PROGRAMACIÓ DE CULTURA POPULAR. LITERATURA I PINTURA

PROGRAMACIÓ DE CULTURA POPULAR
TEMA: Literatura – Marià Villangómez i Llobet
CICLE: 3r cicle

CURS: 5è i 6è

TEMPORALITZACIÓ: 2n trimestre curs
OBJECTIUS
•

•

•

Conèixer la
biografia de
l’autor.
Treballar
part de la
seva obra
en poesia:
“Antologia
poètica”
Treballar
part de la
seva obra
en prosa:
“L’any en
estampes”

CONTINGUTS
•

Literatura
popular
eivissenca:
l’obra de
Marià
Villangómez
i Llobet.

ACTIVITATS
A l’àrea de Llengua Catalana:
•

Lectura i comprensió lectora de poemes de Marià Villangómez.

•

Anàlisi d’una petita estrofa dels poemes (rima, nombre de
síl·labes...)

•

Fitxa 1: Poesia musicada, cançó “Formentera”. Lectura i
activitats.

•

Fitxa 2: Poesia “Ball pagès”. Lectura i activitats.

•

Fitxa 3: Poesia “Lluna pagesa”. Lectura i activitats.

•

Fitxa 4: Lectura i comprensió lectora de la biografia de l’autor.

•

Fitxa 5: Treball del text “Notícies del poble” tret del llibre
“L’any en estampes”

•

Fitxa 6: Treball del text “Pluja i llavor” del llibre “L’any en
estampes”

MATERIALS
•

Fitxes
diverses

•

CD de les
cançons

•

Llibre
“L’any en
estampes”

•

Llibre
“Antologia
poètica”

•

Dossier
amb la
biografia i
fitxes
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FITXA 1 – FORMENTERA

1. Omple els buits que presenta el text amb els adjectius corresponents.

2. De la graella que et mostram a continuació, has d’omplir el que hi falti.
ADJECTIU

NOM
LLUNYANIA

VERB

PRESONERA
MADURAR
VIVOR
DOLÇA
ESTRETA
CLAROR
AMPLA
DUR
AIXUGAR

3. Qui és l’autor de la poesia? ..................................................................................................

4. Explica en 50 p. la visió que l’autor presenta de Formentera.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Situa al mapa els indrets dels que parla el poema.
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FITXA 1
FORMENTERA
Llunyana i just a tocar,
sola i fent-nos companyia.
Cap a la part de migdia
Formentera ens clou la mar.
I entre ribera i ribera,
amb un rosari partit
d’illots que treuen el pit,
resta la mar presonera.
Terrassa del mariner,
íntim quintà de les illes,
blau laberint de cruïlles
que doble costa reté.
Formentera breu i dura,
creuada per l’oratjol,
estesa davall es sol
en una tarda madura.
Nu i esquerp pla formenter
de marès i roca viva,
sense defensa en l’aspriva
mossegada del febrer.
Curta, esquiva primavera,
colpidor encís d’un instant,
dolça espasa reposant,
en un somni, a Formentera!
La Savina: zenital
el foc i la terra estreta.
Una carretera dreta,
estanys, savines i sal.
Sant Francesc, esglesiola
amb un brau posat de castell,
porta entorn com un anell
el clar paisatge que vola.
Assolellats els camins
de sorra; de roques netes,
la plaça amb quatre casetes,
i, més amunt, uns molins.

