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Aquesta obra va rebre 
el Premi de la Crítica Serra d’Or 

de Literatura Juvenil 1995.

A la darreria del segle XIX, al final de la
Tercera Guerra Carlina, es viuen temps convul-
sos per culpa dels canvis socials i polítics que
sacsegen el país. Cor de Roure, a més de ser el
nom d’un bandoler, és la casa pairal dels barons
del Ter, Don Llop i la seva muller, la senyora
Violant. A la casa, lloc de trobades polítiques
importants, hi arriba la guerra quan s’hi presenta
una columna de l’exèrcit carlí en retirada. Don
Llop es compromet a acompanyar-los a Ripoll i,
mentrestant, la senyora Violant, el servei i els
ferits van a refugiar-se a la Comalada, la finca
d’estiu dels barons. Don Llop encarrega a en
Tinoc, el noi que té afillat, damunt del qual pesa
el secret del seu origen, que es quedi a Cor de
Roure i vigili el vell casalot; a més, també hi dei-
xen tancat a la presó un desertor que Don Llop
ha salvat de la mort.

Durant els dies que dura la solitud d’en
Tinoc, a vegades amorosida per la presència de
la Viana, una amiga d’infantesa, el noi descobrirà
coses sorprenents sobre els seus orígens miste-
riosos, dels quals només guarda, com a testimo-
nis, un medalló amb el retrat d’una dama i mitja
medalla que sempre du penjada al coll. D’una
banda, cada vegada que li porta el menjar, el pre-
soner li dóna alguna pista sobre la seva identitat;
d’altra banda, la masia és visitada per una sèrie
de personatges que busquen el que sembla que
en Tinoc representa: riquesa i fortuna. Al final,
quan Don Llop i la família tornen a Cor de Roure,
en Tinoc decideix quedar-se sota la tutela dels
barons, encara que per sempre més viurà amb el
dubte de qui era el seu veritable pare: el ric fabri-
cant burgès, el marit de la dona del medalló, o
l’anarquista lluitador, el Guerxo de les Rates.

Argument

Cor de Roure

Col·lecció: Gran Angular
Número: 142
ISBN: 84-661-1304-5
Pàgines: 288

Lectura adequada per a 3r i 4t d’ESO
La dificultat de la novel·la es troba en el
rerefons històric en què s’emmarca l’acció:
convé conèixer una mica el conflicte entre
carlins i liberals i la lluita dels obrers del
final del segle XIX.

Novel·la històrica i d’aventures
Temes que tracta:
• Recerca de la identitat
• Creixement personal
• Amistat i enamorament
• Guerres carlines
• Moviment obrer

Autor: Emili Teixidor i Viladecàs
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Aquest escriptor (Roda de Ter,
1933) té una sòlida formació acadè-
mica, ja que a més de la carrera de
mestre va estudiar dret, filosofia i lle-
tres i periodisme; per això ha treballat

en camps diversos de la cultura i l’educació. L’any
1958 va fundar, juntament amb altres companys,
l’escola Patmos, de Barcelona, de clara línia de reno-
vació pedagògica. Als anys setanta va col·laborar en
les revistes Oriflama, Cavall Fort i Tretzevents, i
també va treballar en el món editorial. Després va
viure un quant temps a París, on dirigia una revista de
cinema. Al llarg de la seva trajectòria professional, a
més, ha fet ràdio, televisió, ha treballat en el món del
teatre i el cinema. Actualment manté una col·labora-
ció setmanal en un programa de ràdio, de divulgació
de llibres, i en diversos diaris.

Emili Teixidor és un autor molt valorat en l’àmbit
de la literatura infantil i juvenil, tot i que també ha
escrit novel·les adreçades al públic adult que han
obtingut el reconeixement dels lectors i de la crítica.
Ha rebut premis importants, com ara el Sant Jordi de
novel·la 1999 (El llibre de les mosques); l’any 2003
va publicar l’obra Pa negre, que va rebre el Premi
Nacional de Literatura 2004 de la Generalitat de
Catalunya, el Lletra d’Or 2004, el Joan Crexells 2004
i el Maria Àngels Anglada 2004. Algunes de les seves
obres han estat traduïdes al castellà, al francès, a l’i-
talià i al portuguès. L’any 1992 li va ser atorgada la
Creu de Sant Jordi.

