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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:
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Activitats de motivació col.lectiva a la lectura

1   Masteguem el títol	
Es pot jugar amb la sonoritat, el significat i el context del títol amb diferents estratègies:	

a) Buscar títols que recordin la sonoritat original del títol complet, com ara El cogombre arrogant o 

El recompte interessant, o només d'alguna de les paraules, com ara elefant, refrescant, llampant 

i tots els gerundis de la primera conjugació per substituir minvant.	

b) Inventar un títol amb el mateix significat amb paraules sinònimes o expressions equivalents com 

ara El noble que s'empetitia, L'aristòcrata que s'escurçava o El cavaller de sang blava que es 

tornava petit de mica en mica.	

c) Atorgar ordenadament tots els títols nobiliaris possibles al vescomte, o endevinar la situació de 

la història i trobar les localitats candidates en un mapa.	

d) Minvar paraules del títol. Consisteix a fer atenció a les lletres i síl·labes de les paraules per descobrir

hi altres paraules amagades. Així, entre els components de minvant, s'hi pot trobar minva, va, van 

o mi, i entre els de vescomte, comte, vés, com o te.

2   La història dels disbarats	
Es pot fer el joc del protagonista, que és semblant a una de les tècniques de creació del surrealisme. 

Consisteix a formular un seguit de preguntes amb relació als components de la novel·la, com ara: 

qui és? On és? Què fa? Què diu? Què fa després? Com acaba? Després, cal escriure-les en un full 

de paper una sota l'altra i prou separades per tal que, en grups de sis (quantitat corresponent al 

nombre de preguntes en aquest cas), cadascú escrigui la primera resposta i doblegui el full 

successivament perquè el següent no conegui què han escrit els anteriors. Es desplega el paper i 

es pot llegir la història dels disbarats confegida entre tots, que serà interessant comparar tant amb 

la resta d'històries com amb la de la novel·la després de la lectura: el llibre dirà!

3   Eleccions a vescomte	
Seria interessant jugar a votar i endevinar el nom real del vescomte. Cadascú pot escriure en un paper 

el nom que s'imagina per al personatge; el mestre o la mestra pot afegir-ne d'altres, com ara Antoni 

Dalmases, Passerell o Josep M. Peres, entre el real, Berenguer de Ferragut. Consistirà a escriure'ls 

tots a la pissarra i fer una votació entre els candidats.

4   Autor a la carta	
Quant a l'autor, cadascú es pot inventar una biografia, una descripció escrita o dibuixada de la seva 

persona, o les activitats i aficions que duu a terme, i confrontar-les després amb les reals que consten 

a la rerecoberta.



Altres suggeriments

1	 Es pot preparar una escenificació del fragment al castell on descobreixen la fórmula màgica.

2	 La confecció d'una maqueta del castell o la construcció del mòbil d'algun personatge, com ara el vescomte, 
es pot fer amb el material que hi hagi a l'abast o material de rebuig, per exemple, pots de plàstic, fil de 
pescar, una bola de porexpan, pintures, etc.

3	 Es poden buscar llibres sobre alquímia a la biblioteca de l'escola o del barri i observar fórmules diferents 
que feien servir els entesos o inventar-ne de noves.

4	 Com a lectures complementàries d'aquesta obra, es poden recomanar de la Sèrie Taronja d'El Vaixell de 
Vapor els llibres següents: La guerra dels minúsculs (núm. 54), amb relació a històries de persones petites; 
Fantasma de professió (núm. 10) i Un fantasma anomenat... (núm. 30), amb relació a l'època i als personatges 
que sobreviuen al temps, i On és el Màgic? (núm. 75), amb relació al tema de les pocions, els beuratges 
i la bruixeria. També amb relaxió a aquest darrer tema, tot i que en principi no correspongui a una lectura 
per a aquesta edat, sinó per a lectors i lectores avançats i interessats en aquests aspectes, és molt 
interessant recomanar La poció del desig, de Michael Ende, publicat a la Sèrie Vermella (núm. 64) d'aquesta 
mateixa col·lecció.



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