Molins, on la vela espera,
entre vuit vents, quin vindrà
a moldre aquest poc de gra
d’on prengué nom Formentera.
Camps de pedra, algun bocí
de terra més agraïda,
figueres d’ombra adormida
i front auster d’algun pi.
Formentera no té hortada,
però no hi manquen tancons,
d’algues i peixos, al fons
de l’aigua verda i salada.
Cala Saona amb l’areny,
espadats de Barbaria,
gran arc obert al migdia,
Formentera que s’estreny.
Entre es Caló i l’ampla platja
cap a un peu que hi consentís
la Mola, enfilat pendís
tot revestit de boscatge.
Alta Mola, extrem replà,
dura cinglera rodona,
on a baix, lenta, mor l’ona
i a dalt, avinent i clar.
Reposa l’espai pregon;
desembarassat paratge
d’un rar i ascendent viatge,
últim pas a un altre món.
A queixes de solitud
vespral campana contesta.
A la missa de la festa
un feixet de gent acut.
Són els homes, amb l’escassa
terra, amb volts de mar tan grans,
més fidels terrassans
veles que el vent arrabasa.
Formentera: mar i cel
entorn d’un cor d’avidesa.
Es despulla la bellesa
per unir-se a eixuta arrel.
Marià Villangómez Llobet.
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FITXA 1
FORMENTERA
................................ i just a tocar,
.......................... i fent-nos companyia.
Cap a la part de migdia
Formentera ens clou la mar.
I entre ribera i ribera,
amb un rosari partit
d’illots que treuen el pit,
resta la mar ...................................
Terrassa del mariner,
............................ quintà de les illes,
........................... laberint de cruïlles
que doble costa reté.
Formentera ................... i ..................,
creuada per l’oratjol,
estesa davall es sol
en una tarda .................................
............... i ................ pla .........................
de marès i roca ...........................,
sense defensa en l’aspriva
mossegada del febrer.
...................., ........................ primavera,
colpidor encís d’un instant,
............................... espasa reposant,
en un somni, a Formentera!
La Savina: zenital
el foc i la terra .........................
Una carretera ..........................,
estanys, savines i sal.
Sant Francesc, esglesiola
amb un .................. posat de castell,
porta entorn com un anell
el ......................... paisatge que vola.
................................... els camins
de sorra; de roques ......................,
la plaça amb quatre casetes,
i, més amunt, uns molins.

Molins, on la vela espera,
entre vuit vents, quin vindrà
a moldre aquest poc de gra
d’on prengué nom Formentera.
Camps de pedra, algun bocí
de terra més agraïda,
figueres d’ombra adormida
i front ........................ d’algun pi.
Formentera no té hortada,
però no hi manquen tancons,
d’algues i peixos, al fons
de l’aigua ..................... i .......................
Cala Saona amb l’areny,
espadats de Barbaria,
gran arc obert al migdia,
Formentera que s’estreny.
Entre es Caló i l’....................... platja
cap a un peu que hi consentís
la Mola, enfilat pendís
tot revestit de boscatge.
................... Mola, ........................ replà,
..................... cinglera .......................,
on a baix, ........................., mor l’ona
i a dalt, avinent i .........................
Reposa l’espai pregon;
desembarassat paratge
d’un ..................... i .......................... viatge,
....................... pas a un altre món.
A queixes de solitud
vespral campana contesta.
A la missa de la festa
un feixet de gent acut.
Són els homes, amb l’..........................
terra, amb volts de mar tan .....................,
més que ........................ terrassans
veles que el vent arrabasa.
Formentera: mar i cel
entorn d’un cor d’avidesa.
Es despulla la bellesa
per unir-se a .............................. arrel.
Marià Villangómez Llobet.
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FITXA 1 - FORMENTERA
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FITXA 2 – BALL PAGÈS

Activitats
1. Escolta la cançó i escriu els verbs que falten.
2. Assenyala els infinitius del poema que acabin en “r”.
3. Escriu els infinitius de tots els verbs que apareixen al poema.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. En el text apareixen esmenats diferents instruments musicals tradicionals,
subratlla’ls i busca la informació necessària per fer-ne una descripció.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Explica l’execució del ball tradicional a partir de les idees que apareixen al poema.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. A Ball Pagès apareixen els indrets Sant Miquel, el Pla Roig i el Pi d’en Noguera, tots
ells situats al Pla de Balansat. Situa en el mapa d’Eivissa tots els pobles de l’illa.
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FITXA 2
BALL PAGÈS
Pel febrer,
quan canvia flor per fulla
l’ametller,
i el Pla Roig, amb nova brulla,
de roig torna verd, se’n va
a ballar
el jovent,
alegre de cel i vent.
El tambor ja fa sonar,
la flaüta ja se sent.
A ballar,
entre el vent, sota el cel,
Els fadrins de Sant Miquel!
Tot camí
acosta el camp cap al pi
d’en Noguera.
Com una era
hi ha davall,
i allí, a la tarda, és el ball.
Engresquen, vulguis que no,
la flaüta i el tambor.
L’al·lota no es fa pregar,
la gent ha obert rotllo, i dins,
a dansar
els fadrins!
A ballar,
entre el vent, sota el cel,
els fadrins de Sant Miquel.