Editorial Cruïlla li ha publicat les obres adreçades
al públic infantil i juvenil:

• A la col·lecció Històries en Majúscules, La rosa,
la roca i el llop.

• A la sèrie Blanca del Vaixell de Vapor, Quina
gana que tinc! i La botiga de la Formiga Piga.

• A la sèrie Blava del Vaixell de Vapor, Cada tigre
té una jungla, L’amiga més amiga de la Formiga
Piga (Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil
1997; més de 50.000 exemplars venuts en llengua
catalana), La Formiga Piga es deslloriga, Petits con-
tes d’intriga de la Formiga Piga i La Formiga Piga
lliga.

• A la sèrie Taronja del Vaixell de Vapor, El crim de
la Hipotenusa, La volta al món de la Formiga Piga i
Els secrets de la vida de la Formiga Piga. 

• A la sèrie Vermella del Vaixell de Vapor, L’Ocell
de Foc (més de 250.000 exemplars venuts en llen-
gua catalana), En Ranquet i el tresor, En Ranquet i els
seus amics, Les Ales de la Nit, Les rates malaltes, El
príncep Alí i Sempre em dic Pere.

• A la col·lecció Gran Angular, Frederic Frederic
Frederic, El soldat plantat, Amics de mort i Cor de
Roure.

Emili Teixidor

L’autor i la seva obra
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Sobre l’autor

L’Emili Teixidor és un autor destacat dins del panorama de la literatura catalana. Vés a la biblio-
teca i fes una llista de llibres d’aquest autor. Després assenyala els que hagis llegit i fes-ne un
resum (d’una o dues frases):

Tipus de novel·les

Cor de Roure es pot classificar com a novel·la històrica i d’aventures. Busca informació sobre els
diferents gèneres novel·lístics i fes les activitats següents:

a) Defineix què és una novel·la històrica i una novel·la d’aventures:

b) Indica quins altres tipus de novel·la coneixes i explica’n les característiques:

Llibres antics

A la pàgina 11 se’ns diu que a Don Llop li agradaven molt els llibres que recorden les gestes
d’Aquil·les i Enees. Esbrina quines obres són i qui les va escriure:

1

2

3

Activitats prèvies a la lectura

Llibres He llegit Resum
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4

5

6

Una mica d’història

Al primer capítol del llibre se’ns diu que les tropes carlines fugen cap a França, derrotades per l’e-
xèrcit liberal, que està a punt d’arribar a Cor de Roure. Explica tot el que sàpigues sobre el con-
flicte que va enfrontar carlins i liberals:

Precisem el significat

Explica el significat de les paraules remarcades a cada una d’aquestes frases:

a) Els soldats duien garibaldines verdes.

b) Del cantó obac de la masia van arribar crits.

c) En Tinoc li farà de manescal.

d) Hi havia una llar de foc amb escons a cada banda.

e) El presoner guipava per les escletxes.

f) La Viana tenia uns buscalls als peus.

g) Es va sentir la fressa del presoner.

Expressions i frases fetes

Alguns personatges de la novel·la, la Viana, la Sadurnina o el mateix Tinoc, s’expressen amb un
llenguatge ple de color en què abunden les expressions i les frases fetes. Explica amb les teves
paraules què signifiquen:

a) Cara de pomes agres

b) Posar seny

c) No estar per romanços

d) Amb quatre gambades

e) Aprendre de lletra

Activitats prèvies a la lectura
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Activitats durant la lectura

Cor de Roure

El títol del llibre, Cor de Roure, és el nom de la masia de Don Llop, però també té un altre signi-
ficat. A què o a qui s’atribueix aquest nom?

Una masia al segle XIX

A la pàgina 125 de la novel·la hi ha la descripció de l’interior de Cor de Roure, una casa pairal
senyorial. Fes una llista de tots els elements (mobles, objectes...) que han desaparegut de les nos-
tres cases actuals: 

Com són?

