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Carta als lectors i les lectores	

Benvolguts lectors i lectores:	

Jo estava tan tranquil·lament fent una becaina després de dinar, un migdia d'estiu, quan van 

trucar a la porta. Era un individu baixet –més que baixet, minúscul– que va començar a fer-me crits 

amb una veuarra de tenor, mig insultant-me i mig obligant-me a escriure la seva història insòlita. 

Per culpa d'ell vaig passar uns dies fent el ridícul, anant amunt i avall, essent expulsat de llocs 

públics i quedant malament gairebé a tot arreu. I això, és clar, sense que ell deixés de tractar-me 

de tanoca, de badoc, de pelacanyes i d'un munt d'insults que s'inventava per fer-me posar nerviós.	

La feina d'escriptor, que sol ser tranquil·la, es va convertir aquells dies en un seguit de 

disbarats i de misteris que encara no sé com foren possibles. De resultes d'allò, em sortí aquest 

llibre que el vescomte m'ordenà (així mateix: manant-me!) que escrivís.	

He estat de sort, però, perquè gràcies al vescomte he fet nous amics, que són els lectors, 

amb qui sovint parlo. I, a més, tot i el seu caràcter exagerat i una mica salvatge, ell m'ensenyà que 

l'amistat és més forta que el pas del temps, i que les paraules tenen un do màgic i divertit que ens 

pot fer ser més feliços i intel·ligents. Això és el que m'agradaria que trobéssiu en aquest llibre.								

Molt cordialment,															

Antoni Dalmases
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EL LLIBRE
Títol:
El vescomte minvant.

Autor:
Antoni Dalmases.

Il·lustracions i coberta:
Francesc Salvà.

L'AUTOR
Antoni Dalmases i Pardo va néixer a Sabadell l'any 1953. 
És llicenciat en filologia hispànica per la Universitat de 
Barcelona. Ha estat professor de Primària i coordinador del 
CAP de llengua i literatura catalanes. Actualment treballa com 
a professor de BUP.
Ha escrit contes i novel·les adreçades a un públic infantil i 
juvenil, algunes de les quals han estat traduïdes al castellà i 
al gallec. A més, ha guanyat diferents premis per les seves 
obres: el premi de novel·la Fiter i Rossell 1987, del Govern d'Andorra, el premi Marià Vayreda 1991, el premi 
Andròmina 1992 i el premi Gran Angular 1993, amb Doble joc. El vescomte minvant va ser finalista del premi El 
Vaixell de Vapor 1991. Entre l'obra narrativa també destaca I no parava de ploure i Els llums irreals (Ed. Laia), 
La sorprenent història d'en Joan no me'n recordo, L'Elisenda i el mar i El cargol cuataronja (Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat), La revolta de Job i Les línies de l'atzar (Ed. Pòrtic), La infinitud dels parcs (Ed. Empúries) 
i L'última primavera (Ed. Tres i Quatre).

L'IL.LUSTRADOR
Francesc Salvà va néixer a Barcelona l'any 1938. De petit li agradava la 
música, la lectura i el dibuix, i tenir cura de les plantes. La seva afició es 
va decantar definitivament cap al dibuix i la pintura quan tenia dinou anys, 
moment en què descobrí els secrets d'aquestes arts a l'Escola Massana, 
abans d'estudiar a la Llotja i a la Universitat de Barcelona.
De fa prop de trenta anys combina la feina de pintar amb la d'il·lustrador 
de llibres per a nois i noies. Durant alguns períodes també s'ha dedicat a 
la docència.
Segons ell mateix, ara es troba en un moment de maduresa, que li dóna 
la calma i la serenitat necessàries per assaborir plenament tots els moments 
creatius.

Editorial Cruïlla.

Col·lecció:
El Vaixell de Vapor. Sèrie Taronja, 
núm. 43.

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

Avís per a totes les persones de mal geni o del morro fort: la lectura 

d'aquest llibre pot tenir efectes secundaris en el creixement normal.