Més ample que el de la gent,
formen rotllo els puigs, i encara
un cinyell d’escuma clara
fan i desfan mar i vent.
Transparent
és el goig
del Pla Roig
i el jovent.
A lluir i encativar,
amb voltes gentils, donzella!
A trenar la dansa bella,
amb peus alats, jovençà!
A ballar,
Entre el vent, sota el cel,
sota els camps de Sant Miquel!
Au, a ballar, mentre el sol
brilla el cel! La nit no espera!
És un vol
el ball, al pi d’en Noguera.
Modesta, l’al·lota avança
a passes curtes. Lleuger,
volta el jove aquesta dansa
de tots els bots que sap fer.
La gent, ballant, va animant-se:
no ballar
no pot ser.
A ballar, entre el vent, sota el cel,
els alegres fadrins de Sant Miquel.

Marià Villangómez Llobet.
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FITXA 2
BALL PAGÈS
Pel febrer,
quan ..................... flor per fulla
l’ametller,
i el Pla Roig, amb nova brulla,
de roig .................. verd, se’n .................
a ballar
el jovent,
alegre de cel i vent.
El tambor ja ..................... sonar,
la flaüta ja se ....................
A ........................,
entre el vent, sota el cel,
Els fadrins de Sant Miquel!
Tot camí
acosta el camp cap al pi
d’en Noguera.
Com una era
hi ha davall,
i allí, a la tarda, .................... el ball.
.........................., ..................... que no,
la flaüta i el tambor.
L’al·lota no es ...................... pregar,
la gent ......................... rotllo, i dins,
a ..........................
els fadrins!
A ballar,
entre el vent, sota el cel,
els fadrins de Sant Miquel.

Més ample que el de la gent,
.................... rotllo els puigs, i encara
un cinyell d’escuma clara
.................... i ..................... mar i vent.
Transparent
és el goig
del Pla Roig
i el jovent.
A ................... i .........................,
amb voltes gentils, donzella!
A .......................... la dansa bella,
amb peus alats, jovençà!
A ballar,
Entre el vent, sota el cel,
sota els camps de Sant Miquel!
Au, a ballar, mentre el sol
............... el cel! La nit no ...................!
És un vol
el ball, al pi d’en Noguera.
Modesta, l’al·lota ........................
a passes curtes. Lleuger,
........................ el jove aquesta dansa
de tots els bots que ................... fer.
La gent, ...................., va animant-se:
no ballar
no ...................... ser.
A ballar, entre el vent, sota el cel,
els alegres fadrins de Sant Miquel.

Marià Villangómez Llobet.
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FITXA 3 – LLUNA PAGESA

Activitats

1. Quantes estrofes hi ha al poema?

2. Quants versos?

3. Indica les rimes de cada estrofa.

4. Indica de quin tipus són les rimes.

5. Busca sinònims de les següents paraules:
gran, animals, joves, dalt, jeure, tanca, pensa, espavilada.

6. Busca antònims de les següents paraules:
apagada, entretinguda, baixa, fosca, tancat, acompanyada.

7. Explica, amb les teves paraules, la primera estrofa.
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FITXA 3
LLUNA PAGESA
Aquesta lluna pagesa
aquí és més lluna que enlloc.
Sortia grossa i encesa:
ara ha pres un color groc.

Un conill pensa: “Això és vida”,
Un ca sent un dolç desig.
La lluna, sempre eixerida
Es lleva un núvol d’enmig.

Ja no veu carro ni mula
ni el bestiar que es recull.
Si avorrida ho dissimula,
alta i clara com un ull.

I torna a mirar la plana,
les terres i mar enllà.
“Bona nit”, de mala gana,
Un diu (i el gall vol cantar!).

Temps ha que dorm la gallina
i els al·lots ja són al llit.
Na Xemena diu: “Au, vine”,
a l’home mig adormit.

El ric “Tanta lluna sobra;
pluja per al blat, i prou”,
l’altre: “Sense terra, pobre,
En ço meu sí que no hi plou”.

No fa cas de petiteses,
la lluna. Vol camp obert.
Sèquies, pins, camins, maleses:
tot humida amb aire expert.

Una nit així és mentida
que t’espanti, bo i poruc.
Quan un calàpet no et crida,
Et fa companyia un uc.

Amiga de l’olibassa,
de la granota i el mart.
(Qui dorm i qui va de caça
i qui mai troba que és tard).

Lladre i adúlter, a l’una
volen anar d’amagat.
Es queixen “aquesta lluna”!
i troba una ombra el pecat.

Vetlla el vent que sempre alena,
i la font que sempre neix,
i l’ona damunt l’arena
i, amb un badall, jo mateix.

Tu que jugues, mentre guanyes,
pertot hi veus resplendor.
I quan hi deixes les ganyes,
No saps si hi ha lluna o no.

Encara alguna parella
no pensen anar a dormir.
La vella hi alça una cella.
L’altre ull s’acluca: “Per mi...”

La lluna d’allò que és muda,
la lluna fa el seu camí,
la serena cau menuda
i arriba que tot té fi.

Un, mort de son, mentre es colga,
“no sé què pensen alguns”,
medita. “Ara hi ha qui es folga
i demà serà dilluns”.

La lluna, cansada i sola,
té un escarruf i se’n va.
Sent empatx de la terrola,
no la veiessin tol·lar.

Hi ha nits de mala jeia.
A la mala hora, un deutor
debades comptava, i veia
la lluna pel finestró.

Marià Villangómez.
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FITXA 4

BIOGRAFIA. MARIÀ VILLANGÓMEZ I LLOBET
Va néixer a Eivissa el 10 de gener de 1913 i va morir a Eivissa el 12 de
maig de 2002
Marià Villangómez va ser el màxim exponent literari de l’eivissenc. A
més, va ser un prolífic poeta, un traductor de poetes i dramaturgs, un
professor i lingüista, assagista i crític. Villangómez va dedicar la seva vida a
donar a les Pitiüses la seva pròpia veu. Després d'uns experiments poètics
primerencs en castellà (que va ser, de fet, la seva primera llengua),
Villangómez va treballar intensament per perfeccionar el seu domini de la
llengua catalana. Va escriure gairebé exclusivament en català des dels primers
anys trenta fins el final de la seva vida (va publicar el seu últim llibre el 2000).
Va estudiar Dret a Barcelona fins a 1933. Després de la guerra civil, es
va fer mestre, retornant a Eivissa el 1946. El seu esforç va anar destinat al
fet que no desaparegués la llengua catalana a les Balears sota la dictadura.
Per a escriure, es va inspirar en els paisatges i les gents de les Pitiüses,
els pescadors, la pluja, els estius calorosos, els boscos, els pagesos i el
Mediterrani. Villangómez va publicar col·leccions de poesia cada dos anys, més
o menys, fins a 1962, quan va deixar de fer-ho (encara que les seves antologies
s'han anat reeditant). En les seves paraules: "No vull començar a repetir-me a
mi mateix o acabar escrivint la poesia d'un vell".
Va canviar de camí, començant a ampliar el
coneixement d’altres llengües i es va dedicar a la
traducció d’obres dels grans poetes al català, com per
exemple "A Midsummer Night's Dream" de Shakespeare
va ser "Somni d'una nit de Sant Joan" el 1989.
Va ser molt apreciat durant la seva llarga carrera
i això es va veure a la quantitat de reconeixements que
va rebre, tant a Eivissa com fora.
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FITXA 4
COMPRENSIÓ LECTORA
BIOGRAFIA MARIÀ VILLANGÓMEZ

1.

A quina població de l’illa d’Eivissa va néixer l’autor?

2.

A quina universitat va estudiar Marià Villangómez?

3.

Quina és la carrera que va estudiar?

4.

Quina professió va exercir durant anys, en haver acabat els estudis?

5.

On la va exercir?

6.

En què es va inspirar a l’hora d’escriure?

7.

Quin és el premi més important que es pot donar a un escriptor català?

8.

Quin any el van atorgar a Marià Villangómez?

9.

On va morir?

