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Carta als lectors i les lectores
Barcelona, març de 1998

Hola!	
Sóc en Jaume Cela. Vaig néixer el 14 d'agost de 1949, a Sarrià. Molt a prop de casa meva hi havia 
un cinema –ara s'ha convertit en un gimnàs– i un parell de cops per setmana hi anava amb la colla 
d'amics del carrer. Sèiem a les primeres fileres, per no perdre cap detall. Quan feien una pel·lícula 
de por em refugiava al costat de la meva àvia. Allí em trobava segur. Quan sortíem del cinema 
jugàvem a representar la pel·lícula que havíem vist. Jo tenia el costum de canviar algunes escenes. 
Potser va ser gràcies a aquesta mania de canviar el que havíem vist a la pantalla que ara sóc 
escriptor. A mi m'agradava molt «morir-me». Sobretot si era un indi qui disparava la fletxa mortal i 
jo podia caure del cavall. Allargava les meves agonies fins que els meus amics s'atipaven i deien 
que ja n'hi havia prou i que em morís d'una vegada. També m'agradaven les pel·lícules de pirates 
i les que passaven a la selva. I les de gànsters. I les d'amor. I els musicals. I les de romans (les de 
romans m'agradaven moltíssim). I les que et feien patir i les que et feien pixar de riure… Vaja, que 
m'agradaven gairebé totes. I encara em dura, aquesta passió pel setè art. També m'agradava llegir 
i no tenia manies a l'hora de triar els llibres. Els devorava, com devorava els tebeos que comprava 
al quiosc de la senyora Tereseta. A casa deien que la meva guardiola era aquest quiosc, perquè 
pesseta que recollia, pesseta que anava a parar al calaix de la senyora Tereseta. Quan acabava un 
llibre m'agradava imaginar-me finals diferents o inventar-me escenes i nous personatges. Potser 
també per això m'agrada escriure.
Llegir, escriure, anar al cinema o al teatre em permet tenir més vides que els gats, perquè em puc 
posar a la pell dels personatges i viure les seves aventures. Totes aquestes activitats em distreuen 
molt i aprenc moltes coses que desconec. Trobo que és apassionant pujar al cim d'una muntanya, 
enamorar-me de la dona més bonica del món o veure'm perseguit per una banda de criminals sense 
bellugar-me de la cadira.
Miro d'anar per la vida amb els cinc sentits ben oberts. Veig, sento, oloro, tasto i toco coses que 
després es poden convertir en paraules, en històries que quan s'arriben a publicar em permeten 
dialogar amb els lectors i amb les lectores. Un llibre sempre és una proposta de diàleg. Quan 
vosaltres llegiu qualsevol història, la refeu, la feu vostra o la rebutgeu, us n'apropieu el contingut i 
us dóna experiències que potser no arribareu a viure directament.
Quan vaig decidir escriure Hola, Pep! vaig intentar convertir-me en un nen de nou anys que tenia 
ganes d'escriure un seguit de cartes a un personatge que admira. A mi el futbol no m'ha agradat 
mai, perquè quan era petit tenia la pota guerxa i quan xutava la pilota mai no anava on jo volia. Però 
això no m'ha impedit transformar-me, mentre escrivia aquest llibre, en un nen a qui agrada el futbol.
També sóc mestre i ja sabeu que els mestres sempre donen consells. Escolteu-me bé: jo us 
recomanaria que practiquéssiu l'hàbit d'imaginar. Tot el que els éssers humans han creat abans de 
ser una realitat ha existit a la seva imaginació.
Tant se val si és una fórmula matemàtica, una paperera, un nou ball, el disseny d'una casa o un 
conte. Tot ha estat imaginat abans de ser real. Els qui escrivim convertim aquesta imaginació en 
paraules. Feu-me cas i imagineu.
Una abraçada molt forta.								

     	        Jaume Cela
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L'AUTOR
Jaume Cela va néixer a Barcelona l'any 1949, és casat i té tres fills. 
És mestre i també treballa en altres àmbits relacionats amb l'educació, 
com ara la col.laboració amb articles en revistes de pedagogia i la 
participació com a membre de l'Associació de mestres Rosa Sensat.
Ha guanyat els premis Caixa de Girona, Rosa Sensat de Pedagogia i 
Marià Vayreda. Editorial Cruïlla també li ha publicat a la Sèrie Vermella 
de la col.lecció El Vaixell de Vapor El lladre d'ombres i a la col·lecció 
Gran Angular Alerta Roja La visita de la Dama.