1	 A la carta de la pàgina 3 adreçada als lectors i les lectores, Antoni Dalmases 
explica com va néixer aquesta història que llegiràs. L'autor es troba davant 
d'un fet insòlit i obligat a acomplir allò que li demana un individu baixet.	

Explica què li demana exactament i què hauries fet tu en el lloc de l'autor.

2	 La carta també diu: «Per culpa d'ell vaig passar uns dies fent el ridícul, anant 
amunt i avall, essent expulsat de llocs públics i quedant malament gairebé 
a tot arreu».	

Recorda i descriu una situació en la qual, alguna vegada, hagis passat vergonya o et sembli 
que no vas sortir gaire ben parat o ben parada.

3	 Llegeix l'últim paràgraf de la carta. Després, escriu què treu l'autor en canvi 
d'aquesta relació.
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4	 Explica, ara, si t'agradaria ser un escriptor com ell i per què.

5	 El Vaixell de Vapor t'ha portat un vescomte, però, què és un vescomte?	

Observa que no totes les paraules surten en tots els diccionaris i que, de vegades, es necessita 
un diccionari més avançat. Busca en el diccionari convenient el significat de la paraula vescomte, 
copia'l i escriu el nom del diccionari que has hagut d'utilitzar.

6	 Mira les cobertes i les pàgines 3 i 4 (para atenció que les primeres no van 
numerades). Després, completa aquesta fitxa:	

a)  Títol del llibre:	

b)  Autor del llibre:	

c)  Il·lustrador del llibre:	

d)  Editorial:	

e)  Nom de la col·lecció:
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7	 Imagina que és la primera vegada que tens un llibre a les mans.	

Explica si t'atrau més la història que et suggereixen el títol i la informació de la rerecoberta o 
les il·lustracions que hi trobes.

8	 El llibre es diu El vescomte minvant.	

Tapa les lletres de la coberta i inventa altres títols per al dibuix que hi veus.
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9	 Ara fes tu d'il·lustrador o il·lustradora.	

Tria un d'aquests tres títols: El cavaller que volia volar, La princesa de la sal i El rei Xarró. Després, 
fes el dibuix per a una possible coberta del títol escollit.
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10	 Observa els dibuixos de les pàgines indicades i, després, contesta les 
preguntes que hi ha a continuació:	

a) Pàgina 75: què deu dir l'home minvant al senyor perquè aquest s'espanti?	

b)  Pàgina 91: què té el senyor a les mans i què en fa?	

c)  Pàgina 107: a quin edifici estan situats els personatges? Creus que és un edifici modern?	

d)  Rerecoberta: d'on deu sortir el personatge? Aquest senyor és de mides normals?
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11	 Busca en aquest quadern informació sobre les aficions de l'il·lustrador del 
llibre i compara-les per escrit amb les teves.

12	 L'autor, a la pàgina 5, dedica el llibre a tots els capitans Haddhock. Si no 
saps qui és aquest personatge, segueix aquesta pista: figura en un còmic 
molt conegut on també surt un gos blanc que es diu Milú.	

Escriu el nom d'aquest còmic i dibuixa'n algun dels personatges.

ARA EMPRENDRÀS UNA AVENTURA,

COM SI FOSSIS EL CAPITÀ DEL VAIXELL.

QUE TINGUIS UN BON VIATGE!
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Activitats per fer al llarg de la lectura

Atura't després de llegir la pàgina 9. Qui truca a la porta!?

1	 Endevina quin d'aquests personatges serà l'estrella de la història i assenyala 
el que correspongui o escriu-ne un de nou:	

a)  La veïna que demana julivert.	
b)  En Silvestre, que el ve a buscar perquè està fart de l'illa i vol canviar de lloc.	
c)  El cobrador de la llum.	
d)  Una veuarra cridanera que no aixeca un pam de terra.	
e) 

2	 En tornar a escriure un paràgraf de la pàgina 14, han saltat unes quantes 
lletres.	

Omple els espais que han quedat buits quan sàpigues qui ha trucat:	

[En Berenguer] anava gairebé recobert d'una f_rrall_ drin_ado_a i que 

no_és el ca_, am_ una ca_ellera pèl-ro_a esbo_ _ifada i una bar_eta 

com un pin_ell en miniatura, resta_a al desc_bert de l'armadu_a, que 

feia que a _ualsevol moviment se sentís garra_ _ic-ga_ _anyec, [...]



