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Carta als lectors i les lectores	

Benvolguts amics i amigues,	

En primer lloc, m'agradaria que aquesta novel·la no fos tan sols l'instrument d'un treball de classe, 

sinó que deixés el bon record d'una estona agradable de lectura, que despertés el vostre interès, la vostra 

curiositat, els vostres comentaris. També m'agradaria que la història que explica us ajudés a reflexionar 

sobre algunes realitats humanes de les nostres ciutats com ara la marginació, les desigualtats socials o 

els problemes de la desocupació, però que al mateix temps servís per introduir elements positius d'una 

aferrissada voluntat de tirar endavant, de lluitar contra l'adversitat diària i de guanyar el combat de 

l'esperança, de la vida, de la il·lusió, encara que sigui amb l'ajuda inestimable d'unes gotetes de màgia 

en forma de pedra preciosa.								

Ben cordialment,															

Miquel Fañanàs
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EL LLIBRE
Títol:
La pedra màgica.

Autor:
Miquel Fañanàs.

Il·lustracions i coberta:
Josep M. Rius Ortigosa (Joma).

L'AUTOR
Miquel Fañanàs va néixer a Girona l'any 1948. És periodista i escriptor. Ha 

col·laborat o ha participat en el consell de redacció i d'edició de la revista 

Presència, i els diaris El Correo Catalán, Diari de Barcelona i El Punt, i actualment 

és tinent d'alcalde de Via Pública i Seguretat de l'Ajuntament de Girona.

Ha escrit llibres de divulgació, Girona i els seus barris, Tapís; peces teatrals, 

Monsenyor, i de narració, Assassinat a la Missa del Gall, L'any de la serp, A 

tant la peça, El secret de l'arxiu, entre d'altres, alguna de les quals ha estat 

traduïda a altres idiomes, com ara Susqueda i altres narracions, que s'ha traduït 

al xinès.

Ha guanyat els premis Just M. Casero, de narració curta, i Ciutat d'Olot i La 

Vall d'Albaida, de novel·la.

L'IL.LUSTRADOR
Joma, Josep M. Rius, va néixer a Barcelona l'any 1954. Ha estudiat dibuix i 

disseny gràfic a l'Escola d'Arts Aplicades de Barcelona, i periodisme i història 

a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha congeniat i plasmat els dos primers estudis en els acudits i les il·lustracions 

per a diaris i revistes com ara Diari de Barcelona, La Vanguardia, Serra d'Or, 

El Papus, Mata-Ratos o El Jueves. També col·labora habitualment en la revista 

Cavall Fort, on escriu el guió i dibuixa el còmic «Cresques».

També ha il·lustrat llibres infantils com ara L'últim pirata, Fira de tresors, Un 

viaje fantástico, Historias de andar por casa..., tant per a editorials nacionals, 

com ara La Galera, Proa, Text-Enciclopèdia Catalana, Santillana o Publicacions 

de l'Abadia de Montserrat, com per a estrangeres com ara Casterman, La 

Farandole, Hamish Hamilton i Methuen Children Books.

Editorial Cruïlla.

Col·lecció:
El Vaixell de Vapor. Sèrie Vermella, 
núm. 72.

Pàgines:
112.
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Activitats per abans d'iniciar la lectura

1	 Tens a les mans un llibre que es diu La pedra màgica.	

Explica si és el mateix una pedra màgica que una pedra preciosa i posa un exemple de cadascuna.

2	 Sovint també es diu que un llibre és màgic.	

Encercla la resposta que expliqui el motiu perquè un llibre sigui màgic, o inventa'n una de nova.	

a)  Perquè sempre hi surten personatges mítics, com ara barrufets, fades, trolls, follets...	
b)  Perquè el contingut transporta al món de la imaginació.	
c)  Perquè és un llibre de trucs de màgia.	
d)  Perquè el contingut només va adreçat al públic infantil.	
e)

3	 Fes una llista amb tots els objectes, elements i personatges de la literatura infantil i 
juvenil i del cinema que coneguis i que tinguin relació amb el món màgic.
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4	 Observa la coberta del llibre.	