L'IL.LUSTRADOR
Francesc Rovira va néixer a la ciutat de Barcelona el 1958. Va deixar els estudis a mitges i es va posar a treballar 

d'aprenent en una empresa d'arts gràfiques. Com que va 
veure frustrades les seves expectatives perquè el seu treball 
consistia a tallar papers, netejar i fer de tot menys aprendre, 
va canviar de treball pel de noi dels encàrrecs i arxivador 
en una oficina de marques i patents, compaginant-ho amb 
els estudis a l'Escola d'Arts i Oficis en la qual va fracassar 
estrepitosament a causa de la seva impaciència, l'avorriment 
i un «meravellós» pla d'estudis pensat per a la major glòria 
de les generacions futures. Al cap d'uns anys va rebre el 
seu primer encàrrec… i així, a poc a poc, va anar aprenent 
la professió o ofici de dibuixant…

Títol:
Hola, Pep!

Autor:
Jaume Cela.

Il·lustracions i coberta:
Francesc Rovira.



Activitats per abans d'iniciar la lectura

3

	

– Hola, amiga o amic lector!	

Saps quin seria el somni de la meva vida? No? Doncs, conèixer en 	

persona el meu ídol. Però, com que no ho he aconseguit fins ara, li he 	

preparat una sorpresa que li lliuraré per parts.	

Posa't còmode, agafa el llibre i descobriràs de què tracta tot plegat.

1	 Assenyala quin tipus d'esport practica aquest jugador de la coberta i el 
motiu de la teva tria.	

a)	basquetbol	

b)	hoquei sobre herba	

c)	futbol	

d)	futbol americà	

e)	hípica

2	 Explica quin esport t'agrada més i quin practiques amb més freqüència.
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3	 Dissenya un nou escut per al Barça o per al teu equip preferit.
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4	 Respon aquestes preguntes:	

a)	De qui deu ser la carta que llegeix el personatge de la coberta?	

b)	Per què la llegeix al camp?  	

c)	Ha rebut la carta a la seva adreça particular o al club?	

d)	L'interessa què hi posa? Com ho saps?

5	 Imagina i escriu el tema de la carta i per quina expressió comença.
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6	 Imagina que fas un llibre amb totes les cartes o les idees que vols escriure 
al teu ídol.		

Escriu el títol que li posaries i fes la il·lustració de la coberta.

7	 Imagina que ets un personatge molt conegut i reps moltes cartes d'admiradors 
i admiradores.	

Comenta què faries amb totes aquestes cartes.

EL VAIXELL DE VAPOR



8	 Observa aquestes dues il.lustracions, endevina qui és en Xavier, protagonista 
de la història que llegiràs, i descriu-lo físicament. 

9	 Mira les il·lustracions anteriors i respon aquestes preguntes: 	

a)	En quines de les dues situacions s'ho passa millor en Xavier?	

b)	Què els passa a les persones del vaixell? 	

c)	Què pensa en Xavier mentre els altres tenen la boca oberta?	

d)	Què passaria si els entrés un mosquit a la boca?
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Agafa forces perquè en Xavier t'explicarà moltes i moltes coses.

Mira si n'explica que, de tan interessants com són, en Pep s'ha 

d'endur les cartes al camp.

10	 Pensa i tria quina relació hi ha entre en Xavier i en Pep, o afegeix-ne una altra.	

a)	 No tenen cap relació.	

b)	Són amics.	

c)	 Són cosins.	

d)	Són veïns.	

e)	

11	 Completa aquesta fitxa tècnica del llibre.	

Títol	

Autor	

Il·lustrador	

Editorial	

Col·lecció

12	 Resol aquesta endevinalla i descobriràs qui és el jugador de la coberta del 
llibre.	

Encara que surto d'esquena,	
sóc més maco per davant;	
tinc uns ulls que són la pera,	
unes cames de galant	
i, a més a més, sóc català.
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Nom Cognoms Ofici / EstudisEdat

Activitats per fer al llarg de la lectura

Llegeix la primera carta i confirmaràs de quin jugador es tracta.

