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Què trobem en aquest dossier?

Les lectures

L'escriptura

Atenció i enginy

La lectura de les llegendes
de la muntanya.

 Comprensió de les
lectures efectuades.

 Ordenar alfabèticament.

 Ordenar lletres per
trobar paraules
relacionades amb la
lectura.

 Sopa de lletres.

 Relacionar definicions
amb la paraula definida.

 Formar paraules.

 Les set diferències.

 Dibuixar.

 Jocs d'atenció.
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En Capablanca
Un dels bandolers més popular, enigmàtic i
llegendari que actuà per aquestes
terres fou l'anomenat Capablanca.
Abans de convertir-se en bandoler en
Capablanca era un humil pagès de nom
desconegut que es guanyava la vida
fent de mosso de bastaix per les
masies de la comarca. Un dia, després
de cobrar la paga de tot un mes de
treball, se n’anà a Manresa disposat a
gastar-se una part dels diners que
tanta suor li costaven de guanyar.

Quan arribà a Manresa fou assaltat, robat i maltractat per una
colla de lladres sense que ningú sortís en ajuda seva.
Profundament afectat i desenganyat per aquest fet va prometre
que mai més tornaria a guanyar-se la vida honradament i que a
partir d’aquell dia viuria d’allò que robaria als altres. I així fou
com nasqué la llegenda d’en
Capablanca. Armat amb un
pedrenyal i cobert amb una capa
blanca que havia robat d'un
descuidat capità de miquelets es
convertí aviat en el saltejador de camins més temut de la
contrada.

De seguida es va fer famosa la forma que tenia d’assaltar els
infeliços viatgers que tenien la gosadia de passar pel camí ral de
la serra de l'Obac: Estenia la seva capa al mig del camí i ell
enfilat dalt d’un arbre o roca convidava al pobre viatger a deixar
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tot el que duia de valor dins la capa si no volia sentir l'olor
de la pólvora del seu pedrenyal.

Com que era bon coneixedor de tots els indrets de la muntanya
sabia tots els racons, coves i avencs on podia amagar-se sense
que ningú aconseguís trobar-lo mai. Es conta que per fer-se
fonedís després dels robatoris utilitzava un giny, sols conegut
per ell, que li permetia despenjar-se per una esquerda de la Roca
Salvatge (gran mola que serveix de base al Paller de tot l'Any)
fins una cova situada a mitja paret que li servia de refugi.

No se sap, ni se sabrà mai, com va acabar la vida d'en Capablanca.
Uns diuen que va ser finalment agafat i pres pel sometent.
D'altres diuen que va ser trobat mort sota d'una aixeta d’una
bóta de vi. L'únic cert és que la seva memòria ha anat passant de
boca en boca de pares a fills generació rere generació.

"Cròniques bandoleres de St. Llorenç del Munt", ed. PAM

ANTONI FERRANDO i ROIG
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En Capablanca
Comprensió lectora

Abans de convertir-se en bandoler en Capablanca

era . un pagès, un paleta, un ramader.

Un dia, després de cobrar la paga de tot un mes de treball, se

n’anà . a Terrassa, a Sabadell, a Manresa.

En Capablanca fou assaltat, robat i maltractat per una colla

de . delinqüents, lladres, policies.

Armat amb un i cobert amb una capa

blanca. navalla, pedrenyal, pistola.

Es conta que per fer-se fonedís després dels robatoris

utilitzava un . giny, amagatall, truc.

Ordena alfabèticament

Giny, amagatall, pedrenyal, delinqüents, lladres.



Ordena les lletres d’aquestes paraules i troba la paraula
amagada:

laynerdep, cíam,  vrólopa, relondab, voca

Busca en aquesta sopa de lletres sis paraules relacionades
amb la lectura
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Descripció

Cavitat natural aprofitada com a lloc d’habitatge per moltes
civilitzacions primitives.

Peça de roba llarga, oberta de davant, i sense mànigues.

Superfície que tanca o limita una cavitat.

Les vocals han fugit.

Aquí tens un fragment de la lectura, intenta col·locar les
vocals per poder-ho llegir correctament.

_s c_nt_ qu_ p_r f_ r-s_ f_n_d_s d_spr_s

d_ls r_b_t_r_s _t_l_tz_v_ _n g_ny.