10. Quin any va morir?
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FITXA 5
NOTÍCIES DEL POBLE
El mercat i els seus voltants, amb tots els fruits multicolors de l’estiu,
amb totes les mostres més o menys ben presentades. Durant les hores
matinals aquests carrers de la capital de l’illa són vius d’un bellugueig de
gent. Importància i manifestació del comerç. Les paraules, els gestos, les
mirades fan referència a exhibicions, o oferiments, a refusos, adquisicions.
Cistells, paquets, mercaderies variades. Exposició d’hortalisses, de sabates,
de robes, de gerres i càntirs, de llamins. Hi ha el mercat de la carn i del
peix – les cent formes i colors del peix damunt la pedra humida -, amb el
rotllo de taules i el patiet central, i el mercat per a fruites i verdures, de
columnata neoclàssica, amb taques d’ombra i sol, a la plaça principal. I hi ha
botigues i botiguetes, uan al costat de l’altre, a la plaça, als carrers que
volten i als carrers que s’allunyen. Roden el transeünt ciutadà i pagès que ve
de fora a les seves compres, a les seves vendes. Uns coneguts es troben, se
saluden i parlen una mica, se separen. Calor, solell untant el carrer i tot un
costat de cases: blanques, grogues, vermelles. Pa, cordes, cordills, camises,
pintures, joiells. La ferreteria, la tenda de comestibles, la merceria, la
botiga amb pretensions de luxe. I cafès, petits cafès, ara quasi buits. Tot
dins un espai reduït, on la gent va d’un lloc a l’altre, inquireix, s’allunya.
Passa un carro, un cotxe, bicicletes. Un carrer ample, ja al final del barri
comercial, on paren els camions de passatge, a l’altra banda, un teatre i el
banc. Aquí treballa: la fusteria, la ferreteria, la sabateria. Cada obrador,
cada establiment té la seva olor pròpia: de pa, de cuiro, de vi, de fusta, de
roba, de verdures.. Una placeta. L’església. Al fons d’un carrer recte, els
pals d’un vaixell: un petit veler. Més embarcacions, el moll, el port, tot de
llum, amb les muntanyes calitjoses a l’altra vora. Darrere una cantonada us
espera la frescor d’una lleugera brisa de llevant. Barriada mercantil i
marinera, essencial d’aquesta ciutat. El comerç, la pesca, la navegació,
constitueixen un dels grans fonaments sobre els quals reposa el vell centre
urbà. L’altre element fonamental és més amagat, no s’exhibeix d’una faisó
tant llampant, si més no, en la vida diària. Espera les grans ocasions, les
solemnitats, els actes, les processons. És l’Eivissa oficial: caire
administratiu, judicial, cultural, eclesiàstic, al qual podríem ajuntar les
professions liberals (mestres, metges...). Aquesta vida més silenciosa actua,
en gran part, als seus edificis d’un barri més vell i elevat. Dalt Vila.
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FITXA 5

NOTÍCIES DEL POBLE
(VILLANGÓMEZ)
Llegeix el text i contesta les preguntes:
1)

Quin tipus de text és, narració o descripció?
..................................................................................................................

2) De què es parla en el text?
..................................................................................................................
3) Quins productes estan en exposició?
..................................................................................................................
4) On es troben les botigues i botiguetes?
..................................................................................................................
5) De quins colors són les cases?
..................................................................................................................
6) Anomena cinc coses que es venen a aquests llocs
..................................................................................................................
7) Quins tipus de transport surten en el text?
..................................................................................................................
8) Anomena els diferents tipus d’establiments que pot trobar la gent
quan passeja per aquest poble.
.................................................................................................................
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FITXA 6

