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Conten que a Sant Joan, mentre toquen les campa-
nades de la mitjanit, s’obri una porta secreta al castell 
de Rel. Mentre duren els tocs, qualsevol que entre per 
aquella porta pot aconseguir un tresor fabulós. Però 
abans haurà de passar unes dures proves i narrar cinc 
llegendes. Ho aconseguirà el nostre protagonista?

TEMÀTICA: les tradicions i festes populars, les 
llegendes, la narració oral.

GÈNERE: contalles, fantasia.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: els lectors i lectores 
descobriran algunes de les rondalles populars del 
nostre imaginari col·lectiu a través d’aquest recull.

CLAUS PER A LA LECTURA
Llegendes valencianes
El llibre recull cinc llegendes tradicionals valencia-
nes i les acosta als lectors i lectores més menuts de 
manera senzilla i divertida. Així, els xiquets i xiquetes 
descobriran contalles que passen en diferents pobles 
i comarques de les nostres terres.

Frases fetes
Un recurs molt habitual en les llegendes és l’ús de 
frases fetes i expressions genuïnes, com «passar anys 
i panys», «en un tres i no res», «a mos redó», «a grans 
mossos» o «mentrimentres». D’aquesta manera, els 
lectors i lectores ampliaran el seu vocabulari.

Festes populars
En el llibre s’esmenten, entre altres, dues festes en 
què el foc és el protagonista: Sant Antoni i Sant Joan. 
D’aquesta manera, s’acosta als xiquets i xiquetes tradici-
ons i festes populars de les nostres comarques que pot-
ser desconeixen perquè no se celebren en la seua zona.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

   Llorenç Giménez va ser un destacat 
contacontes valencià. A Bromera també 
podeu trobar reculls com Els animals 
agraïts o Les endevinalles de Llorenç.

  L’estreleta d’or i altres rondalles fantàstiques, 
entre altres reculls de Joaquim G. Caturla 
publicats a Tàndem, ens acostem contalles i 
llegendes de les nostres comarques.

  El capítol 10 de Trau la llengua, dedicat a les 
llegendes valencianes, està disponible en el 
canal de YouTube d’Eugeni Alemany.