Ara torna’l a escriure’l.

paret capa cova
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Aquí tens en Capablanca, un bandoler molt perillós.
Busca sis diferències entre aquests dos dibuixos.

Pinta la paraula repetida:

Pedrenyal, perenyal, cova, pedrenyal.

Arbre, assaltar, maltractar, assaltar.

Bóta, cabàs, camí, padrí, camí.
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Esborra les lletres de les paraules dels dibuixos i amb les
lletres que sobren escriu el nom d’un animal.

n e g a l o f n

s e e a n l s t

Ara dibuixa l’animal



14

El drac de Sant Llorenç de Munt

El drac de la muntanya de Sant Llorenç de Munt fou portat
pels moros quan era molt petit, els moros, derrotats pel comte de
Barcelona, per tal de venjar-se, van portar d'Àfrica un drac que van
criar a la cova de Santa Agnès. El tenien a la cova i l'alimentaven amb
dotzenes de bous, moltons, cavalls i altre bestiar gros, als quals
trencaven les cames perquè no poguessin fugir. Quan els moros se
n'anaren, el drac, sol i gran com s'havia fet, sortí de la cova, causant mil
estralls per la contrada. Tan aviat caminava com amb un vol se n'anava a
gran distància o es tirava pels rius a nedar. Tots els elements li eren
favorables i ningú no el podia combatre ni aturar.
Els
habitants d'aquell paratge recorreren al comte
Guifré de Barcelona, que envià els seus millors
cavallers a lluitar contra la fera.

Aquests fracassaren i,
finalment, fou el mateix comte
qui s'enfrontà al drac.
S'explica que el comte féu bastir una mena de

gàbia, tota eriçada d'espases i llances, i es col·locà al
seu interior. El drac
, en veure'l, s'hi llençà al damunt i quedà

mig ferit per les punxades del giny. Aleshores, el comte s'hi encarà i,
quan la bèstia volgué agafar el vol, se li aferrà per una pota. Ben agafat,
no parava d'anar clavant-li pregones llançades al mig del cos. La
bestiassa s'anà dessagnant i perdent força, fins a caure a terra, on el
comte la rematà.

Josep Barberá, ascensió al Morral del Drac, en el seu llibre Sant
Llorenç, Pam a Pam.
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Comprensió lectora

El drac de la muntanya de Sant Llorenç de Munt fou portat pels moros

quan era molt . ferotge, petit, gran

Quan els moros se n'anaren, el drac, sol i gran com s'havia fet, sortí

de la . amagatall, muntanya, cova

Els habitants d'aquell paratge recorreren al comte

Guifré de . Terrassa, Barcelona, Manresa

S'explica que el comte féu bastir una mena

de . gàbia, giny, espasa

Ordena alfabèticament

Gàbia, giny, ferotge, fauna, Guifré, comte.
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Ordena les lletres d’aquestes paraules i troba la paraula
amagada:

cdra,  llavac, buor, bàgia, acvo

Busca en aquesta sopa de lletres set paraules relacionades
amb la lectura
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Descripció:
Mamífer, herbívor, mascle amb banyes punxegudes.

Persona que té al seu càrrec el govern d’un comtat.

Caixa tancada per barrots o llistons per tancar un animal.

gàbia bou comte

Les vocals han fugit.

Aquí tens un fragment de la lectura, intenta col·locar les vocals
per poder-ho llegir correctament.

T_ts _ls _l_m_nts l_ _r_n f_v_r_bl_s _ n_ng_ n_

_l p_d_ _   c_mb_tr_ n_ _t_r_r.

Ara torna’l a escriure’l.
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Aquí tens el drac de la llegenda, no sembla gaire
perillós, no et sembla? Busca sis diferències entre
aquests dos dibuixos.

Pinta la paraula repetida:

Gàbia, drac, cavaller, gàbia, cavall.

Bou, banyes, punxegudes, banyes, brau.