3	 Al final de la pàgina 20, el vescomte ja ha demanat a l'Antoni que escrigui 
un llibre immortal on expliqui la seva vida.	

Contesta aquestes preguntes:	

a)  Què vol dir que un llibre és immortal?	

b)  Poden ser també immortals un ordinador, un vídeo o una televisió?

4	 Descobrim què li passa al vescomte!	

Fes una ullada ràpida a la pàgina 30, tanca el llibre i contesta sense fer trampes:	

a)  Quantes vegades un mag podia repetir la fórmula si no volia deixar fulminat el qui havia pres 
     el beuratge?	

b)  Quin any va néixer en Berenguer?	

c)  Quants anys tenia quan va prendre la poció?
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Sí, sí, el beuratge fa immortal,

però si t'enfades el cos s'encongeix tres centímetres cada vegada.

5	 Imagina quants centímetres hauries encongit i quina alçada faries comptant, 
només, les vegades que t'has enfadat la darrera setmana:	

a)  Compta les vegades que t'has enfadat.	

b)  Calcula quants centímetres hauries encongit.	

c)  Calcula quina alçada faries ara.

6	 Relaciona amb fletxes cada expressió amb el significat equivalent i, després, 
tria'n dues i escriu-ne una frase:

	

a)  Per poc que pugui tastareu xarop 
d'estopa! (pàgina 11)	

b)  Ara no em sortiu amb ciris trencats! 
(pàgina 19)	

c)  Que us penseu que em mamo el dit, jo? 
(pàgina 20)	

d)  Un sòmines de set pams. (pàgina 25)

	

1)  No cal que em doneu excuses. No 
cal que us justifiqueu.	

2)  Una persona encantada, sense agilitat 
mental.	

3)  A la mínima, us apallissaré.	

4)  No sóc un babau i, per tant, no em 
crec tot el que em diuen.
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7	 Com has pogut llegir, al pobre Passerell li cauen un reguitzell de malnoms.	

Busca en aquesta sopa de lletres els malnoms següents: ximplet, sòmines, pocapena, babau, 
brètol, pelacanyes, cretí, gamarús.			

A	 P	 O	 C	 A	 P	 E	 N	 A	 B			

G	 E	 B	 B	 L	 O	 T	 E	 R	 B			

A	 L	 Z	 A	 E	 C	 T	 I	 I	 X			

M	 A	 W	 R	 B	 N	 A	 T	 U	 U			

A	 C	 S	 S	 I	 A	 E	 E	 T	 I			

R	 A	 T	 Q	 I	 R	 U	 L	 D	 A			

U	 N	 L	 T	 C	 Ç	 Q	 P	 I	 R			

S	 Y	 T	 S	 E	 N	 I	 M	 O	 S			

U	 E	 G	 I	 B	 A	 U	 I	 A	 A			

T	 S	 A	 A	 K	 L	 Ç	 X	 A	 H

8	 De les pàgines 41 i 42 s'han desordenat les lletres d'algunes paraules.	

Reordena-les seguint la pista de la relació que hi ha entre l'escriptor i l'Àngels i la del lloc on 
van els protagonistes.	

T A O N I N		 T U D E E		 L B I L E A R I R	

___________		 _________		 _________________	

M E C A I N 		 L I M R E		 N E T A C N A R O D	

___________		 _________		 ___________________
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9	 Realitat i ficció en el capítol cinquè: una de cinema!	

