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ARGUMENT

En Tolinoteixerit és el pare d’una parella de ratolins bessons i orfes de mare. Quan s’a-
dona que la vida se li acaba, es planteja deixar els seus fills a un gat veí, en Bigotis-de-
seda, perquè creu que, tot i ser el seu enemic per definició, té molt bon cor. Així doncs,
quan es veu a les portes de la mort redacta una carta que dóna als seus fills perquè la
lliurin a en Bigotis-de-seda. En aquesta carta en Tolinoteixerit demana a en Bigotis-de-
seda que adopti els ratolinets com a fills seus i que els expliqui que el seu pare s’ha mort.

En un principi el gat dubta, ja que l’instint li diu que se’ls ha de menjar; però, en veu-
re’ls afamats i desvalguts, els dóna menjar i els acull provisionalment. Ben aviat, però,
a en Bigotis-de-seda se li comencen a apagar els instints devoradors i se li desperta
la responsabilitat de ser pare-mare.

Els ratolins s’adapten bé a la situació i s’ho passen molt bé jugant amb el gat, fins que
s’adonen que el seu pare no apareix. A partir d’aquí en Bigotis-de-seda s’enfronta
amb el moment més difícil: explicar-los que el seu pare no tornarà mai més perquè és
mort. Aquesta situació li provoca un sentiment d’afecte cap als ratolinets i alhora
també fa que es revisqui el record d’en Tolinoteixerit amb petits detalls quotidians,
cosa que va explicant la inevitable i inexplicable llei de la mort.
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L’autor: Jaume Cela

Va néixer al barri barceloní de Sarrià el 1949 i des
de fa molts anys viu al de Gràcia. Va estudiar magis-
teri i després va treballar en diverses escoles i es va
dedicar uns anys a l’Associació de Mestres Rosa
Sensat i als moviments de renovació pedagògica.

L’entorn familiar el va animar a escriure i ara ja fa
gairebé vint anys que compagina l’escriptura amb
l’ofici de mestre. Ha escrit, sobretot, assaig pedagò-
gic i literatura per a joves i infants, i ha guanyat el
premi Ciutat d’Olot 1991 amb Un cas com un
piano, el Rosa Sensat de Pedagogia 1992 amb
Amb veu de mestre (conjuntament amb Juli Palou),
el Marià Vayreda 1995 amb Xerraires impenitents,
El Vaixell de Vapor 1997 amb Hola, Pep!, el Folch i
Torres1997 amb Quin parell!, el Gran Angular 1998
amb Els gegants adormits (escrita conjuntamen-
tamb Jordi Magallón) i El Vaixell de Vapor 2005
amb L’herència. Altres obres publicades a l’Editorial
Cruïlla són: El lladre d’ombres, a la sèrie Vermella; i
La visita de la Dama, a Gran Angular Alerta Roja.

La Il·lustradora: Victòria Tubau

Va néixer a Barcelona l’any 1959. Formada a
Barcelona, Bristol, Bolonya i Londres, treballa en
camps molt diversos de les arts plàstiques: dibuix,
pintura, escultura, disseny gràfic i animació per a
cinema i vídeo. Com a il·lustradora ha col·laborat
amb nombrosos diaris, revistes i editorials. Ha estat
distingida amb beques de l’Emilia-Romagna, el
Centro de Diseño y Moda de España i el
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Ha exposat la seva obra a Catalunya, el
País Basc, França, Alemanya i Itàlia.

A l’Editorial Cruïlla hi podeu trobar una mostra de la
seva obra amb el poema Sant Jordi, de Josep M. de
Sagarra, de la col·lecció VullLlegir!; El flautista
d’Hamelín, de la col·lecció Vull Llegir!; La cortina de
la mainadera, conte de Virginia Woolf, de El Vaixell
de Vapor, sèrie Blanca; i la novel·la d’Emili Teixidor,
L’ocell de foc, de la sèrie Vermella.
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OBJECTIUS DIDÀCTICS DE LA LECTURA

• Gaudir de l’experiència de la lectura d’una història.
• Aprendre nou vocabulari i comprendre el significat de frases fetes.
• Gaudir de la lectura com a font d’imaginació i de gust estètic.
• Descobrir el llenguatge poètic com a mitjà per transmetre sentiments.
• Reflexionar sobre temes tan profunds com la família, la vida i la realitat de la mort.

TEMES

Guia didàctica

Ser pare-mare
Al llarg de l’obra es destaca el
paper de progenitor, el paper de
pare-mare indistintament, que
s’aprèn i que és imprescindible
per l’educació dels fills (Pàg. 29 i
56). Al final hi ha una enumera-
ció de gestos senzills i quotidians
que exemplifiquen l’amor i la res-
ponsabilitat d’aquesta figura (Pàg.
99-101).

Desfer tòpics / Canviar la
història
La llei de la vida i la mort no la
podem canviar, però les altres
«lleis», sí. Les persones podem
canviar i podem modificar el nos-
tre entorn. Això se’ns mostra
constantment en l’exemple del
canvi d’estereotip en la relació
gat-ratolins, no sense dubtes i
patiments, i desmuntant estereo-
tips masclistes en les responsabi-
litats dels fills (Pàgs. 56-59).

