pare dels dos ratolinets?

Creus que aquesta història es pot transportar a les persones? Pensa en algun cas
i anota-ho.

Després d’haver llegit el llibre fes la valoració següent:

a) Quin ha estat, per tu, el moment (o moments) més divertit?

b) Quin ha estat, per tu, el moment (o moments) amb més perill per a algun protago-
nista?

c) Quin ha estat, per tu, el moment (o moments) de més tendresa?

Creus que és encertat el títol el llibre? En posaries un altre? Quin?
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Coneixes alguna història que estigui protagonitzada per animals i que reflexioni
sobre qüestions humanes? Quina?

Escriu una carta a algú que no hagi llegit aquest llibre i explica-li, raonadament,
si t’ha agradat o no:






