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Segur que en moltes ocasions, de petits, heu espremut la vostra imaginació per 
inventar éssers meravellosos o indrets irreals en els quals éreu els protagonistes, 
o bé realitats diferents que us permetien escapar no només de l’avorriment sinó 
d’allò que no volíeu o no us venia de gust fer. O potser us heu somniat desperts 
pensant que podíeu fer desaparèixer màgicament un problema o que utilitzàveu 
algun poder o truc i fèieu una broma impossible a algú.

El gènere fantàstic i d’aventures té molts altres protagonistes coneguts i mons 
màgics plens d’elements sobrenaturals que molts de vosaltres haureu anat 
descobrint a través del cinema, la televisió o els llibres, com ara La història 
interminable, les aventures de Harry Potter, El senyor dels anells, Les cròniques de 
Nàrnia o Joc de trons.

El llibre que teniu a les mans, però, a banda d’aquests components fantàstics, 
d’emoció i d’entreteniment és també un clàssic, i com a tal parla de sentiments, de 
relacions i d’inquietuds que són universals i que tots i totes podem experimentar 
en algun moment de la nostra vida. I aquí rau una de les claus de la tria d’aquesta 
lectura.

Així, al llarg de la novel·la es plantegen reflexions sobre els valors de l’amistat, la 
solidaritat, la bondat i el desinterès i, sobretot, on es troba la felicitat de debò. 
Perquè, qui és més ric? Qui té més i vol tenir cada cop més o qui és més feliç amb 
el que té, encara que sigui poc?

Tot això ens ha de portar a qüestionar en major o menor mesura la nostra societat, 
aquest primer món on l’egoisme i la immediatesa s’han imposat com a valors 
essencials i contribueixen a configurar una existència on el temps i l’aprofitament 
de cada minut que vivim és un dels béns més preuats. Perquè, què ens aporten uns 
horaris setmanals en què infants, joves i adults ens trobem atapeïts d’activitats a 
l’escola, a la feina, a casa; activitats esportives i de lleure? Per què vivim a través de 
les pantalles, les aplicacions, els videojocs i les xarxes socials i ens preocupa ben 
poc estar junts i no fer res més sinó gaudir de la companyia i xerrar de les nostres 
coses, de les inquietuds i experiències que ens afecten, d’escoltar-nos i aprofitar 
el temps valuós de debò, el que ens fa pensar, sentir, somniar i el que dediquem a 
tots aquells que ens importen de veritat. Perquè, com afirma el narrador del relat 
«[...] el temps és vida. I la vida viu dins del cor».

Aquest document ha de servir-vos com a guia per acompanyar-vos en la lectura i 
l’aprofundiment del llibre de l’escriptor alemany Michael Ende. I també ha de servir 
per ajudar-vos a treure l’entrellat de la història, a comprendre profundament els 
personatges, els conflictes i motivacions que els empenyen a actuar d’una manera 
o altra, l’estructura del relat, els temes que hi apareixen, el llenguatge que l’autor 

Introducció
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utilitza, la ironia que impregna cada pàgina i a reflexionar sobre les relacions que 
podem establir amb la nostra pròpia realitat.

L’estructura del quadern que teniu a les mans és la següent:

n	Abans de la lectura. En aquesta secció s’hi recullen les propostes per fer abans 
de començar a llegir la lectura. Aquestes activitats tenen per finalitat activar els 
coneixements previs que posseïu i que us serviran per entendre molt millor la 
lectura. A més, són propostes que us ajudaran a entendre els mecanismes de 
funcionament del gènere fantàstic i us permetran endinsar-vos en les obres 
que es tracten a la guia.

n	Durant la lectura. Tot seguit s’enceta la secció més extensa, en què es proposen 
activitats de comprensió lectora destinades a la comprensió del contingut, 
a l’observació dels aspectes formals tot relacionant-los amb la seva funció 
comunicativa i a la reflexió metalingüística.

n	Després de la lectura. Aquesta secció finalitza amb un apartat d’activitats per 
fer després de la lectura. Es tracta d’establir connexions entre les temàtiques 
tractades a les lectures i el món exterior tot aplicant-ne una mirada creativa. 

Aquí en teniu la referència bibliogràfica:

        Ende, Michael (1973): Momo

Editat en català per diverses editorials:

nJollibre, Grup promotor, 2016
 nBromera, 2013
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ABANS DE LA LECTURA
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El llibre que esteu a punt de començar és una novel·la. Segur que molts de 
vosaltres ja coneixeu què és i probablement també en sabreu donar una definició 
més o menys acurada. Per refrescar una mica la memòria podem consultar 
l’entrada d’aquest terme al Diccionari de l’IEC, en la qual llegim que la novel·la 
és el «ge nere literari narratiu, generalment en prosa i d’una extensió que pot 
ésser considerable, que pot fer servir o integrar qualsevol procediment tècnic de 
composició i qualsevol modalitat expressiva, i presenta una temàtica que abraça 
de les aventures heroiques i fantàstiques a la representació realista de personatges 
i accions.»

A partir d’aquí, descobrim que els relats poden ser de dos tipus:

La literatura fantàstica

                Relat realista: els fets que ens 
explica un text narratiu poden 
ser reals o versemblants quan 
fan referència a esdeveniments 
que tenen voluntat de recrear 
llocs i situacions mitjançant 
el tractament de personatges 
i ambients que produeixen 
il·lusió.

Relat fantàstic: els fets 
poden ser fabulosos o 
inversemblants. Consisteix 
a explicar fets, descriure 
llocs o introduir elements 
estretament relacionats 
amb la imaginació.

https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=novel·la&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False
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Llegiu la informació sobre la lectura a la contracoberta de l’editorial Bromera. 
Quines pistes ens dona sobre el contingut de l’obra? Us atreviríeu a classificar-la 
en realista o fantàstica només amb aquesta informació? Quines paraules clau us 
han decantat per un tipus o altre de relat?

        

        

Momo viu als afores d’una gran ciutat, a les ruïnes d’un 
amfiteatre.	Ella	només	té	el	que	troba	o	el	que	li	regalen,	
però	 en	 canvi	 posseeix	 un	 talent	 especial:	 sempre	 té	
temps	 i	 sap	escoltar	d’una	manera	excepcional.	 Però	un	
dia	apareixen	els	homes	grisos,	que	pretenen	apropiar-se	
el	més	valuós	que	hi	ha:	el	temps	de	vida	de	les	persones.	Cada	
vegada	en	dediquen	menys	a	 jugar,	 a	 imaginar	o,	 fins	 i	 tot,	 a	
dormir.	Momo	és	l’única	que	no	cau	en	el	parany	i,	amb	l’ajuda	
de	la	tortuga	Cassiopea,	s’atrevirà	a	enfrontar-se	a	la	dictadura	
dels homes grisos.

1
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Què penseu que és la literatura fantàstica? Quins elements la caracteritzen? 
Quines novel·les, contes, pel·lícules o relats penseu que poden pertànyer a aquest 
gènere? N’heu vist o llegit alguna? Ompliu el següent mapa conceptual sobre tot 
allò que sapigueu al voltant del gènere fantàstic. Compartiu les respostes amb els 
companys quan acabeu l’activitat.

Què és per a mí la fantasia?

Llibres, contes,
històries de fantasia

Obres 
fantàstiques
 audiovisuals

FANTASIA

Quines 
característiques té?