1	 Fes una fitxa personal de la família d'en Xavier.	  					

Pare	

Mare	

Germà	

Germana	

Nen

2	 En Xavier explica a la primera carta que ell fa tres feines a casa: portar la 
bossa d'escombraries al contenidor, parar taula i donar menjar al gat.	

Descriu les feines que fas a casa teva.



3	 El protagonista diu al jugador que el fa riure el seu cognom perquè ell té una 
guardiola, però sempre és buida perquè no és gens estalviador.	

Pensa i escriu tres contrasentits més amb relació a cognoms habituals, com ara dir-se Carnisser 
i ser vegetarià.

Llegeix fins a la pàgina 18.

4	 Dibuixa l'arbre del somni d'en Xavier de la pàgina 13 que en lloc de fruita 
tenia llaunes de coca-cola.
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5	 Fes una caricaura d'en Narcís i digues a quin actor, ben plantat, es pot 
assemblar.

Atura't a la pàgina 27, on en Xavier escolta música per passar la tristor.

6	 Comenta què fas quan estàs trist o trista perquè et passi.
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7	 Dibuixa el regal que faries a en Pep si fossis el seu amic o la seva amiga 
invisible.  

Arriba fins a la pàgina 41. En Xavier veu en Pep Guardiola en persona 

llegint poemes d'en Miquel Martí i Pol en una exposició de llibres de Sants.

8	 Busca a la biblioteca de l'escola El llibre de les solituds d'en Miquel Martí i 
Pol, i escriu a qui l'ha dedicat.
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9	 Quin garbuix a les pàgines 38 i 39!	

Treu l'entrellat del paràgraf següent i explica-ho en poques paraules: […] i en Pere diu que té 
dues cases, la casa del pare i la casa de la mare, i que té dos pares, perquè la seva mare viu 
amb un altre pare que li fa de pare a en Pere, però que és un pare que no és el pare de veritat, 
que només ho sembla, tot i que se l'estima molt, com si fos el pare de debò. 

10	 Explica qui creus que mana a casa teva: el pare, la mare, els teus germans 
o tu. Raona la resposta.

Llegeix fins a la pàgina 54.

11	 Dóna una resposta a en Xavier sobre com es deuen entendre els jugadors 
del Barça, que parlen llengües tan diferents.
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12	 Recorda i escriu alguna història o algun fet que t'hagin explicat els teus avis 
i que t'agradi especialment.

Arriba fins a la pàgina 72 i veuràs que els companys de 

classe d'en Xavier saben molts acudits.

13	 Escriu algun acudit que pensis que és molt divertit.
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14	 Aconsella a en Xavier una pel·lícula i els dos últims llibres que has llegit i 
que t'hagin agradat molt, com fa ell a les cartes. 

Atura't a la pàgina 83.

15	 Pensa de quin producte t'agradaria fer un anunci, com en Pep, i fes-ne el 
disseny.
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16	 En Xavier vol ser pastisser o astronauta; en Martí, astronauta.	

Comenta quins oficis t'agradaria fer de gran per ordre de preferència.

17	 Dibuixa de manera seqüenciada la història del bany de la lluna en el mar de 
la pàgina 80 en aquestes vinyetes.

18	 Explica si, segons el teu parer, la història anterior pot ser real, com diu 	
en Martí, o no i per quin motiu.



Llegeix fins al final de la pàgina 99 i descobriràs que 

en Xavier té molta sort perquè ha viatjat molt amb els pares.

19	 Escriu el nom de diferents llocs on hagis estat i explica algun record o alguna 
anècdota d'un dels viatges.

20	 Imagina que fas de turista per la teva localitat, igual que fa en Xavier.	

Descriu el recorregut que faries.
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21	 Contesta aquestes preguntes:	

a)	Per quin motiu celebren una festa sorpresa?	

b)	Què celebràveu en l'última festa sorpresa on vas anar?

Arriba fins al final del llibre. En Xavier ja no serà el germà petit.

