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Carta als lectors i les lectores

Estimada lectora, estimat lector,	

Estàs a punt de retrocedir prop de quatre segles. Tal com explica en Jordi d'Urtx en el pròleg, 

els esdeveniments que relata van passar el 1619; tot i que no t'enganyis, no diguis «quines coses passaven 

en aquella època!», perquè la història de la família Urtx continua repetint-se avui en dia. L'odi, l'enveja, 

la maldiença poden canviar de vestimenta, però són immutables en el pas del temps. Per sort, també 

l'abnegació, la generositat o l'estima són valors constants.	

Per escriure Jordi d'Urtx m'he basat en fets reals; és cert que al Vallès hi va haver una terrible 

caça de bruixes i que moltes persones van patir turment i van ser executades. I també és cert el que els 

passa a en Gil, a na Cecília i als seus fills, només que això no va succeir al principi del segle XVII, sinó 

tot just fa uns deu anys, encara que hi he introduït canvis per adaptar-ho al moment de l'acció i m'he 

permès algunes llicències dramàtiques. Quan llegeixis el llibre no creguis que a tu no pot passar-te mai 

una cosa així. Segur que en Jordi –no el de la novel.la, el de debò– mai tampoc no havia imaginat el 

malson en què es veuria immers.	

I, per acabar, si em permets una confidència, et diré que mentre escrivia l'epíleg vaig plorar. Em 

va commoure la tendresa dels personatges.	

Espero que la relació que neix avui entre tu i jo –la frase que ve ara no és meva, sinó del diàleg 

d'una pel.lícula antiga– sigui el principi d'una gran amistat.	

Ben cordialment,							

El vostre amic, Octavi Egea
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L'AUTOR
Octavi Egea va néixer a Barcelona el 1946. Li agrada escriure 
aquelles històries que imagina per compartir-les amb els altres, 
escoltar música i viatjar. La seva ciutat predilecta és Nova York, 
on somnia arribar a estrenar una obra. A més d'escriure, treballa 
en una empresa hidroelèctrica i comparteix experiències amb 
un grup d'alumnes a l'Aula de Lletres de Barcelona. Afirma que 
li agrada plorar i riure amb els personatges que escriu perquè, 
si l'emocionen, vol dir que són vius i que arribaran al públic.
En deu anys ha guanyat onze premis, els més recents dels quals 
són Recull, de narració (1997), Ignasi Iglésias, de textos teatrals 
(1997) i Gran Angular (1997), amb aquesta novel.la.

EL LLIBRE
Títol:
Jordi d'Urtx.

Autor:
Octavi Egea.

Editorial Cruïlla.

Col·lecció:
Gran Angular, núm. 93.

Pàgines:
128.
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Activitats per abans d'iniciar la lectura

1	 La coberta d'aquest llibre sembla extreta d'un quadre.	

Escriu un títol per a aquest quadre.   

2	 Respon aquestes preguntes: 	

a)	Per quin motiu deuen penjar aquestes dues persones?	

b)	A quina època i a quin lloc situaries l'acció? 

3	 Imagina que és l'escena d'una pel.lícula.

 	 Explica'n breument l'argument i els protagonistes que hi actuen.
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4	 A la rerecoberta explica que la novel.la tracta sobre la caça de bruixes.	

Busca més informació sobre què s'entenia per una bruixa o un bruixot a l'edat mitjana.

5	 Imagina i escriu la relació que hi pot haver entre la il.lustració de la coberta i el títol del 
llibre.         	

6	 Explica per què creus que les bruixes eren perseguides per la Inquisició.
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7	 Descriu els mitjans de treball, els animals i els personatges associats tradicionalment 
a la bruixeria.

8	 Llegeix a la rerecoberta l'argument del llibre.	

Imagina que ets en Jordi i justifica quina de les dues opcions triaries.