2
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Un cop hagueu reflexionat sobre la noció de fantasia, us demanem que llegiu 
atentament dues definicions sobre aquest terme i que n’extraieu les idees bàsiques. 
A partir d’aquí, tot combinant-les amb les que heu compartit anteriorment a l’aula, 
elaboreu la vostra pròpia definició de fantasia:

        

        
Si	 recorrem	 a	 la	 definici

ó	 de	 terme	 fantasia de l’Enciclopèdia 

Catalana veureu	que	ens	presenta
	el	fantàstic	com	el	gèner

e	que	

«és caracteritzat per una temàtica irreal, nascuda de la fantasia 

per	l’aparició	d’elements	
i	personatges	imaginaris	

i	extranaturals	

o	 per	 la	 incorporació	 d
e	 tècniques	 que	 creen	 u

na	 atmosfera	

d’irrealitat».

La fantasia és...

        Dos dels grans teòrics de la literatura fantàstica, John Clute i John Grant, a The Encyclopedia of Fantasy	 (1997),	 redueixen	 la	problemàtica	de	l’etiqueta	«literatura fantàstica»	tot	contraposant-la	al	realisme.	En	aquest	sentit,	és	fantàstic	tot	allò	que	no	és	realista	i,	a	partir	d’aquí.,	distingeixen	tres	grans	subgèneres:

1)	 la	 ciència-ficció,	 si	 allò	 predominant	 a	 l’obra	 és	 una	teorització	científica	o	pseudocientífica	dels	fets;
2) la fantasia, si allò predominant és l’aspecte màgic o sobrenatural;
3)		 i	el	terror	fantàstic,	si	l’obra	té	com	a	objectiu	provocar	una	emoció	d’angoixa	o	una	sensació	de	por	en	el	lector.

3

http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0062383
http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0062383
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Tenint en compte la informació que heu treballat en les dues activitats anteriors, 
busqueu informació a Internet sobre les següents pel·lícules. Llegiu-ne l’argument, 
visioneu-ne un fragment o el tràiler, i justifiqueu la classificació en els gèneres o 
subgèneres que teniu a la graella.

El laberint del faune (2006),
de Guillermo del Toro.

Star Wars, episodi IV: 
Una nova esperança (1977),
de George Lucas

I robot  (2004),
d’Alex Proyas

4
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Harry Potter i la pedra filosofal
(2001), de Cris Columbus

Joc de trons (2011), 
de Jeremy Podeswa

Dràcula (1992),
de Francis Ford Coppola
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El senyor dels anells. 
La comunitat de l’anell (2001), 
de Peter Jackson

2001: A Space Odissey (1968), 
d’Stanley Kubrick

La pell freda (2017), 
de Xavier Gens
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Alguns dels films anteriors estan basats en novel·les o relats, sabríeu dir-ne quins? 
Qui en són els autors? Investigueu una mica i completeu la taula següent:

        

        

 

 

Ciència-ficció

Pel·lícula/sèrie

Fantasia

Títol original i 
any de publicació

Autor

Terror fantàstic

Novel·la/relat...
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Com ja sabeu, Momo és una obra de l’escriptor Michael Ende. Abans de començar 
la lectura, investigueu una mica sobre qui va ser i quina mena de llibres escrivia. 
Per això, completeu la infografia següent amb algun programa com ara Canva, 
Genially o d’altres similars. En acabat, les podeu compartir a l’espai virtual de l’aula 
o bé imprimir-les i reservar un pany de paret per penjar-hi les que us hagin agradat 
més.

MICHAEL ENDE I LA SEVA OBRA

5

https://www.canva.com/ca_es/
https://genial.ly
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Podeu llegir les pàgines 7, 8, 9 i 10 del dossier que teniu enllaçat aquí. Hi trobareu 
informació fiable i completa.

Tot seguit, us presentem les sinopsis d’algunes de les obres de Michael Ende, que 
a hores d’ara segur que ja coneixeu. Tot plegat està una mica desendreçat, poseu-
hi ordre i feu coincidir els títols de les obres amb la petita explicació de l’argument 
de l’obra.

Michael Ende va escriure la novel·la que teniu a les mans en alemany. A banda del 
català i el castellà, sabeu a quantes llengües s’ha traduït? Esmenteu-ne algunes, 
incloent aquelles que heu trobat més curioses. A què penseu que és degut?

6

7

        

        

        

        

Un nen arriba a una illa molt petita on només hi ha quatre 
habitants, un castell i un tren. Com que a l’illa no hi ha prou 
espai per al tren, el nen i el maquinista fugen i passen per 
molts indrets fantàstics per tal de rescatar una princesa 
xinesa de la ciutat dels dracs.

Una nena ha de salvar els seus amics dels enganys dels 
homes grisos per robar-los el temps.

Un nen llegeix un llibre que explica la història de Fantasia, 
un món a punt de desaparèixer engolit pel No-Res, ja que 
els humans han perdut la capacitat d’imaginar i somniar.

        

        

        

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0036/1799654a-fbb6-4115-b32c-81a1867b6193/CM_secret_lena_prof.pdf
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Les cobertes dels llibres sovint ens donen algunes pistes sobre l’argument o els 
personatges que apareixen a l’interior. Fixeu-vos en les portades de les traduccions 
de l’obra Momo arreu del món i responeu les preguntes següents:

 a. En què creieu que es fixa cada traducció?
 b. Creieu que el disseny de les cobertes varia segons el país on s’editen?

8
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 c. Quins elements es repeteixen? Per què creieu que passa?

d. Quines hipòtesis de lectura feu? Quina relació imagineu que tenen les  
cobertes amb el contingut de la novel·la?

A la portadella de l’edició de Bromera, el títol original de la novel·la és 
quantitativament més extens que el que apareix a la coberta: Momo o l’estranya 
història dels lladres de temps i de la xiqueta que va retornar als humans el temps 
que els havien robat. Penseu-hi un moment i responeu les següents preguntes:

a. Quina paraula es repeteix en el subtítol de l’obra?

        

        

        

9

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0133708.xml
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b. Per què creieu que passa? Penseu que pot ser important pel que fa a
l’argument de l’obra?

La literatura té una mirada sobre el temps. També la llengua oral recull nombrosos 
proverbis o refranys sobre el pas del temps o la seva importància.

a. Feu una mica de memòria i recolliu en aquest espai manifestacions
diverses sobre l’expressió del temps i els seus significats:

10
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b. Tot seguit us demanem d’enriquir alguna de les consideracions 
de l’apartat anterior responent aquesta taula, tot cercant al web de 
paremiologia catalana. Presteu atenció a la manera com feu la cerca: cal 
distingir entre les diverses accepcions de la paraula temps. D’aquesta 
manera, podreu establir connexions de forma més àgil i eficient amb 
l’obra que aviat començareu a llegir.

c. Quant a la literatura, tal com heu treballat en el primer apartat d’aquesta 
guia, el concepte de temps ha estat tractat abastament. A continuació, 
us oferim un parell de poemes que pel seu contingut presenten alguna 
relació amb l’obra Momo:

        
 Expressió Significat

«Cada cosa al seu temps» Es diu per significar que totes les coses tenen la 
seva època i solen arribar en l’oportunitat deguda.

EL TEMPS
DOS POEMES

QUÈ TENEN 
EN COMÚ?

EL TEMPS

Aquest vers és el present.
El vers que heu llegit ja és el passat

-Ja ha quedat enrere després de la lectura-
La resta del poema és el futur.

Que existeix fora de la vostra percepció.
Els mots

són aquí, tant si els llegiu
com no.

I cap poder terrestre
no ho pot modificar.

Joan Brossa. 
El saltamartí (1963)

ARA ÉS DEMÀ

Ara és demà, no escalfa el foc d’ahir
ni el foc d’avui, i haurem de fer foc 

nou,
del gran silenci ençà, tot el que es 

mou
es mou amb voluntat d’esdevenir.

[....]

Miquel Martí i Pol. Crònica de demà. 
Llibres del Mall, 1977

https://pccd.dites.cat
https://pccd.dites.cat
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d. A partir d’aquesta taula podeu reflexionar al voltant dels camps semàntics 
i dels elements que es repeteixen en els poemes presentats per ajudar-
vos a trobar-ne el significat.

Si la literatura, a partir dels exemples de poesia que heu vist, parla del temps, 
Ende apel·la a la fantasia i la mitologia per parlar-ne. Com ja us podeu imaginar 
els mites al voltant del temps no són exclusius de la nostra època, sinó que ja en 
trobem a l’època dels grecs clàssics. Així doncs, abans de començar la lectura, us 
demanem que feu una recerca al voltant dels següents personatges que Ende 
pren de la mitologia grega. De ben segur que n’obtindreu eines per entendre 
millor els personatges de la novel·la. Després de la lectura, us demanarem que 
reviseu les vostres hipòtesis i que les confirmeu o les refuteu d’acord amb que heu 
llegit.

Momo és el nom de la protagonista de la lectura. Una nena força especial.

a. Us demanem que feu memòria i recopileu històries, novel·les, pel·lícules, 
sèries d’animació, etc. en què la protagonista sigui una nena i expliqueu 
quines característiques s’hi associen.

        

        

 

 

Poema

Personatge de la 
mitologia grega

El temps

Les Hores

Momo

Cassiopea Tortuga Cassiopea

Momo

Mester Secundus

Minutus Hora

Ara és 
demà

Verbs
(Temps)

Noms

Significat

Adjectius Adverbis Camp
semàntic

Personatge de la 
novel·la Momo

Significat

Hipòtesi 
(abans de llegir)

11

12
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b. Observeu alguna tendència en les característiques associades a les 
heroïnes que heu anomenat? Quines són?

c. Creieu que hi pot haver una correlació amb la protagonista de Momo? 
Segons les vostres conclusions, quines característiques podrien associar-
se a la protagonista de la novel·la?

        
 Nom de l’obra Nom de la protagonista Característiques de la 

protagonista
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DURANT LA LECTURA
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Una de les edicions de Momo1, la de l’editorial Bromera, està traduïda al valencià 
per Pilar Estelrich Arce i Josep Franco Martínez. De fet, les cites que s’utilitzen de 
la lectura en aquest dossier provenen d’aquesta edició. Així doncs, convé aclarir 
alguns aspectes d’aquest dialecte occidental per evitar confusions a l’hora de 
llegir:

   

1 Una altra edició disponible actualment és la reedició del 2019 de la traducció al català de Francesca Martínez a càrrec   
    de JOLLIBRE, del Grup Promotor Santillana.

AVÍS DE LECTURA

        

 

Articles

Possessius

Verbs

Demostratius

Pronoms

Numerals

Diminutius

Lèxic en general

M
O

RF
O

SI
N

TA
XI

LÈ
XI

C

No utilitza mai l’article persona: Momo, Gigi...

Est(e), eix(e)/ix(e), açò, això; també els adverbis de lloc: ací, 
aquí, allí (o allà).

Les formes femenines del possessiu fort són meua, teua, 
seua.

Ús de dos (masculí i femení) i formes peculiars com uit, 
dèsset, diuit, dèneu, uitanta.

Ús de la forma plena : me, te, se. Combinacions de 
pronoms: solen seguir les de la llengua antiga (objecte 
indirecte més objecte directe), i s’acosten a les de la 
llengua normativa: jo li’l compre, li’n comprarem.

1a. persona del sing. del present d’Indicatiu té desinència 
en -e a la 1a conjugació i a la 2a i 3a no té desinència : jo 
cante, jo perd, jo dorm. L’imperfet de Subjuntiu, a gairebé 
tot el País Valencià, presenta les desinències -ara,-era,-ira:
cantara, volguera, sentira.

És usual que en facin: xicoteta, menudeta 

espill, aplegar, xiqueta, hui, llevar ‘treure’.



25

Abans de començar a llegir, penseu a elaborar un recull d’aquelles paraules el 
significat de les quals desconeixeu. Entendre el significat dels mots és important 
per augmentar el vocabulari i també per millorar moltíssim l’ortografia!

Subratlleu les paraules desconegudes mentre llegiu i dediqueu uns minuts al final 
de la sessió de la lectura a fer una breu cerca del significat al diccionari. Afegiu-
hi una imatge, dibuix o emoticona per tal de representar el concepte i recordar-
lo amb més facilitat. A mesura que aneu afegint-hi termes, definicions i icones 
podeu elaborar un mural digital (amb eines com ara canva, genially, glogster...) 
o amb cartolines en petits grups i penjar-lo a l’aula o a l’entorn digital de l’aula 
(Classroom, sites, etc.).

 

  
Heu provat mai de llegir amb un llapis a la mà? O amb notes adhesives de 
colors? Podeu ressaltar alguna informació rellevant, registrar què passa als 
protagonistes, on es troben o què senten; recordar un fragment que ens ha 
arribat a l’ànima, que ens ha sobtat o que ens ha fet riure....

Feu-ho! Mentre llegiu, fixeu-vos amb aquelles frases 
colpidores, elements o passatges que us cridin l’atenció i 
anoteu-les en aquest quadre. En acabar la lectura, poseu-
les en comú amb els companys. Podeu utilitzar una taula 
com aquesta:

        
 Nom de l’obra Nom de la protagonista Característiques de la

protagonista

PRIMERA PART: LA MOMO I ELS SEUS AMICS
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https://www.canva.com/ca_es/
https://genial.ly/es
http://edu.glogster.com
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En la primera edició de Momo, el text estava acompanyat de les il·lustracions 
originals que va realitzar Michael Ende. Intenteu generar hipòtesis de lectura a 
partir de l’observació pautada dels dos primers dibuixos:

        
 Pàgina Citació, dada... Per què m’ha cridat l’atenció?

Pàg. Aquest fragment m’agrada perquè...

Hi ha dos mons diferents. Quins són?
Amb quina intenció creieu que està fet?

Que  representa aquesta imatge? Quin significat té? 
Com la relacioneu amb la lectura?

15
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La novel·la té un començament força prototípic: «Temps era temps, ja fa molts 
anys, quan els homes encara parlaven llengües ben diferents de les d’ara, [...]».

a. De quin gènere literari seria pròpia aquesta introducció? Quines 
característiques  bàsiques  té, aquest gènere? Anoteu-les esquemàtica-
ment en el quadre següent:

b. Anoteu altres fórmules habituals que conegueu per iniciar el relat d’una 
història.

Com comprovareu, l’estil literari de Michael Ende conté molts elements propis de 
la poesia. Manteniu l’atenció durant la lectura i tracteu d’anotar algunes figures 
retòriques que hi aneu trobant. Consulteu aquest enllaç per refrescar-ne les 
principals. Reflexioneu-hi i veureu com us ajuda a entendre millor el significat del 
text. Podeu fer-ho seguint aquesta taula.

        
 Pàgina Fragment Figura retòrica Reflexió

        

        

16
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https://educadors.text-lagalera.cat/interact/public/guiesBAT2016/BAT1LG/Unitat10/BAT1LG10DOC02.pdf
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Michael Ende inicia el relat parlant del principi de la història, de la creació de les 
ciutats i dels teatres i els amfiteatres. D’alguna manera, l’autor reivindica la cultura 
clàssica i la importància de la cultura en les societats antigues. Per això la Momo 
viu en un amfiteatre que està abandonat.

Primer de tot, feu una petita cerca sobre aquest tipus d’edificis. Penseu que la 
descripció de les primeres pàgines que en fa l’autor és encertada?

Coneixeu algun amfiteatre? N’heu visitat cap? Esmenteu alguns amfiteatres 
coneguts i indiqueu on són.

       

       
Amfiteatre de Tarragona

Com eren?

Qui i quan es 
van construir?

Quines 
activitats 
s’hi feien?

        Els amfiteatres ...

18

https://www.tarragona.cat/patrimoni/museu-historia/monuments/lamfiteatre
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La ciutat en que  se situa l’acció de l’obra té una muralla i un amfiteatre. De quina 
ciutat possible podria tractar-se? Feu una cerca a Internet per tal d’ajudar-vos i 
justifiqueu la vostra tria aportant altres arguments segons la informació de la 
lectura i les hipòtesis que hagueu generat. Feu-ne un petit debat a classe.

La protagonista del relat, la petita Momo, és una nena força peculiar. Feu-ne un retrat 
robot a partir de les descripcions del primer capítol. Tot seguit us proporcionem 
diversos fragments del capítol 1, però segur que en trobeu altres que serveixin 
per a fer la vostra representació:

                Pensem que... Una altra possibilitat seria que...

19

20



30

Al principi d’aquesta guia us demanàvem que investiguéssiu sobre la biografia 
de l’autor de la Momo. Ara us animem que feu la presentació de la protagonista 
seguint un parell de pautes. Alguns de vosaltres podeu elaborar un cartell de 
cerca i captura de Momo en què apareguin els seus trets físics més característics. 
D’altres podeu fer una petita presentació personal de la Momo, que correspongui, 
per exemple, a la descripció personal que acompanyaria el seu perfil a les xarxes 
socials. Tot seguit us oferim un suggeriment de presentació. És important ser 
creatius, tot i que també heu de ser rigorosos en la informació que expliqueu.

Aquí hi heu de cercar una 
fotografia! Us podeu disfressar  
vosaltres mateixos i fer- vos la 
foto caracteritzats de Momo!

En aquest espai, escriviu els trets 
característics de la protagonista.

No oblideu introduir la referència 
de les persones que promouen la 
cerca, és a dir, hi heu de fer constar 
a qui ens hem d’adreçar un cop 
s’hagi trobat la nena.

        

21
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El capítol 2 introdueix una qualitat de la Momo poc habitual entre les persones.

a. Quina és, aquesta virtut que fa que sovint rebi la visita de la gent del 
poble? Com aconsegueix ajudar-los a trobar la solució dels problemes 
que els amoïnen?

b. Consulteu l’entrada dels verbs ‘sentir’ i ‘escoltar’ al diccionari i, tot tenint 
en compte les definicions que heu llegit, completeu aquestes oracions 
amb el verb corresponent:

                             
    

La Maria es dedica a (escoltar/sentir) ____________ les converses dels 
altres a l’hora del pati.

Com que sempre parla en veu baixa, no el (l’escoltem/ el sentim) 
____________ .

A la Núria li agrada (escoltar/sentir) ____________ música «trap».

(Escolteu- me/sentiu -me) ____________ bé, que després no sabeu si teniu 
deures!

Em vaig adormir (escoltant/sentint) ____________ la remor de l’aigua.

(Escolto/ sento) ____________ crits fora al passadís.
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https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=sentir&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False
https://dlc.iec.cat/Results?DecEntradaText=escoltar&AllInfoMorf=False&OperEntrada=0&OperDef=0&OperEx=0&OperSubEntrada=0&OperAreaTematica=0&InfoMorfType=0&OperCatGram=False&AccentSen=False&CurrentPage=0&refineSearch=0&Actualitzacions=False
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Un dels problemes que soluciona la Momo gràcies al do de saber escoltar és la 
baralla entre en Nicola i en Nino. Escriviu un tuit (no pot superar els 150 caràcters), 
posant-vos en la pell d’en Nicola o d’en Nino, dedicat a la Momo, en què li agraïu 
que us hagi ajudat a reconciliar-vos. Podeu utilitzar un programa de simulació de 
tuits, per exemple Tweetgen.

En el capítol 3, la Momo i els seus 
amics viuen una aventura espectacular 
sota la pluja a bord del vaixell del 
futur: l’Argo. Us sona aquest nom? 
L’havíeu sentit abans? Investigueu 
una mica sobre el mite grec de Jàson 
i els argonautes, i expliqueu per què 
creieu que Ende tria justament aquest 
nom per a l’embarcació que condueix 
els nens a l’aventura.

        

23
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https://www.tweetgen.com
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En el capítol 4 es presenten els dos amics més apreciats per la Momo.

a. Penseu que hi pot haver alguna relació entre els cognoms d’aquests 
personatges i l’ofici al qual es dediquen? Heu de tenir en compte que, 
segons quina edició del llibre llegiu, trobareu el nom ‘Beppo Agranador’. 
Convé que cerqueu el significat de la paraula granera al DCBV per 
comprendre-ho millor.

b. A l’inici d’aquest mateix capítol llegim que «Hi havia molta gent que 
pensava que a en Beppo Escombriaire li faltava un bull». Què vol dir 
aquesta expressió? Sabríeu trobar d’altres expressions amb el mateix 
significat?

 En aquest quadre n’hi ha un bon grapat. Us atreviríeu a classificar-les 
segons el registre (estàndard, col·loquial o culte)?

        

        

        Alienat, tocat del bolet, maníac, dement, orat, desequilibrat, que no hi és

tot, forassenyat, neuròtic, eixelebrat, pertorbat, foll, guillat, insensat,

trastocat, tocat de l’ala, llunàtic, sonat, estar malament del terrat.

25

https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=granera
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c. La relació entre follia i saviesa és estesa en la literatura i en el cinema. 
Recordeu algun altre personatge savi que sigui titllat de boig per les 
persones que l’envolten?

d. Quines altres característiques associaríeu a en Beppo segons la 
descripció del capítol?

e. De què penseu que és metàfora la professió de Beppo?

        
 Estàndard Col·loquial Culte
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f. Quant a Gigi, sabeu què vol dir «Cicerone»? Busqueu-ne el significat al 
Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) en 
línia i expliqueu què té a veure amb la feina a la qual es dedica.

Al capítol 5 llegim que «la Momo havia esdevingut imprescindible per a en Gigi 
Cicerone». Per què? Què li passa al seu costat?

Quan la Momo és present, en Gigi aconsegueix explicar les històries més 
fantasioses. Sabeu qui són, les muses? Es podria dir que la Momo és la musa d’en 
Gigi? Justifiqueu-ho breument.

Les muses, segons la mitologia grega, eren les nou filles de Zeus i Mnemosine. 
Busqueu-ne més informació i cerqueu representacions pictòriques on apareguin 
les muses, com ara aquesta:

        

        

        

26
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https://dlc.iec.cat
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Anoteu-ne les dades principals (autor, imatge, on es troba...) i l’enllaç per tal de 
compartir-les amb la resta de companys. 

A la darrera història que en Gigi dedica a la Momo hi ha la presència d’un‘espill’, 
això és, un ‘mirall’. Us recorda alguna altra història popular? Quina és? La podeu 
explicar breument?

Hesíode i Musa (Gustave Moreau, 1891)

        

28

Les muses són...
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L’últim capítol de la primera part acaba amb un moment molt especial entre en 
Gigi i la Momo. Rellegiu aquest fragment i expliqueu amb les vostres paraules com 
se sentien.

	

 

	

	

	
	

	

Què creieu que simbolitza la il·lustració que clou el capítol 5 i la primera part?

La gran lluna argentada emergia per entre els pins negres i donava 

a les velles pedres de les ruïnes una misteriosa resplendor. La 

Momo i en Gigi seien en silenci l’un al costat de l’altre i es van 

quedar molt de temps contemplant la lluna. Sens dubte van sentir-

se immortals tot el temps que va durar aquell instant. (final del 

capítol 5) .

        

        

29
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Al capítol 6 hi apareix una sentència a partir de la qual s’argumenta sobre el valor 
del temps. Llegeix-la:

Compara aquesta sentència amb un dels diàlegs entre la guineu i el petit príncep 
que apareix en una altra gran obra de la literatura juvenil: El petit príncep, de 
l’escriptor francès Antoine de Saint-Exupéry:

Responeu breument les següents qüestions referents als personatges:

a. Qui és el senyor Fusi? Per què li sembla que li «està passant la vida», que 
és un «perruquer insignificant», i que tota la seva vida «és un fracàs»? De 
quina manera voldria canviar-la?

SEGONA PART: ELS HOMES GRISOS

        

32
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«Perquè	el	temps	és	vida.	
I la vida viu dins del cor»

«Aquí	és	el	meu	secret.	És	molt	senzill:	
només es veu bé amb el cor. L’essencial 

és invisible als ulls.»
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b. Qui és l’agent XYQ/384/b? Què pretén que faci el senyor Fusi?

     

c. Per què us sembla que al senyor Fusi li agafa cada cop més fred quan és 
amb ell?

Centrem-nos ara en la història d’aquest personatge:

a. Per què us sembla que al senyor Fusi li agafa cada cop més fred quan és 
amb ell?

b. La història d’en Fusi repassa el seu calendari setmanal. A què ha dedicat, 
habitualment, fins ara, el senyor Fusi, el temps que està previst que deixi 
a la Caixa d’Estalvis del Temps de l’home gris?

        

        

        

        

34
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c. I vosaltres? A què dediqueu el temps? Un 
bon exercici és que confeccioneu el vostre 
planificador setmanal, tenint en compte 
dos criteris: que sigui realista i que quedi 
equilibrat. Podeu utilitzar el “Pla setmanal” 
que trobareu a la pàgina següent en un 
format més gran per organitzar-vos. Abans de 
posar-vos-hi, responeu de forma individual 
aquestes preguntes i reflexioneu-hi: Quantes 
hores dormiu? Quantes hores esteu amb la 
família? Quantes hores dediqueu a les xarxes 
socials/Internet/jocs en línia..., és a dir, esteu 
connectats? Quantes hores estudieu?

        



41
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d. Després d’exposar el vostre calendari i la gestió del temps, reflexioneu 
de forma personal: Creieu que feu una bona gestió del temps? Què 
canviaríeu?

e. Quines coses us fan feliços? De quines coses prescindiríeu?

El barber Fusi viu de manera senzilla fins que els homes grisos irrompen a la seva 
vida. La histo ria de l’ensarronada d’en Fusi per part dels homes grisos recorda les 
innombrables històries de pactes amb el diable.

        

35
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a. Coneixeu algun conte tradicional sobre els pactes amb el dimoni? Si no 
en coneixeu cap, en aquest enllaç en teniu un exemple. Resumiu-lo en 
un parell de frases.

b. En aquest capítol hi ha una sèrie d’anuncis lluminosos sobre l’estalvi del 
temps. En podeu trobar algun als mitjans de comunicació o a la televisió? 
Compartiu-los amb la resta del grup.

Al capítol 6 els homes de gris fan els comptes de la gestió del temps d’en Fusi. 
Sembla que no són els únics que s’entretenen a fer aquestes operacions.

a. Escolteu i visioneu el videoclip de la cançó Segons de Maria Coma i 
ajudeu-nos a omplir els buits d’informació. Compte amb la grafia de les 
xifres! Si cal, repasseu-les al següent blog.
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https://www.magradacatalunya.cat/2018/07/15/la-llegenda-del-pont-del-diable-martorell/
http://www.materiadellengua.cat/2013/10/la-regla-del-duc-en-els-numerals.html
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b. Què deuen voler dir els segons de la cançó? A què fan referència?

c. Com seria la lletra de la teva pròpia cançó segons el patró de la de Maria 
Coma? Pots escriure-la aquí i, si t’hi atreveixes, cantar-la i compartir-la 
amb els companys:

 

Segons

_________ mil...
Vuitanta_________..._________... _________.
Oportunitats.
Cada dia d’aquests:
Trenta _____ _____ _____cents trenta _____mil.
Trenta ______ _____ _____ cents ________ mil.
Gràcies per ser-hi
sempre en tot moment.
Cada segon, cada segon.
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La societat actual ven la imatge que una vida de luxes i comoditats és la més 
convenient i satisfactòria, però aquest fet frustra les persones que estan lluny 
d’aquest model. En Fusi sembla encaixar en aquest perfil i és per això que 
accepta les condicions que li proposen els homes grisos. Sabríeu descriure les 
conseqüències que això li causa i que apareixen descrites al llarg del capítol?

Per què penseu que l’agent diu al senyor Fusi que no s’amoïni, que ja ell mateix 
notarà, a mesura que restringeixi ara les activitats desinteressades cap als altres 
que feia habitualment, «que no li’n sobrarà gens» [de temps]?

A banda dels anuncis publicitaris i els eslògans que fan referència al nostre temps, 
altres manifestacions com les literàries i les tradicions orals de cada cultura tenen 
un bon grapat d’expressions o aforismes al voltant de l’estalvi o la gestió del temps.

a. Dit això, compareu aquest fragment de Momo amb una sentència 
atribuïda a Sant Agustí:
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Momo: «Ben segur que els estalviadors de temps anaven més ben 
vestits que la gent que vivia en les proximitats del vell amfiteatre. 
Guanyaven també més diners i en podien gastar més. Pero  a la 
cara se’ls veia el mal humor, la fatiga o l’amargor, i els seus ulls eren 
esquerps».
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b. Per què creieu que estan més fatigats i amb malhumor, els “estalviadors 
de temps”, malgrat que vagin més ben vestits i guanyin més diners que 
la gent que viu a les proximitats de l’amfiteatre? Per què tenen por del 
silenci?

c. Rellegiu aquest fragment:

Sant Agustí: «No és més ric qui més té, sinó qui menys necessita».

        

        

«No semblava que ningú s’adonés que, en estalviar temps, el que 

estalviaven en realitat era una cosa ben diferent. Ningú no es volia 

confessar que la seva vida era cada vegada més pobra, més uniforme i 

més freda. Les criatures sí que ho notaven, perquè ara ja ningú no tenia 

temps per a elles.

Però el temps és vida. I la vida és en el cor.»
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Considereu que avui dia també ens passa una cosa per l’estil? Ens deixem “robar” 
el temps? En quina mesura està justificat que ho puguem fer?

d. Feu una recerca en aquest web, on podeu trobar un bon grapat de 
sentències al voltant del temps. Es tracta que en seleccioneu un parell i 
les relacioneu amb fragments del text seguint l’exemple anterior.

e. A partir del vostre recull d’expressions al voltant del temps, podeu crear 
mems i penjar-los a l’aula. Sabeu què és un mem i per a què es fa servir? 
En aquest enllaç el dissenyador Enric Jardí ho explica molt clarament.

 Seguiu les indicacions següents per fer aquesta activitat:

1. Penseu i dissenyeu un mem per a la vostra sentència sobre el temps 
o el consumisme.

2. Us recomanem que utilitzeu una fotografia feta per vosaltres en lloc 
d’utilitzar-ne una d’Internet.

3. Visiteu aquest web i creeu el mem que heu dissenyat.

4. Pengeu els mems en un racó de l’aula o bé en l’espai digital compartit 
de la matèria.

        

        

https://www.frases.cat
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wXzuI5shGnE
https://memegenerator.net
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Al capítol 7 Ende fa una crítica de les joguines i reivindica els jocs tradicionals. Així 
doncs, hi llegim fragments com aquests:

«Els nens portaven tota mena de joguines que no anaven bé per jugar», «per 
descomptat que eren joguines molt cares», «però el que tenien d’especial 
aquells objectes eren els detalls, tan perfeccionats que ningú no tenia necessitat 
d’imaginar-se res», «i, per aquesta raó, al final, tots van tornar a les velles joguines». 
[...] «Sóc la Bibigirl, la nina perfecta. [...] Sóc la teva nina i per això tothom et té 
enveja. [...] M’agradaria tenir més coses».

a. Responeu les preguntes següents:

n Què tenen de dolent les joguines tan cares que porten alguns 
dels nens i nenes que ara van a l’amfiteatre a jugar?

40
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n Què els falta, a les famílies d’aquests nens i nenes, ara, que fa que 
ja no puguin estar tant per ells?

 

n Amb quina mena de regal es troba un dia la Momo a les grades de 
les ruïnes que són casa seva? Descriu exactament com és i què fa 
exactament. Quins valors diríeu que transmet?

b. Observeu els camps semàntics i els valors positius o negatius associats a 
la tria lèxica de Michael Ende per parlar del joc i de les joguines. Fixeu-
vos en el vocabulari escollit i apunteu què en podeu deduir per posar-ho 
en comú a classe:

c. Heu jugat mai a algun joc tradicional? Quins en coneixeu? Busqueu-
ne informació general aquí. Un altre lloc web interessant en què es 
descriuen els jocs tradicionals propis d’una comarca de Tarragona el 
teniu aquí. Llegiu els jocs que s’hi descriuen, trieu-ne un parell que us 
hagin fet gràcia i apunteu-ne la descripció a sota:
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Quin és el veritable negoci dels homes grisos? Per què volen el temps?

Com diríeu que aconsegueix la Momo alliberar-se en aquest capítol del senyor 
gris i de tots els seus regals? Què li diu, que el fa encongir-se i parlar amb una veu 
cendrosa i, finalment, agafar el cotxe i marxar?

En un moment del capítol 7, la Momo i la Bibigirl intenten tenir una conversa, però 
la Momo s’adona que és impossible perquè la nina sempre diu el mateix: «si la 
nina no hagués dit absolutament res, la Momo hauria pogut respondre per ella i el 
resultat hauria estat una bonica conversa».

Aquestes paraules recorden a les d’Òscar Wilde:
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-[...]Bé, adéu! M’ha agradat molt la nostra conversa, us ho asseguro.

-I d’això en dius conversa?-li va engaltar el coet. Has parlat tu tota l’estona. 

Això no és cap conversa.

-Sempre hi ha d’haver algú que escolti -li va respondre la granota-, i a mi 

m’agrada de ser sempre el que parla. Així s’aprofita el temps i s’eviten les 

discussions.

Oscar Wilde, El coet famós, dins El fantasma de Canterville i altres contes.
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a. Tenint en compte les quatre normes que el filòsof anglès Paul Grice 
va establir i que determinen que una conversa sigui reeixida, podríeu 
explicar quins principis tergiversen aquests dos fragments?

b. Compareu els fragment d’El coet famós i el de Momo per trobar-ne els 
elements comuns i diferents.

Un dels temes de que  parla el capítol 
7 és la manera com els nens se senten 
abandonats i deixats de banda pels 
seus pares: «Així em tenen col·locada, 
perquè desgraciadament no tenen 
gens de temps» i «se sentien tots 
abandonats».

Considereu que la societat actual permet que les famílies puguin tenir prou temps 
per realitzar activitats conjuntament?
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En Nicola, el constructor, confessa a la Momo que se sent molt trist perquè allà on 
treballa construeixen pisos a una gran velocitat i això fa que les obres no tinguin 
la mateixa qualitat que les cases d’abans:

«I és que va contra els principis 
de qualsevol paleta honrat. Vull 
dir que hi barregem massa sorra. 
Tot plegat aguantarà quatre... 
cinc anys, després tot caurà 
al primer esternut. Un treball 
ben barroer, una autèntica 
potineria!»

a. En Nicola està ben amoïnat perquè considera que no fa bé la seva feina. 
Vosaltres què en penseu, d’això?

b. Si anem una mica més enllà, aquesta preocupació ens condueix a 
plantejar-nos dubtes sobre la celeritat d’execució d’algunes tasques. 
Què penseu que és més important: ser ràpid i enllestir de pressa o bé 
trigar més temps però assegurar-se de fer millor la feina?
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c. I si això ho traslladem a l’aula? És millor acabar exàmens, tasques i 
treballs els primers o anar més lents però dedicar-nos-hi plenament?

Quina metàfora il·lustra el dibuix amb què Michael Ende finalitza el capítol 7? 

En el capítol 8, la Momo i els seus amics s’organitzen per fer front als homes grisos. 
Quin és el senyal o l’indici que són a prop? 
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En Gigi proposa a la Momo de lluitar contra els homes grisos i elabora un pla que 
consisteix a anar a trobar l’edifici de la Caixa d’Estalvis del Temps. 

Aleshores, s’imagina com deu ser: «gris, sòrdid, sense finestres, una enorme caixa 
forta de ciment armat! Ja me l’imagino».

Us proposem que dibuixeu aquest edifici seguint-ne la descripció i, si us hi veieu 
amb cor i hi teniu traça, podríeu fer-ne la maqueta. Això sí, sempre heu de justificar 
les decisions preses en la representació del dibuix o la maqueta.
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Un dels moments memorables del capítol 8 és quan els nens i nenes juntament 
amb la Momo es mobilitzen contra els homes grisos. Les mobilitzacions de joves 
han tingut una importància rellevant en els darrers anys. Sabeu de què estem 
parlant?

c. Fixeu-vos en la il·lustració que parteix de l’original de Michael Ende 
sobre els cartells de la manifestació i corregiu-los.

d. Per què creieu que contenen faltes?

e. Fins i tot en Gigi ha compost una cançó per a l’ocasió. Aquesta composició 
d’en Gigi té molt de ritme, gairebé es podria rapejar. Us animem a provar-
ho i a repassar alguns temes de rap reivindicatiu que us poden inspirar, 
com per exemple aquest de Lildami. Quins són els temes que tracta la 
cançó 2080?
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En el capítol 10 els homes grisos van a buscar la Momo a l’amfiteatre, però ella 
ja ha fugit amb Cassiopea, la tortuga. De fet, totes dues inicien un viatge al món 
fantàstic. La literatura està plena d’exemples similars. En sabeu dir algun?

Com és el lloc on viu en Mester Secundus Minutius Hora? Descriviu-lo tenint en 
compte la informació del capítol 10, tal com us havíem demanat en relació a 
l’edifici de la Caixa d’Estalvis del Temps, és a dir, fent-ne un dibuix que acompanyi 
la descripció i/o una maqueta.
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En la designació del carreró de Mai Més hi ha una connexió amb l’obra Peter Pan, 
de Barrie, sabeu quina és? 

a. Com s’anomena la casa on viu el Mester Hora?

b. Quina relació hi veieu amb el nom del carreró? Quin tipus de paraules 
són?

Al capítol 12, la Momo entra al lloc d’on ve el temps i hi sent brunzits i sons de 
tota mena que representen els rellotges de tipus tan diferents que hi ha arreu. Per 
referir-se al so que fan els rellotges Ende utilitza les onomatopeies.

a. Sabeu que  és una onomatopeia? Digueu-ne alguns exemples.

b. En quin gènere textual són freqüents?
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c. Quines heu trobat en aquest capítol?

Quins tipus de rellotges hi podem trobar? Escriviu-ne el nom i busqueu-ne una 
imatge que el representi o feu-ne el dibuix. N’hi podeu trobar fins a set tipus 
diferents.

A què fa referència el nom d’aquest personatge?

        

        
 Tipus de rellotge i breu descripció Dibuix o imatge que el representi
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Llegiu la descripció d’en Mester Secundus Minutius Hora que trobareu al capítol 12.

a. Feu un retrat robot d’aquest personatge.

b. Una de les qualitats d’en Mester Hora recorda el protagonista d’El retrat 
de Dorian Grey, d’Oscar Wilde, o en Benjamin Button d’El curiós cas d’en 
Benjamin Button, de Francis Scott Fitzgerald. Després de fer una recerca 
de l’argument d’aquestes dues referències, de quin tret creieu que es 
pot tractar?
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c. Les ulleres d’en Mester Hora són omnividents. Què deu voler dir?

d. Busqueu el significat del prefix OMNI- i de vident.

e. Enumereu altres paraules creades a partir de prefixos. Quin nom reben 
aquest tipus de paraules? Visiteu el següent enllaç per saber-ne més.

f. Una altra cosa que agrada a en Mester Hora són les endevinalles. El fet 
que els personatges savis parlin a partir d’enigmes o endevinalles és un 
altre dels tòpics que podem trobar a la literatura o al cinema. D’aquesta 
manera, es posa de relleu l’astúcia i la intel·ligència del protagonista a 
l’hora de desxifrar-los. Quines endevinalles coneixeu?

        

        

        

        

https://www.auladecatala.com/derivacio-prefixos/
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A continuació us en proposem algunes perque  jugueu una estona tot treballant 
l’habilitat de fer inferències per convertir-vos en uns lectors experimentats.

        
 Poema - endevinalla Solució

«Sóc el ganut més sortós:
tot sovint, d’una embranzida,
pesco amb sis agafadors».
             
   Josep Carner

«Com els poetes de volada,
escriu el seu nom damunt l’aigua».
             
   Miquel Desclot

«Tinc una capsa que camina
sense beure gasolina».
             
   Miquel Desclot

«No sóc de fusta
sinó de pedra.
La gola, negra;
la boca, llum.
Sóc una pipa
que treu el fum
posada dreta».
              Josep-Francesc Delgado
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Les flors d’una hora o les flors horàries, segons l’edició amb la qual treballeu, 
existeixen dins del cor de les persones i, conjuntament amb el pèndol, l’aigua de 
l’estany i la música, representen el lloc on neix el temps.

a. Sabeu que  és un pèndol? Busqueu-ne informació. Un dels pèndols més 
famosos que existeix és el de Foucault. Aquest és l’enllaç del que es pot 
visitar al CosmoCaixa a Barcelona.

b. Les veus provinents de la llum que requeia sobre les flors horàries 
«sonaven com si l’or, l’argent i els altres metalls haguessin cantat». 
Aquesta descripció pot recordar el cant de les balenes. Les heu sentides 
cantar mai? Escolteu-les en el següent enllaç. Tot seguit us proposem la 
lectura d’un article que explica per què canten les balenes. Després de 
llegir-lo, en podem deduir que el cant és una eina de comunicació que 
utilitzen els cetacis. Seguint aquesta hipòtesi, per què creieu que Ende 
associa la música al temps? El temps sona? Per a què serveix la música?

c. En Mester Hora diu a la Momo, quan la nena li demana si pot explicar tot 
el que ha viscut als seus amics en tornar a casa, que «per fer això haurien 
de créixer dins teu els mots justos». Aquesta sentència, què creieu que 
vol dir?

TERCERA PART: LES FLORS HORÀRIES
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https://www.youtube.com/watch?v=CHvO8zBwIpY
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Quan la Momo es desperta del somni reparador a casa d’en Mester Hora, torna a 
ser a l’amfiteatre. Sense que ella ho sabés havia passat prou temps perquè els seus 
amics haguessin canviat de vida. Al capítol 13 s’explica què se n’ha fet dels amics 
de la Momo. Sintetitzeu què ha passat a en Gigi, a en Beppo i als nens.

Comenteu la frase d’en Gigi al capítol 15: «El perill més gran d’aquesta vida és que 
s’acompleixin els somnis». En Gigi és feliç amb la seva nova vida d’èxit? Per què? 

Ende denuncia que la societat i l’economia tenen la missió de formar la classe 
proletària, en el sentit capitalista del terme, i no de formar persones. La prova és la 
denominació de consigna infantil o depòsit infantil -segons la versió-, en comptes 
d’escola.

a. Avui dia també hi ha altres maneres despectives, eufemismes, d’anomenar 
l’escola. N’heu sentit alguna? Cap al final del capítol 16 es reprèn la 
descripció d’aquests espais destinats a la canalla. Anoteu quins valors 
negatius se’n desprenen i quina impressió us produeixen. Us agradaria 
estar-vos-hi? Per què?
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b. Què us agrada de l’institut? Què us agradaria que canviés? 

Al capítol 17 la Momo està espantada i no vol trobar-se l’home gris que l’ha citada. 
Així que decideix caminar sense parar enmig de la gent, pero  arriba un moment 
que no pot més i s’atura a descansar. Aleshores, s’adorm i somia. Dibuixa el somni 
o busca’n imatges a Internet o en revistes que el representin i fes-ne un collage. 
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Al capítol 20, de què s’adonen els homes grisos quan entren a casa d’en Mester 
Hora? Com reaccionen? Per què? 