22	 Explica quants germans sou, la posició que hi ocupes i amb quin d'ells et 
portes millor.



23	 Explica què pensaries si els teus pares volguessin adoptar un nen o una 
nena.

24	 Reescriu aquest embarbussament tal com el diria la Marina.	

Carrega el carro carreter,	

que si tu el carregues,	

jo ja el descarregaré.
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25	 Recorda o rellegeix la descripció de la Marina de la pàgina 105 i fes-ne un 
retrat com a coberta del diari que en Xavier prepara per a la Marina.

26	 El llibre s'ha acabat i en Pep no ha contestat cap carta.	

Explica per quin motiu creus que no n'ha contestat cap.

Les peripècies de la Marina
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Activitats per fer després de la lectura

1	 Imagina que ets en Pep Guardiola i reps l'última carta d'en Xavier.	

Escriu una carta a en Xavier com si fossis el jugador.

2	 Pensa i explica per què s'ha fet tan famós en Pep Guardiola.
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3	 Dóna la teva opinió sobre el fet que utilitzin figures o persones conegudes 
per fer anuncis publicitaris de qualsevol producte. 

4	 Comenta què creus que deu fer en Guardiola amb totes les cartes que rep, 
com les d'en Xavier o d'altres persones.

5	 Escriu el nom de dos o tres ídols que tinguis de qualsevol àmbit –no cal que 
siguin esportistes– i digues a quin d'ells t'agradaria assemblar-te de gran 
com a persona.



23

6	 Prepara un petit qüestionari per fer una entrevista a un personatge a qui 
t'agradaria conèixer. 

7	 Aquest llibre està format per un conjunt de cartes, però estan escrites d'una 
manera especial.	

Explica quina diferència hi ha entre la manera com està escrita qualsevol carta d'en Xavier i una 
carta personal normal.

8	 Assenyala la resposta més adequada i raona el motiu de la tria. 	

El protagonista de la història és:	 – en Pep		
– en Xavier		
– tots dos



9	 Tria un motiu pel qual el jurat del premi El Vaixell de Vapor va concedir el 
premi a aquesta novel·la, o escriu-ne un de nou.		

a)	 Perquè tots els membres del jurat eren del Barça.	

b)	Perquè és un llibre tendre.	

c)	 Perquè és original i està ben escrit.	

d)

10  Busca en totes les direccions (en diagonal, vertical i horitzontal) en aquesta 
sopa de lletres el final de les frases següents:				

a)	 La germana petita d'en Xavier es diu	

b)	Al Delta de l'Ebre, molts nens i moltes nenes es van	

c)	 La mare d'en Xavier és metgessa del	

d)	En Narcís estudia per a	

e)	 A en Xavier l'atabala el	

f)	 En Teseu va sortir del laberint gràcies a un	

g)	El pare es va desmaiar per culpa de l'	

h)	El protagonista sempre porta	

i)	 Per netejar els ulls va molt bé la	

j)	 A Londres van anar a veure l'espectacle		

F	 K	 V	 Q	 R	 U	 P	 S		

C	 I	 S	 E	 R	 T	 S	 E		

A	 S	 L	 J	 M	 P	 G	 R		

M	 T	 T	 R	 V	 X	 Z	 E		

A	 R	 U	 A	 T	 I	 A	 L		

M	 O	 E	 J	 C	 N	 U	 L		

I	 T	 I	 E	 I	 O	 E	 U		

L	 C	 O	 R	 H	 P	 D	 V		

L	 A	 A	 A	 H	 I	 M	 P		

A	 M	 R	 M	 U	 E	 T	 X
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Valoració de la lectura

Dóna la teva opinió, ara que ja has llegit la història:

Hola, Pep! m'ha agradat perquè:	

Sóc del Barça i només la coberta ja m'ha enganxat.	

En Pep és el meu ídol.	

Encara que siguin cartes no es fa gens avorrit.	

Per la manera tan especial que té en Xavier d'explicar les coses.	

Hola, Pep! no m'ha agradat perquè:	

En Guardiola no m'agrada gens.	

No m'interessa el futbol.	

Aquest nen és un pesat que no explica res d'interessant.	

M'avorreix molt llegir cartes.
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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.

Editorial Cruïlla - Quaderns de lectura

Balmes, 245, 4t

08006 Barcelona

Benvolgut Jaume Cela,

Guillem Adam
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