9	 Busca informació sobre la biografia de l'autor de la novel·la i completa la fitxa següent:	

Nom:	 	

Lloc i any de naixement:                      	

Professió:	

Altres obres escrites:	

Premis literaris:	

Aficions:
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10	 Fes una tira de còmic o de manga on els personatges siguin del món de la bruixeria o 
personatges diabòlics. 



11	 Llegeix a la biografia de l'autor els premis literaris que ha guanyat.	

Imagina que ets membre d'un jurat d'un premi de novel.la juvenil com ara Gran Angular i explica 
els criteris que utilitzaries i les característiques de l'obra que exigiries per concedir-lo.	

12	 Llegeix la carta de l'autor als lectors i les lectores i explica si estàs d'acord o no amb 
el primer paràgraf, on diu que les relacions humanes es repeteixen al llarg del temps, 
en qualsevol context històric.
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Activitats per fer al llarg de la lectura

1	 Llegeix els capítols I i II.	

Busca què vol dir el terme llagoter i explica què pretèn mossèn Genís amb tanta llagoteria.	

2	 Escriu el nom de l'equivalent actual a la feina de la Beneta Dunyó en el segle XVII.

3	 Expressa la teva opinió sobre la medicina alternativa.
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4	 Explica què vol dir na Jerònima quan diu a la pàgina 21: I vés a saber el perquè, amb 
relació a l'única filla que no pateix cap malefici.  	

5	 Reflexiona i comenta què pensarien els protagonistes de la novel.la sobre els nous 
mètodes de fertilització i enginyeria genètica que s'apliquen actualment.
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6	 Escriu quin és el tema de fons pel qual es barallen les dones i la vella mentre cusen.

7	 Fes una caricatura de na Jerònima a partir de les seves accions.
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8	 Arriba fins al final del capítol IV i explica per què a l'àvia no li fa gens de gràcia el fet 
que el seu gendre vulgui tenir una casa pròpia.        

9	 Fes l'arbre genealògic dels tretze membres de la família Baduell-Vinyes.
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10	 Comenta la frase següent de la pàgina 33, al final del capítol IV, on na Beneta diu a na 
Jerònima: I pensa que no és més bruixa la que més ho sembla, sinó la que mai ningú 
no ho diria. 

11	 Atura't al final del capítol VI i dibuixa la masia Deumal.



13

12	 Raona qui creus que ha denunciat en Gil i el motiu pel qual ho ha fet.

13	 Llegeix fins al capítol VIII.	

a)	Explica el motiu pel qual les autoritats creuen els Baduell i no el que diu en Gil.	

b)	Dóna la teva opinió amb relació al fet que això es pugui reproduir en el món actual.



14

14	 Imagina que ets un dels membres del tribunal.	

Redacta tres preguntes que faries als testimonis.

15	 Arriba fins al final del capítol XI.	

Explica què penses de la declaració que fan signar a la Beneta.
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16	 Explica per quin motiu, al llarg dels judicis, tant els testimonis com els membres del 
tribunal no s'atreveixen a mirar els acusats a la cara. 

17	 Llegeix els capítols XII i XIII i assistiràs a un espectacle esperpèntic.	

a)	Inventa un títol per a l'espectacle que es representa a l'església en el capítol XII.	

b) Explica quin dels personatges t'agradaria representar i els actors o les actrius que complementarien 	
la cartellera.
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18	 Assigna un o dos qualificatius a cadascun dels personatges següents que reflecteixin 
també les diferències entre ells.

 	 a)	na Jerònima:	

b)	mossèn Genís:	

c)	nunci:	

d)	en Gil:	

e)	na Margarida:	

f)	 en Cugat:	

g)	jutge:

19	 Busca les dues maneres com s'ha anomenat el dimoni fins ara i escriu les diferències 
entre els dos apel.latius.	

a)	Beelzebul:  	

b)	Íncube:
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20	 Respon aquestes preguntes:	

a)	Què li passa a na Ramona?	

b)	Qui és pitjor: na Jerònima o el seu fill Cugat? Per què?

