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Cares noves

ENS COMUNIQUEM

1

1. Comenta amb els companys.
• Què representen les imatges de la il·lustració?
• En quins espais passen les diferents accions?
• En què s’assembla a la teua escola?
• Quins objectes s’hi veuen?
2. On situaries aquests personatges? Què fa cada un?

3. Inventa oracions amb els verbs anteriors i comparteix-les amb els companys.
4.

Escolta atentament.
Roda la mola

Roda la mola, ximxirimola,
Peret se’n va a escola.
Roda el molí,

Peret ja està ací.

5. Explica què és un molí i què és una mola i per què roden.
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LLIG I COMPRENC

Joanet i Naiana
El primer dia d’escola, el món de Joanet es girà del tot. A la classe de Joanet havia arribat una

companya nova: Naiana, una xiqueta de pell morena i ulls d’ametla. Aquell dia Joanet va
descobrir l’amor per primera vegada.

Naiana acabava d’aterrar de l’Índia, adoptada per una família del barri. I no entenia ni

una paraula de valencià. Joanet tenia, per tant, un gran problema: com s’ho faria per declarar-li el seu amor etern? Potser la podria encantar amb paraules boniques? De ben segur que

Naiana no podria resistir-se a paraules com mar, amor, remor, blanc, blau, gladiol o, fins i tot,
flam. Es veu que la clau estava en les paraules...

Joanet començà a regirar el prestatge de llibres de poesia de casa.
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Llegí uns quants dels millors poetes i algunes de les seleccions de poesies de tots els

temps. Finalment, li caigué a les mans un poema que es deia «Llarg i prim», de Marc Granell,
publicat en el seu llibre Oda als peus. El va llegir una vegada, dues, i fins i tot tres.
I li agradà tant la música de les paraules, que va memoritzar aquell poema.

L’endemà, Joanet prengué Naiana pel braç. Se l’endugué a un racó del pati i, més roig que

una tomaca, li recità:

Quan ix el sol
és una flor

que, tota d’or,

a espai desperta
entre la mar
de brea i sal

i el camp callat

de mel i ametla.
I caram si resultà aquell poema! Naiana, emocionada pel so d’aquelles paraules, li engal-

tà el bes més dolç que Joanet havia tastat mai.

J oan P ortell R ifà . A mi no m’agraden els llibres!
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