Descriu què es veu al contenidor i l'ofici que imagines que fa aquesta persona per guanyar-se la vida.

5	 Imagina i explica com pot haver anat a parar aquesta pedra en aquest contenidor, per 
què la vol agafar i què creus que en farà.
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6	 Imagina que trobes una pedra com aquesta, per exemple, dins d'un contenidor, 
i que saps que és molt valuosa.	

Tria la decisió que prendries, o escriu-ne una de nova, i justifica la resposta.	

a)  Me la quedaria sense dir res.	
b)  La vendria.	
c)  La portaria a objectes perduts.	
d)

7	 El reciclatge: cosa de tots.	

a)  Fes una taula que reflecteixi els tipus de contenidors que coneixes i els residus o les deixalles que   
     correspon llençar-hi en cadascun.	

b)  Descriu el procés de reciclatge posterior a la recollida de les deixalles d'un dels tipus de contenidors.
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8	 Les persones que recullen cartrons i papers escorcollen els contenidors.	

a)  Explica si creus que ho farien si tinguessin la possibilitat de guanyar-se la vida d'una altra manera.	

b)  Justifica si consideres aquestes persones com a marginades socials.

9	 Imagina que la il·lustració de la coberta no és d'un llibre sinó la caràtula d'una pel·lícula.	

Inventa un títol i escriu el nom dels actors i les actrius que hi faries sortir.
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10	 Dibuixa una coberta diferent per a aquest llibre, al revés que l'activitat anterior.

11	 A la carta als lectors i les lectores, l'autor diu que li agradaria que la lectura d'aquesta 
novel·la despertés l'interès, la curiositat i els comentaris.	

Explica els ingredients que busques en una novel·la perquè et desperti la curiositat i l'interès.
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12	 Observa les il·lustracions de les pàgines que hi ha assenyalades. Després, fes les 
activitats que hi ha proposades en cada cas.	

a) Pàgines 16-19.  Observa amb atenció les dues dobles pàgines i busca-hi una relació. Després, 
decideix si es tracta d'una imatge nocturna o diürna i assenyala els elements o aspectes que permeten 
afirmar-ho. 	

b) Pàgines 57-60. Escriu els elements que permeten afirmar si es tracta d'una història urbana o rural. 
Després, fixa't en la trajectòria d'un dels cotxes i les conseqüències en els vianants, i explica quina 
mena de conducció et recorda i què faries en el seu lloc. 

13	 Busca entre totes les il·lustracions del llibre i indica, al costat, les pàgines on hi ha els 
elements següents:	

a)  Una cabina telefònica.	

b)  Una paperera.	

c)  Una bústia.	

d)  Un senyor que llegeix el diari.	

e)  Un taxi.
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14	 Completa aquesta fitxa tècnica a partir dels crèdits del llibre o de la informació de les 
pàgines inicials d'aquest quadern.	

a)  Nom de l'autor:	

b)  Nom de l'il·lustrador:	

c)  Col·lecció:	

d)  Editorial:

15	 Busca i escriu una coincidència entre les trajectòries acadèmica i laboral de l'autor i de 
l'il·lustrador que trobaràs a les pàgines inicials d'aquest quadern.



10

Activitats per fer al llarg de la lectura

1	 Llegeix fins a la pàgina 33 i descobriràs per què de vegades la realitat supera la ficció.	

Contesta aquestes preguntes amb relació a la situació personal de la família d'en Daniel i la teva.	

a)  Si algú de la teva família es trobés en aquesta situació, quines alternatives tindríeu?	

b)  Creus que tindríeu amb el suport de tot el barri, els amics i la família, com en Daniel?

2	 Explica si en aquest cas tu també ajudaries la família o et faria vergonya que et veiés 
algú conegut remenant contenidors de paper. Raona la resposta.	

3	 La Puri és una nena de vuit anys que té problemes a l'hora de pronunciar les erres.	

Transcriu aquests embarbussaments tal com els llegiria la Puri i prova de dir-los de les dues maneres.