PLUJA I LLAVOR
Passat el dia de Sant Miquel, comencen els al·lots a assistir en gran
nombre a l’escola. Alguns venen de molt lluny, es van trobant pels camins,
arriben a l’escola en petits grups. Les seves veus posen una nota
escandalosa en el matí del poblet, que sense ells estaria buit i silenciós.
Inicien els seus jocs, d’una duresa, d’una brutalitat sana i adorable o bé
d’una gran paciència, d’una habilitat que suposa un llarg aprenentatge.
Cossos lleugeríssims, infatigables, com apunta la vigoria que els caldrà per a
les feixugues feines agrícoles. No són els casos els ulls blaus, els cabells
rossos. Algun té una morenor pujada, que ressalta damunt el to general. Una
camisa o un jersei, pantalonets llargs, peus nus i forts dins les grosses
espardenyes. No tenen por de la fredor que comença, de l’aigua dels tolls.
Solen tenir una vivesa en la conversació que s’apagarà sovint davant les
preguntes del mestre. Quines diferències, ja des d’aquesta edat
primerenca, quant a capacitat intel·lectual, voluntat, caràcter, tendències.
Ara, en el lloc, semblen confoses. Totes aquestes discrepàncies. S’empaiten,
els més grans, amb salts i regirades violentes. Corre esforçadament una
figureta prima i ràpida, d’aparença delicada de músculs fins i acerats.
Intenta una contorsió alliberadora per escapar del company que cuida
aastar-lo. l’altre no es deixa enganyar, el toca pel cos fugisser:
- Salat!
Duen caquis, codonys, magranes: les fruites del temps. També roseguen
les aspres glans que ara maduren; no es cansarien de menjar. La eivissenca
flueix espontània i graciosa dels seus llavis. De vegades imiten amb burla la
pronunciació d’algun mot de Vila: han observat les diferències gairebé
imperceptibles. La e neutra tònica és ací, tal vegada, una mica més oberta,
sobretot en els infants; però no oberta del tot, com a ponent de l’illa. Quan
és àtona tampoc no sona exactament igual que a la capital. Repeteixen tot el
que senten dir, les paraules bones i les poc o gens recomanables. Ja un
accent viril reforça les veus d’infant. Quantes coses han d’aprendre encara
de la vida, del mestre! Però també poden ensenyar-ne. El professor
pregunta, ja no socràticament sinó per informar-se, enfront dels camps
veïns quan han sortit de classe.
- Quina herba és aquesta, Vicentet?
Una veu segura respon:
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- Això és granerola. Ara tot just comença a florir; però arribarà a
estar tota plena de floretes grogues.
En Vicentet, en Joanet, en Pepet, en Miquelet, saben moltes coses que
un home de ciutat ignora. Al costat de la formació escolar, en reben una
altra, complexa, parant esment en els treballs familiars i ajudant els pares i
germans grans. Comencen a exercitar-se en els múltiples oficis d’aquests
pagesos que es practiquen tots al mateix temps. Àvidament contemplen en
primer lloc, la feina pròpia de l’agricultor, interminable i bàsica. També
entenen de bestiar i ramades, són pastorets ells mateixos. Alguns d’aquests
infants tenen el pare pescador o caçador, a més de pagès, i poden copsar
notícies d’aquests oficis. Uns altres pares es dediquen a l’agricultura i ja no
parlen de gallines, coloms, galls d’indi o indiots, ànecs, etc, generalment a
càrrec de la mare. D’altres tallen llenya i soques al bosc: son llenyataires.
Encara fan carbó en apartades carboneres o sitges, o rosteixen les pedres
apilades als forns de calç. Han de ser també una mica picapedrers i paletes.
No podrien passar sense un carro i una mica o cavall: són també carreters.
I flequers, encara; a cada casa pasten i couen el seu pa. Com així mateix
carnissers, quan arriba el temps de la matança del porc que ara s’engreixa.
Quantes plantes, llavors, fruites, aigües, pedres, no toquen? Quants estris,
eines, guarniments, animals no manegen? Hem de pensar que l’agricultor no
és ací especialista en cada cultiu. Ho és alhora d’hort i de secà, de plantes i
d’arbres fruiters. Llaura, sembra, sega, cull, poda, cava, rega, adoba,
eixarcola. Les criatures, allí al seu predi es van iniciant en aquestes
diverses tasques, cada una de les quals ha de fer-se al seu temps. No
diguem ignorants a aquests noiets, si algun vacil·la davant un problemet una
mica complicat. Ni estranyem massa que aprenguin dels pares, amb tants
coneixements útils, la niciesa del poder de les bruixes, de certes
influències lunars o d’altres creences igualment fantàstiques, que el
preceptor intenta, amb èxit dubtós de desprestigiar.
La gran concurrència d’escolars es redueix visiblement els dies de
pluja. Acudeixen els més veïns, nou o deu, a la sal fosca malgrat les altes
finestres, darrere les quals remoreja la pluja.
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FITXA 6

PLUJA I LLAVOR
(VILLANGÓMEZ)
Llegeix el text i contesta les preguntes:
1)

Quan comencen els al·lots l’escola?
..................................................................................................................

2) Com anaven a l’escola els que vivien lluny?
..................................................................................................................
3) Explica com anaven vestits els al·lots
..................................................................................................................
4) Quines fruites porten? Per què en porten d’aquestes i no d’unes
altres?
..................................................................................................................
5) Què imiten amb burla els al·lots?
..................................................................................................................
6) Com es deien alguns dels alumnes?
..................................................................................................................
7) Anomena alguns dels oficis dels pares dels alumnes.
..................................................................................................................
8) Enumera les diverses feines que fa l’agricultor.
..................................................................................................................
9) Què passa els dies de pluja? Quants al·lots van a l’escola aquests
dies?
.................................................................................................................