Comte, comptar, compte, comte.
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Esborra les lletres de les paraules dels dibuixos i amb
les lletres que sobren escriu el nom d’un animal.

l d p a a a a f

l r c c v o l r

Ara dibuixa l’animal
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ELS MONEDERS FALSOS DELS
OBITS
Una vegada hi havia uns pilers que treballaven el Sot de la
Ravella. Quan feia mal temps s'anaven a guardar a les balmes
conegudes per les Casetes del Bufí, i una nit, al voltant del foc

que escalfava la minestra, un dels carboners, a
l'atiar els tions, va sentir un soroll metàl·lic
que li feu parar atenció. Com més remenava
més li semblava allò un joc de picarols i per fi,
tots acostats i furgant entre el caliu, en va
treure fins a dotze monedes de vint sous

flamants com una benedicció.
Entre els quatre se les varen repartir i
convingueren en parar atenció per veure
d'esbrinar el motiu d'aquella sortosa troballa. De
moment, per no despertar sospites, es quedaren a
dormir uns quants dies a la cabana
del coll de la canal sense deixar però de donar una
ullada de tant en tant a la balma, per veure si es
repetia la sort d'aquella nit. Entre els pilers n'hi
havia un que li deien el Manel del Fum, que era home de poc fiar, i
ell procurava més sovint que els altres escapar-se de la seva
feina per anar a veure si hi havia novetat, fins que un vespre,
embolicada amb un farcell i sota una pila de

llenya verda, que la dissimulava, va trobar una
bossa curulla de monedes com les del primer dia.
El Manel del Fum no va donar compte als
companys de la troballa sinó molt al contrari, a
l'enforc d'un pi molt alt que allí hi havia, va
amagar la bossa pensant que un dia d'aquells
deixaria la colla dels pilers i es podria gastar
tot sol tota aquella petita fortuna.
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I a la festa, que anaren a proveir a Sant Llorenç Savall, el Manel

del Fum havia pujat a l'arbre i s'emportà en el seu sarró la bossa
dels sous. Quan els altres pilers se
n'entornaven, ell va decidir de quedar-se a la vila i
va demanar la
soldada al majoral, acomiadant-se de la colla.

Encara no havia tingut temps de comptar els
diners de la bossa i quan el va tenir mesurat va
veure que en
tenia prou bé per dues o tres mesades de
donar-se una vida de príncep. I es va instal·lar a
l'hostal, peixat i cuidat, es va comprar roba nova i
sortia a les corrandes del diumenge com un hereu.
La gent li feia bona cara perquè tenia el diner generós, però tant i tant
en va arribar a escampar que el batlle tingué la sospita de què no era
possible que un piler agabellés tanta moneda …

(Resumit del "Llibre de Sant Llorenç del Munt" de Francesc Vila i
Plana)
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ELS MONEDERS FALSOS DELS
OBITS

Comprensió lectora

Quan feia mal temps s'anaven a guardar a les balmes conegudes

per les Casetes del . Buni, Bufi, Valent.

Entre els pilers n'hi havia un que li deien el Manel del Fum, que era

home de poc . parlar, treballar, fiar.

El Manel del Fum no va donar compte als companys de

la . troballa, bossa, feina.

I es va instal·lar a l'hostal, peixat i cuidat, es va comprar roba

nova i sortia a les corrandes del diumenge com

un . príncep, senyor, hereu.

Ordena alfabèticament

Príncep, hereu, batlle, moneda, cara, diner, piler.
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Ordena les lletres d’aquestes paraules i troba la paraula
amagada:

rínecpp, odenam, sabos, rareb

Busca en aquesta sopa de lletres set paraules
relacionades amb la lectura
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Descripció

Habitatge on es lloguen habitacions als viatgers.

Objecte fet de roba, plàstic o altres materials
per transportar coses.

Peça metàl·lica o de paper que serveix per comprar coses.

diners hostal bossa

Les vocals han fugit.

Aquí tens un fragment de la lectura, intenta col·locar les vocals
per poder-ho llegir correctament.

Qu_n f_ _ _ m_l t_ mps s'_n_v_n _ g_ _rd_r _ l_s
b_lm_s c_n_g_d_s p_r l_s C_s_t_s d_l B_f_.

Ara torna’l a escriure’l.



25

Aquí tens en Manel del Fum convertit en un príncep
després de quedar-se la bossa dels diners. Busca sis
diferències entre aquests dos dibuixos.

Pinta la paraula repetida:

Banya, batalla, batlle, batalla.

Bossa, bassa, basta, bossa, boca.

Pinyer, piler, piset, piler, pistoler.
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Esborra les lletres de les paraules dels dibuixos i amb les
lletres que sobren escriu el nom d’un animal.

o s c c l a l d u s

a e e n g l r a s a

Ara dibuixa l’animal