	

Un carro carregat de rocs	
corria per la carretera	
i les rodes rodaven, rodaven	
i el carreter renegava.

	

Carrega el carro, carreter,	
que si tu el carregues,	
jo ja el descarregaré.
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4	 Busca i assenyala en un mapa de la zona de la Vila Olímpica i del Poblenou de Barcelona 
els carrers on que hi fan la recollida i hi ha el magatzem en el llibre. Després escriu el 
nom de tres d'aquests carrers.

5	 Explica les transformacions que recordes o coneixes arran dels Jocs Olímpics produïdes 
a la teva localitat o en una de propera. Després, explica l'opinió que et sembla que en 
té el narrador amb relació a les transformacions de Barcelona i argumenta si hi estàs 
d'acord o no.



6	 Explica què és una màfia i compara-ho amb la definició del diccionari. Després, dóna 
la teva opinió si creus que existeixen realment o si només surten en els llibres i les 
pel·lícules.

7	 Dóna arguments a favor o en contra de l'actitud d'en Daniel d'amagar la pedra que 
troba.

8	 Ajuda en Daniel i els seus amics a trobar el significat d'algunes paraules.	

Busca en el diccionari el significat de les paraules que no coneixes i relaciona cada concepte amb el 
significat corresponent.
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a)  Rescabalar.	

b)  Escaure.	

c)  Fonedís.	

d)  Presagi.	

e)  Furgar.	

f)  Cobejar.	

g)  Bocabadat.	

h)  Fressa.	

i)   Andròmina.

	

1)  Moble, estri, etc. atrotinat o inútil.	
2)  Senyal que anuncia un esdeveniment futur.	
3)  Reparar, compensar la pèrdua que algú ha sofert.	
4)  Anar bé, convenir allò que fa una persona amb la seva 		
    manera de ser, la seva posició social, la seva edat, etc.	
5)  Que desapareix sobtadament d'un indret.	
6)  Remenar una cosa.	
7)  Desitjar una cosa.	
8)  Soroll continuat, brogit.	

9)  Que té la boca oberta.
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9	 Llegeix fins al final del capítol 4 i descobriràs per quin motiu s'uneixen Nova YorK i 
Barcelona.	

Explica els motius reals pels quals el senyor Samuel P. Morrison cedeix el valuós diamant a la ciutat de 
Barcelona, més enllà del pretext de l'exposició.

10	 Mentre el senyor Morrison i l'alcalde de Barcelona sopen a l'Ajuntament d'aquesta ciutat, 
una ombra furtiva es disposa a perpetrar un pla.	

Assenyala qui dissenya el pla per robar el diamant.	

a)  Els mateixos guardes de seguretat manats per un francès.	

b)  Un grup de xoriços, entre els quals n'hi ha un que és francès.	

c)  Una màfia francesa.	

d)  El vell Desideri amb els seus mafiosos, que estan al corrent de tot el que passa a Barcelona.



14

11	 Llegeix fins a la pàgina 66 i coneixeràs si als mafiosos els surten bé les coses.	

Obre una fitxa policíaca amb el nom, la professió i els actes delictius comesos o antecedents dels tres 
membres que volen cometre el robatori. Escriu-la en llenguatge semblant al de la policia.
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12	 Ha arribat l'hora dela veritat.	

a)  Fes un guió dels passos que han de seguir per cometre l'assalt.	

b)  Fes el dibuix en forma de còmic des de l'inici del procés fins que agafen el panda. 
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13	 Imagina que canvia la història i, en el moment d'extreure la pedra, es dispara l'alarma 
perquè en Pere s'ha quedat tancat al lavabo i no ha pogut desconnectar-la.	

Descriu com reaccionaria cadascun dels tres lladres.