21	 Atura't al final del capítol XVI. Busca en un mapa de Catalunya els pobles de 	
Palau-solità (actual Palau de Plegamans, on es troba la parròquia de Santa Maria 	
de Palau), Caldes de Montbui, Gallifa, Sant Feliu de Codines i el massís el Farell.	

Dibuixa un petit mapa i situa-hi tots els indrets que has buscat.
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22	 Llegeix fins al capítol XX i fes un quadre sinòptic amb tots els fets importants que han 
passat en només vuit dies i que han fet canviar la vida d'en Jordi. 

23	 Imagina que vas del Farell a la Seu d'Urgell amb carro i en companyia de dos nens més 
petits. Descriu les diferències més importants entre el viatge actual i el que va fer en 
Jordi.
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24	 Acaba de llegir la novel.la. Finalment arriben a la Seu i van a casa del senyor Cadell.	

Justifica com et sentiries si fossis en Jordi en escoltar la veritable procedència del pare.

25	 Explica la relació que hi ha entre l'expressió d'en Gil a la pàgina 27 on diu que les mans 
d'en Jordi mai no es faran malbé treballant la terra, i la descripció que fa en Jordi de 
les seves mans al final del llibre.
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Activitats per fer després de la lectura

1	 Llegeix l'índex de la novel.la i escriu una narració breu amb els títols dels capítols i un 
final diferent que el del llibre. 

2	 Respon de manera justificada aquestes qüestions:	

a)	El pare d'en Jordi Cadell arribarà algun dia?	

b)	Arribarà el dia en què en Jordi podrà demostrar la seva nissaga i heretar les propietats que li 		

pertoquen?
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3	 Explica com reaccionarien els Baduell si sabessin el patrimoni que ha d'heretar el noi.

4	 Comenta raonadament si el grau de comunicació que hi ha entre en Jordi i el seu pare 
és equiparable al que tens amb el teu pare o tutor.

5	 L'autor diu que els judicis i turments que surten en la novel.la els va extreure d'actes 
d'aquella època.	

Justifica l'opinió que et mereix la justícia d'aleshores i compara-la amb l'actual.
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6	 Escriu una carta al tribunal de Caldes on exposis què penses de l'actuació respecte del 
tema.

'

7	 Busca i escriu el nom d'altres pobles i comarques de Catalunya que tinguin tradició de 
bruixeria.
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 8	 Comenta si actualment hi ha persones o figures que han heretat la tradició de la bruixeria 
i a què es dediquen exactament.	        

9	 Busca i explica què és un akelarre o un sàbat.

10	 Explica què designen les expressions següents: 	

a)	caça de bruixes (amb relació a un període polític als EUA):	

b)	contrapàs de la bruixa:	

c)	fer córrer la bruixa:	

d)	ficar-s'hi la bruixa:
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11	 Justifica per què els personatges de bruixes fan por a les nenes i els nens petits.

12	 Escriu el títol de dos llibres que recordis que tinguin a veure amb les bruixes i els bruixots 
i comenta quina opinió en tens.

13	 Comenta el motiu pel qual creus que han donat un premi a aquest llibre.
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Valoració de la lectura

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

La novel·la Jordi d'Urtx m'ha agradat perquè:	

El tema és molt interessant.	

M'agraden molt les novel.les històriques.	

És un tema de denúncia social.	

Et quedes amb les ganes de saber com serà la vida d'aquests personatges. 	

La novel·la Jordi d'Urtx no m'ha agradat perquè:	

No em fan gens de gràcia els temes de bruixeria.	

Dóna una imatge espaordidora de la justícia.	

No m'agraden les novel.les històriques.	

Pensava que el tema de la bruixeria estaria més treballat.
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Editorial Cruïlla - Treball lector

Balmes, 245, 4t

08006 Barcelona

Benvolgut Octavi Egea,

Pep Sánchez

Terrassa, 1 de juny de 1998

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					    ,

codi postal						 i vaig néixer l'any			    .

Sóc alumne/a de              curs, del centre 							    ,

del municipi de											    . 

He llegit el llibre											    .

✄

Benvolgut Octavi Egea,
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