Pensa en la vestimenta d'en Berenguer i el tipus de pel·lícules en què el faries sortir si fossis 
director o directora de cinema. Després, escriu el títol i l'argument d'alguna que coneguis o 
hagis vist.
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10	 Ja saps com és físicament en Berenguer.	

Imagina com deu ser l'Antoni i dibuixa'l o fes-ne una descripció escrita.
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Llegeix fins al final de la pàgina 54. 

Com que l'Antoni no li ho explica,

hauràs d'ajudar en Berenguer a esbrinar què és el telèfon.

11	 Pensa en les parts i la funció del telèfon i fes-ne una descripció perquè ho 
pugui entendre una persona que no n'hagi vist mai cap. Després, compara-
la amb la definició del diccionari de classe.

12	 Al final de la pàgina 63 ja han provat el cinema i el telèfon per trobar-hi 
alguna informació sobre el protagonista.	

Pensa i escriu altres llocs on es podrien adreçar amb aquesta mateixa finalitat.
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13	 A la pàgina 69, s'hi pot descobrir l'estratègia per crear malnoms jugant amb 
les paraules. Consisteix a agafar una parella de malnoms, com ara mitjafiga 
i robaperes, desmuntar-los (mitja + figa i roba + peres), i tornar a enganxar 
les parts en un ordre diferent de l'original, tinguin sentit o no; per exemple, 
mitjapera o robafigues.	

Inventa nous malnoms amb l'estratègia anterior a partir dels exemples següents: mitjafiga, 
robaperes, malpencaires, rosegacebes, pelacanyes.

Ja has arribat al final de la pàgina 83,

després que la Sílvia proposa aplicar un extensor al vescomte

per tal d'ajudar-lo a recuperar la mida humana que tenia.

14	 Imagina i proposa, com a mínim, dues alternatives per ajudar el vescomte 
amb la finalitat que torni a créixer.
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15	 Al final del capítol 10, el vescomte, l'Antoni, el senyor Ferran i la senyora 
Sílvia juguen a palíndroms. Recorda que són paraules o grups de paraules 
que es poden llegir igual del dret que del revés, com ara arròs a la sorra.	

Juga amb ells i ordena les paraules següents en tres grups que es puguin llegir com a palíndroms:	
anul·la és senyal la lluna no sap l'any pas on.

16	 Escriu el nom del personatge que comença el joc dels palíndroms per 
distreure's.

17	 Ordena els fragments següents segons l'argument del capítol Tot clar, però 
a les fosques.	

a) La capsa contenia dos papers.	

b) –¡Aparta't, cercle! Llavors el terra es bellugà i vam girar com si anéssim en uns cavallets de 
    fira.	

c) –¡Avui és lluna nova! ¡No hi ha lluna, està anul·lada! [...]	
    –«No saps pas on». [...]	
    El vescomte tornaria a la normalitat amb 62 (26) anys.	

d) –Beu-te tres gots d'aigua bullida i [...] desxifra les paraules del màgic liró.	

1r ___, 2n ___, 3r ___, 4t ___ .
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Abans de continuar llegint, intentem descobrir la incògnita del final.

18	 Assenyala l'opció que creguis que correspon al final de la història:	

a)  Beu els tres gots d'aigua, s'ennuega i mor.	

b)  Beu els tres gots d'aigua freda i es torna un gegant vestit amb roba moderna.	

c)  Beu els tres gots d'aigua bullida, desxifra les paraules del màgic liró i es torna una persona 
normal.	

d)  El vescomte beu l'aigua, però s'oblida de pronunciar les paraules i es transforma en un 		
ordinador que només genera paraulotes i malnoms.	

e)  Tots plegats tasten la poció i apareixen de sobte a la tardor de l'any 1228.	

f)   Com que beu l'aigua quan ja és freda, desapareix de la història i només se senten els seus 
renecs.
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Activitats per fer després de la lectura

1	 Vols canviar el final d'aquesta història?	

Escull un dels desenllaços de la darrera activitat de l'apartat anterior, o inventa'n un de nou, i 
torna a escriure l'últim capítol.
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2	 Imagina que tens poders màgics per transformar la gent. Prepara un beuratge 
amb tots els ingredients, tant perquè tingui efectes bons com dolents. Escriu-
ne la recepta, la funció i a qui el donaries.