14	 El robatori surt gairebé perfecte, però la policia els enxampa just a tocar de la rambla 
del Poblenou.	

Dibuixa un mapa de la zona de Barcelona on es desenvolupa aquesta part de la història i indica-hi el 
lloc concret on hi ha el contenidor.
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15	 Posa't en el lloc del francès, a punt que t'enxampin amb la pedra robada, i escriu la 
primera solució que et passi pel cap per despistar la policia. Després, pensa amb calma 
possibles alternatives, valora quina és més encertada i explica com es prenen sovint 
millor les decisions.

16	 Quan l'alcalde i el senyor Morrison s'assabenten del robatori, declaren que confien en 
la policia per resoldre el cas.	

Imagina i explica què deuen pensar en realitat tant l'un com l'altre.

17	 Llegeix fins al final del capítol 9 per enllaçar els personatges d'en Daniel amb la història 
del francès i la policia.	

Imagina que els capítols 7, 8 i 9 són tres històries independents i inventa un títol per a cadascun.
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18	 Imagina que en comptes de llegir el llibre estàs veient els capítols 8 i 9 en una pel·lícula.	

Indica quin tipus de seqüència constituirien:	

a)  D'intriga.	

b)  Còmica.	

c)  De por.	

d)  Romàntica.	

e)  D'acció.

19	 Explica si l'autor dóna un tractament semblant a la policia i als lladres quant a les 
capacitats i els recursos personals per afrontar els problemes.

20	 Llegeix fins al final del capítol 12 per anar a la recerca del diamant.	

Indica el significat o la simbologia diferent de la pedra per a cadascun dels tres grups de personatges 
següents:	

a)  En Daniel i els seus amics:	

b)  El francès i els seus:	

c)  L'inspector Latorre i la policia:

21	 Endevina qui és l'home amb qui toparà en Daniel quan obri la porta del cobert i explica, 
al costat, què farà quan el reconegui.	

a)  En Desideri.	

b)  L'inspector Latorre.	

c)  En Michel Taillant.
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22	 Torna a escriure els dos primers paràgrafs del capítol 12 en primera persona i en estil 
directe, és a dir, en forma de diàleg.

23	 Llegeix fins al final i descobriràs si acaba bé o no.	

a)  Explica les teves creences sobre el fet que s'acompleixin certs desitjos positius o negatius a partir  
     de la transmissió d'energia, com ara amb la pedra.	

b)  Explica altres casos que hagis llegit o vist en una pel·lícula on, a partir d'un desig, algun objecte es 
     transformi en màgic.
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24	 Explica i justifica qui soluciona realment el cas segons el teu parer.

25	 Escriu la notícia de premsa que sortirà l'endemà a tots els diaris per informar sobre la 
resolució del cas, la recuperació de la pedra i l'arrest dels lladres. Incorpora una il·lustració 
en forma de fotografia en el reportatge.



21

Activitats per fer després de la lectura

1	 Escriu un final diferent per a aquesta història.

2	 L'estructura de la novel·la es basa en tres històries paral·leles que es troben en el 
desenllaç.	

a)  Esmenta els tres grups que configuren les tres històries.	

b)  Indica el moment en què es barregen els personatges de totes tres.

3	 Assigna un qualificatiu o una expressió característica per a cadascun dels personatges 
següents:	

Daniel = llest	

Onofre	

Desideri Pomar	

Sr. Morrison	

Pascasi Masdevall	

Michel Taillant	

Inspector Latorre	

Pere Puga	

Restitut Dorca
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4	 Posa't en el lloc de l'alcalde de Barcelona quan, després de l'experiència del diamant, 
et demanen un quadre molt valuós de la ciutat per exposar-lo temporalment en una 
mostra internacional a Atenes.	

Explica les mesures que exigiries en el cas que accedissis, per exemple si enviaries el comissari Latorre 
com a supervisor, o l'argumentació que donaries en el cas que deneguessis aquesta petició.

5	 Explica si a casa teva utilitzeu els contenidors de recollida selectiva. Després, argumenta 
si creus que és un servei útil per a la societat i si aquesta en fa un bon ús.