La mort
• La mort és present al llarg del lli-
bre i ja des de l’inici, però està trac-
tada amb naturalitat, com un ele-
ment inseparable de la vida, sense
amagar, però, que ens interpel·la i
desconcerta (Pàg. 103).
• El tema de la mort es tracta amb
naturalitat, com una part de l’exis-
tència humana. (Pàgs. 97-99); A
més, es presenta en un entorn
acollidor, envoltat d’afecte i tendre-
sa. (Pàg. 103).
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CONTEXTUALITZACIÓ

En aquesta obra la contextualització passa a un segon terme ja que l’autor pretén reflexionar sobre un tema
i aprofundir en els sentiments que provoca més que concretar un acció en un lloc i en un temps concret.
Malgrat això es fa alguna referència al barri de Gràcia de Barcelona (carrerons, places...) i als jardins del Palau
de Pedralbes i a la Rambla.

VOCABULARI

L’autor usa, en tot moment, una llengua molt expressiva i efectista, que presenta la història pels ulls i pel sen-
timent: plena de diminutius, augmentatius, comparacions, locucions i frases fetes.

SUGGERIMENTS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

• Abans de començar la lectura podeu suggerir als alumnes que es fixin en l’autor i la seva biografia, que
recordin si n’han llegit res, si els va agradar, per què...

• Podeu parlar del valor de la vida i del final natural d’aquesta, que és la mort. També podeu valorar la vida,
davant la inconsciència d’algunes actituds que porten a la mort: accidents (trànsit, construcció...) per con-
ductes irresponsables, guerra, fam...

• Podeu aprofundir sobre la necessitat (i el dret) de les persones de tenir un entorn segur, ordenat, afectuós,
responsable, estimulador i exigent; i remarcar que l’important és disposar d’aquest marc, d’una família, que
es pot entendre en sentit ampli (un pare i una mare, o un pare, o una mare, o dues mares, o dos pares...).

• Podeu organitzar, a l’hora del pati o en una estona de descans, alguns jocs populars del capítol 6: un, dos,
tres, pica paret!, la pesta alta, fet i amagar, arrencarcebes...; o d’altres com el soldat plantat, els quatre can-
tons, la xarxa...

Guia
didàctica
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Classe: Data:

Alumnes Mecànica lectora Comprensió Valoració general
(pronúncia, velocitat directa del text

i entonació)

Avaluar de l’1 al 5

Avaluació competència lectora
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En Bigotis-de-seda ha menjat:
a) carxofes i figues.
b) restes de peix.
c) contenidors d’escombraries.
d) figues amb arengades.

Havent dinat, en Bigotis-de-seda:
a) llegeix les notícies del diari.
b) pesa fruita per a mitja tarda.
c) sol fer la migdiada.
d) escolta les notícies de la ràdio.

El sofà d’en Bigotis-de-seda no és gaire nou perquè:
a) no cuida gaire bé les seves coses.
b) menja al sofà.
c) el va agafar del carrer.
d) compra mobles de segona mà.

En Bigotis-de-seda ronca:
a) només quan li fan carícies.
b) quan s’estira al costat dels contenidors.
c) només quan dorm de panxa enlaire.
d) quan dorm i quan l’acaricien.

En Bigotis-de-seda està escarxofat al sofà pesant figues. Per motius de
salut –sempre va bé reposar una micona per recuperar forces– s’havia
imposat el costum de fer una becaineta a primera hora de la tarda. Ell
que sí, just després de dinar, amb la panxolina plena de cues de lluç i
d’alguns caps d’arengada, encenia la tele, mig s’estirava damunt del
sofà, que havia trobat abandonat al costat dels contenidors d’escom-
braries que tenia davant de casa seva, i, abans que la presentadora
comentés la primera notícia del dia, s’adormia com un beneitó. Tan bé
dormia que roncava com només ho fan els gats quan algú els acarona
l’esquena amb finor i afecte.

(Pàgs. 7-8)

Llegeix amb atenció aquest text, extret del llibre L’herència de Jaume Cela, i encercla la
resposta adequada:

3

2

1

4
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OBJECTIUS

• Simular un debat en sessió plenària a l’ajuntament, amb assistència de públic.
• Posar-se en el lloc del personatge i intervenir en el debat en funció del seu paper en el llibre.
• Expressar-se oralment de forma clara i entenedora, amb un vocabulari adequat.
• Mantenir el torn de paraules: escoltar i respectar les opinions dels companys.

MATERIAL

Pasta de paper, material reciclat, cartolines i colors...

DESENVOLUPAMENT

PRIMERA SESSIÓ:
• Converseu amb els alumnes i, entre tots, feu una llista de parelles d’animals clàssicament enfronts: gat i

gos, gat i rata, gat i ocell, llop i ovella, guineu i gallina...
• Després feu el repartiment del paper de cadascú i tot seguit cada alumne que faci la carota corresponent,

segons els materials i el temps de què disposi.
SEGONA SESSIÓ:

• Cada personatge estudiarà (sol i després amb els que representen el mateix animal) les característiques
i hàbits del seu animal per identificar-s’hi. Tot seguit podeu fer una posada en comú amb les parelles on
primer s’explicaran les caraterístiques de cada un i després pensaran quins trets coincideixen i possibili-
ten una bona convivència.

TERCERA SESSIÓ.
• Feu la representació d’un fragment inventat d’una situació quotidiana on quedi reflectida la bona convi-

vència.

DURADA

Depenent de les característiques del grup-classe i de la seva dinàmica s’hi poden dedicar dues o tres ses-
sions.

Animació lectora