3	 Investiga si l'Antoni, el narrador de la història, i l'Antoni, l’escriptor de la 
novel·la, corresponen a la mateixa persona. Argumenta la resposta en un 
sentit o en l'altre.

4	 Escriu què faries si un dia truqués a casa teva en Pinotxo per demanar-te 
ajuda. Explica si te'l creuries o no i per què.
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5	 Desvetlla les tres sentències codificades del vescomte. Substitueix cada 
número per la lletra corresponent. Després, utilitza el codi per enviar missatges 
secrets, amb aquest codi o un altre d'inventat.	

A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=10, K=11, L=12, M=13, N=14, O=15, P=16, 
Q=17, R=18, S=19, T=20, U=21, V=22, W=23, X=24, Y=25 i Z=26.	

a)  10 - 1 / 12 - 1 / 16 - 21 - 10 - 1 - 18 - 5 - 13 / 4 - 18 - 5 - 20 - 1, / 12 - 1 / 16 - 1 - 18 - 5 - 20!	

b)  3 - 1 - 19 - 21 - 13 / 12 - 1 / 19 - 1 - 14 - 7 / 4' - 21 - 14 / 2 - 1 - 14 - 3 / 9 / 5 - 12 / 6 - 5 
      - 20 - 7 - 5 / 4' - 21 - 14 - 1 / 3 - 1 - 4 - 9 - 18 - 1!	

c)  1 - 18 - 1 / 12 - 9 / 6 - 1 - 14 / 5 - 12 / 13 - 1 - 14 - 5 - 3!

6	 Escriu el significat de cadascuna de les sentències de la pregunta anterior.	

a)		

b)		

c)	

7	 Resol els mots encreuats següents:	

Horitzontals:	
1)  El vescomte es diu Berenguer de ...	
2)  L'amic de l'ànima del vescomte es diu ...	
3)  La dona del senyor Ferran és la ...	

Verticals:	
a)  El famós mag es diu ...	
b)  El personatge que té nom d'ocell és el ...	
c)  L'autor i el narrador es diuen, tots dos, ...

1)

2)

3)

a)

b)

c)
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8	 Recorda alguna de les peripècies o situacions més divertides quan els 
personatges parlen d'objectes o situacions d'èpoques diferents. Escriu una 
possible conversa entre el vescomte i un capità de l'exèrcit actual.

9	 Busca en un diccionari i escriu el significat de les paraules següents:	

a)  cortesia	

b)  murri	

c)  ànsia
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10	 Escriu què explicaries al vescomte si un bon dia et preguntés per a què 
serveixen els aparells següents:	

a)  Un ordinador:	

b)  Un assecador de cabells:	

c)  Un aparell de ràdio:

11	 Dibuixa el castell que havia estat la casa del vescomte Ferragut i el recorregut 
que segueixen els protagonistes fins a esbrinar l'enigma.
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12	 Escriu el títol d'altres llibres sobre encanteris i beuratges.

13	 Inventa tres palíndroms diferents dels que surten durant la història, com ara 
Sóc cos o Anota la Tona.



Valoració de la lectura

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

El vescomte minvant m'ha agradat perquè:	

És molt divertit.	

És emocionant.	

M'ha distret bastant.	

Se m'ha fet curt.	

El vescomte minvant no m'ha agradat perquè:	

És avorrit.	

El llenguatge és difícil.	

Es fa llarg.	

Et fas un embolic.
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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

Manel López

Berga, 1 de juny de 1997

Benvolgut Antoni Dalmases,



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  Antoni Dalmases,



COMERCIALITZA

Polígon Can Calderón
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Fax (93) 630 87 50
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