6	 Enumera els tipus de feines considerades com a marginals, perquè només les fa la gent 
que no té una altra sortida, com ara la recollida de cartrons i papers. Després, proposa 
alternatives per combatre aquesta problemàtica social.
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7	 Escriu un sinònim de cadascuna de les paraules següents i busca'ls en aquesta sopa 
de lletres.		

a)  Descarat:		

b)  Capaç:		

c)  Curiós:		

d)  Antipàtic:		

e)  Embolic:		

f)   Matusser:		

g)  Tolerant:		

L	 M	 I	 L	 I	 B	 A	 H	 C	 Z		

O	 A	 A	 J	 L	 N	 V	 O	 P	 O		

V	 L	 T	 N	 I	 O	 J	 S	 D	 S		

E	 C	 A	 S	 E	 I	 J	 R	 V	 C		

N	 A	 H	 I	 P	 F	 L	 A	 A	 I		

E	 R	 U	 I	 O	 X	 L	 U	 I	 N		

B	 A	 R	 R	 O	 E	 R	 A	 T	 I		

P	 T	 N	 P	 D	 R	 K	 N	 O	 C

8	 Quin cas, l'inspector Latorre		

a)  Descriu en poques paraules l'inspector Latorre i esmenta el nom d'una altra novel·la o pel·lícula on  
     el faries sortir.	

b)  Fes-ne una caricatura.
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9	 Imagina que, uns anys més tard, en Michel Taillant, en Pere Puga, en Restitut Dorca, 
en Desideri i en Latorre estableixen una amistat i munten un negoci plegats.	

Explica quin tipus de negoci poden tirar endavant aquest conglomerat de gent i quines funcions tindrà 
cadascú a la feina, com ara qui estarà de cara al públic, qui portarà els comptes, etc.

10	 El negoci que has imaginat abans els va bé i amb els beneficis se'n van de viatge a 
Nova York.	

Endevina què hi van a fer i escriu com els anirà l'aventura.

11	 Imagina que, a més, es troben de cop i volta amb l'autor d'aquesta novel·la mentre 
passegen per Nova York.	

Tria l'opció que prendrien, o escriu-ne una de nova.	

a)  Passen de llarg i fan veure que no el coneixen.	

b)  L'aturen i li demanen que escrigui el que faran en aquesta ciutat.	

c)  L'aturen i en Taillant li fa una cara nova per la manera com els ha tractat a tots en la novel·la.	

d)

12	 Suggereix a l'autor un tema i uns personatges nous per a la propera novel·la per tal que 
no torni a tenir problemes amb els personatges.
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Valoració de la lectura

Expressa la teva opinió després d'haver llegit la novel·la.

La novel·la La pedra màgica m'ha agradat perquè:	

És emocionant.	

Sorprèn constantment.	

Enganxa fins al final.	

El tema de la marginació social també ajuda a reflexionar.	

La novel·la La pedra màgica no m'ha agradat perquè:	

El tema de la màgia és massa infantil.	

Es fa pesada.	

No m'interessa el tema.	

Al començament ja s'intueix com acabarà.
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Editorial Cruïlla - Quaderns de lectura

Balmes, 245, 4t

08006 Barcelona

Benvolgut Miquel Fañanàs,

Biel Martí

Barcelona, 1 de juny de 1997

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 expressar-li les sensacions que t'ha provocat?

Vols proposar-li els canvis que faries en l'obra?

Doncs observa aquest model de carta per enviar a l'autor i escriu lliurement la teva a la pàgina següent. 
Després, retalla el full i adreça la carta a l'editorial Cruïlla.



Sóc												    ,

visc al carrer                                                                         de					    i

vaig néixer l'any											    .

Sóc alumne/a de              curs, de l'escola 							    ,

del municipi de											    . 

He llegit el llibre											    .

✄

Benvolgut  Miquel Fañanàs,



COMERCIALITZA

Polígon Can Calderón
Av. Marina, 54

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
Tel. (93) 630 84 00
Fax (93) 630 87 50

al servei de l'educació

Balmes, 245, 4t
08006 BARCELONA
Tel. (93) 237 63 44
Fax (93) 238 01 16