Descriure personatges és, sovint, una feina difícil. Però per a això tenim els adjectius. Atribueix els
adjectius que et semblin més adequats per descriure’ls:

a) Don Llop 

b) Mademoiselle Angèlica 

c) La Viana 

d) La Sadurnina 

e) En Beceroles 

f) La senyora Violant 

g) L’Ictineu 

h) El Guerxo de les Rates 
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Qui és en Tinoc?

Aquest personatge, el protagonista de l’obra, experimenta, al llarg de la novel·la, un gran creixe-
ment personal. A mesura que llegeixis la novel·la, vés omplint aquesta graella sobre el passat, el
present i el futur d’en Tinoc amb les dades que l’autor et va donant. En acabar la lectura, i llegint
els resultats d’aquesta graella, contesta les preguntes següents:

a) Què és un personatge rodó?

b) Què és un personatge pla?

c) Quina mena de personatge és en Tinoc?

10

Activitats durant la lectura

Tinoc en el passat Tinoc en el present Tinoc en el futur

• El van trobar al bosc, era molt
petit, ja caminava (p. 44).

• No pot treure’s del cap la
marxa dels soldats i l’amo
(p.10).

• Cal enfortir el seu caràcter i
educar-lo en un esperit crític
(p. 274).
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11 Explica-ho

Llegeix els fragments següents i explica què signifiquen:

«Però potser vindrà algú que es pensi que aquí hi amago l’arma
que li farà guanyar les batalles que el seu poc enginy o el seu poc
coratge li fan perdre.» (p. 57)

«Capità, l’època en què confonien els carlistes amb la Inquisició,
els frares i el despotisme, ja ha passat!» (p. 61)

«[...] perquè si parles de les coses que tens al cap quan encara no
estan madures, s’esbraven i no creixen més.» (p. 177)

«A vegades hi ha desertors que no deserten perquè no saben on
anar. I d’altres que no s’escapen per covardia. Però el pitjor deser-
tor, recorda-ho, és el que deserta d’ell mateix.» (p. 239)

«Des del soterrani d’una fàbrica,les coses no es veuen de la matei-
xa manera que des del porxo d’una masia com aquesta, que és
gairebé un palau.» (p. 271)

Activitats durant la lectura
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13

14

15

Els títols

Fixa’t en els títols dels capítols i intenta explicar quina funció tenen:

L’estructura de la novel·la

El fil narratiu de l’obra està dividit en tres parts diferenciades: la presentació, el nus i el desenllaç.
Digues on comença i on acaba cada una d’aquestes parts:

a) Presentació:

b) Nus:

c) Desenllaç:

Com s’acaba?

Torna a llegir l’últim capítol de la novel·la i digues si et sembla que el final queda obert o tancat.
Justifica la resposta:

La Viana i la Sadurnina

Analitza els personatges de la Viana i la Sadurnina i respon aquestes preguntes:

a) En què s’assemblen i en què es diferencien?

b) Amb quin dels dos personatges t’identifiques més? Per què?

Activitats després de la lectura



14

q
Per fotocopiar

Activitats després de la lectura

16

17

Un test d’història

Segur que després de llegir aquesta novel·la de l’Emili Teixidor has après una bona colla de fets
històrics. Per comprovar-ho, fes aquest test:

Alguns noms propis

Al llarg de l’obra es fa referència a molts personatges reals del món del pensament i la cultura.
Explica breument qui eren:

a) Étienne Cabet

b) Serafí Pitarra

c) Mossèn Cinto Verdaguer

d) Narcís Monturiol

Veritat Mentida

L’Àngel Exterminador era una societat secreta carlina

Pepe Botella era el pseudònim d’un conegut autor de teatre

Amadeu de Savoia va ser rei d’Espanya

El General Prim va morir assassinat

La guerra dels Matiners es diu així perquè els soldats matinaven molt

El general Savalls era un carlí radical

Isabel II es va exiliar a Portugal

La reina Isabel es va casar amb el seu cosí Carles

Al final del segle XIX, els anarquistes van dur a terme atemptats sagnants
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Les corrandes

Ja has vist que alguns personatges de la novel·la canten corrandes. Busca informació sobre aquest
gènere i després intenta compondre’n un parell sobre un tema d’actualitat:

Fem d’escriptors

Demostra la teva fusta d’escriptor descrivint, de manera subjectiva, el teu lloc preferit:
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