Finalment, la Momo arriba a l’amagatall dels homes grisos. Seguint la descripció 
en el capítol 21, feu una maqueta/dibuix o representació gràfica d’aquest espai i 
contraposeu-lo al que havíeu creat anteriorment (activitat 48 de la segona part) i 
que es corresponia a les suposicions d’en Gigi. 
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Al capítol 21 la Momo fa front al darrer dels homes grisos mentre un dels 
perseguidors li demana: 

 

     

Així és com ell sol es destrueix i la Momo i la humanitat queden alliberats dels 
xucladors de temps. Aquest fragment té molt en comú o recorda la faula de La 
Fontaine que podeu sentir aquí. Busqueu-ne la relació i expresseu-la aquí: 

Els darrers moments de Momo dibuixen una escena que, malauradament, és 
tremendament actual: «I ara, a la gran ciutat, es veia allò que feia molt de temps 
que ja no es veia: criatures jugant pels carrers i conductors que s’esperaven amb 
un somriure a la cara, i alguns d’ells baixaven del cotxe i es posaven a jugar per les 
bones amb la canalla». Aquesta imatge us recorda algun fet recent que haguem 
viscut com a societat? Com vau viure els moments del confinament? 

        

64

«-Vinga, la flor! -va panteixar mentre li queia de la boca l’esquifida punta del 

cigar, que anà rodolant per terra. El senyor gris es va llançar a terra amb el 

braç estirat per engrapar-la, però ja no hi va ser a temps. Va girar el seu rostre 

cendrós cap a la Momo, es va mig incorporar i va alçar la seva mà tremolosa.

-Si us plau -va dir com si xiulés-, nena, dona’m la flor!

La Momo, que continuava arraulida en aquell racó, es va estrènyer la flor 

contra el cos i, sense esma de dir res, va sacsejar el cap.

-Que bé! -va murmurar el senyor gris-, que bé..., que ja... tot... s’ha... acabat...

I aleshores ell també va desapareìxer.
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Quin joc d’associacions descobriu en la darrera il·lustració de l’obra? 

Què es revela a l’epíleg?
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DESPRÉS DE LA LECTURA
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En l’apartat inicial del dossier, hem treballat els elements que apareixen en la 
literatura fantàstica. Un cop acabada la lectura, quins elements propis d’aquest 
gènere literari hi destrieu? Completeu cada element de la llista amb exemples 
extrets de la lectura:

n Els esdeveniments de la novel·la es desenvolupen en un món com el 
nostre, ple de referents coneguts (tot i que no els podem situar en un 
espai i temps específics) i reals.

n Un dia es produeix la incorporació d’un element inexplicable, irracional.

n La irrupció d’elements fantàstics en la realitat trenca els codis establerts.

LA LITERATURA FANTÀSTICA
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n L’aparició d’objectes i éssers màgics.

n L’habitació, el pis, la casa, el carrer o lloc esborrat de l’espai.

n Les modificacions de l’espai i el temps. La detenció o la repetició del 
temps.

n La lluita entre el bé i el mal.

n La presència d’herois valents que salven el seu món de la foscor. 
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El narrador és el mitjancer entre l’autor i el lector en l’acte de la comunicació literària. 
L’autor conta el relat a través d’una veu, segons diverses possibilitats tècniques. 

A partir de la taula següent2, sabríeu identificar quin tipus de narrador hi ha a la 
novel·la i quin és el punt de vista narratiu? Justifiqueu-ho breument.

2 Font: Barceló, Sergi: «Guia de lectura de La memòria de l’arbre, de Tina Vallès» (pàg. 14) 
    Materials didàctics del Programa El Gust per la Lectura. Curs 2019-2020.

LA VEU NARRATIVA

 
Punt de vista extern (narrador extradiegètic)

El punt de vista extern és el que adopten els narradors que no participen en 
la història; són entitats alienes a la relació espai/temps dels personatges 
que ho saben tot (o quasi tot): què es diu, què se sent i què es pensa. A més, 
pot saber coses que els personatges tampoc coneixen.

El narrador omniscient fa el paper d’un déu que ho sap 
absolutament tot. Aquest narrador utilitza la tercera 
persona i disposa la història a la seva conveniència, 
de manera que el lector n’accepta l’autoritat sobre la 
successió de fets i sobre com es disposen. El narrador 
omniscient, a més, té la capacitat opinativa d’influir en la 
consideració de les accions dels personatges.

Parlem de narrador quasi omniscient per a referir-nos 
al narrador que té la mateixa capacitat de la ubiqüitat 
que el narrador omniscient, però en aquest cas no pot 
transmetre els pensaments dels personatges. Es tracta 
d’una te cnica descriptiva propera a la de la càmera de 
vídeo: ressegueix tot el que fan els personatges, però  
deixa que l’espectador (en aquest cas el lector) jutgi els 
esdeveniments i els comportaments.

El narrador equiscient és un narrador omniscient les 
capacitats del qual es limiten a un personatge.

Narrador 
omniscient

Narrador
quasi 
omniscient

Narrador
equiscient
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http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/lectura/gustperlalectura/materialdidactic/01-per-curs/Abre_QA.pdf
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La narració, el diàleg i la descripció es poden combinar de maneres diverses i 
cada obra o cada fragment pot ser escrit amb un procediment diferent. Aquests 
procediments donen lloc a tres estils bàsics: l’estil directe, l’estil indirecte i l’estil 
indirecte lliure.

a. Llegiu amb atenció el quadre següent per revisar-ne els trets característics 
de cadascun:

        
 

Punt de vista intern (narrador intradiegètic)

El narrador està implicat en la història, n’és un personatge que no 
necessàriament ha de ser el principal. El narrador explica els fets a partir 
de l’experiència de viure’ls o d’haver-los viscut. En aquest últim cas, el 
narrador pot avançar coses que passaran al final de la història perquè 
coneix el desenllaç, però, en canvi, no podrà endinsar-se en els pensaments 
dels personatges.

Es tracta del narrador autodiegètic, és a dir, aquell que 
explica la seva pròpia història. La veu és del tot subjectiva, 
ja que la visió dels fets és molt particular. Utilitza la 
primera persona del singular, tot i que de vegades podem 
trobar un narrador que fa servir la segona persona per 
amagar-s’hi.

El narrador participa en la història, però no n’és el 
protagonista. També és subjectiu perquè veu la realitat a 
partir dels seus ulls.

Narrador 
protagonista

Narrador
testimoni

        

n Estil directe: Procediment propi dels gèneres narratius pel qual la veu d’un 
personatge apareix reproduïda directament en el text sense la mediació d’un 
narrador. És el mode d’enunciació que implica directament destinador i destinatari 
i els protagonistes dialoguen o monologuen directament entre si: és la forma típica 
dels diàlegs, o fins i tot del monòleg o del soliloqui, en què el personatge dialoga 
respectivament amb un altre personatge, amb si mateix o amb un interlocutor 
absent. S’introdueix directament o mitjançant la fórmula va dir. El flux de la 
consciència també és una forma d’estil directe.

n Estil indirecte: Procediment propi dels gèneres narratius pel qual la veu d’un 
personatge apareix en el text reproduïda per la mediació d’un narrador que 
l’explica. És el mode de l’enunciat del discurs relatat. També s’anomena discurs 
narrat. S’introdueix mitjançant la fórmula va dir que.
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b. A continuació, indiqueu a quin estil pertanyen els fragments següents i 
per què:

        

  
n Estil indirecte lliure: Procediment propi dels gèneres narratius pel qual la veu 
d’un personatge apareix en el text inserida en el discurs del narrador, que li cedeix 
la paraula indirectament. És propi de la narrativa moderna.

_Potser ja no podré venir més –va dir en Paolo, el noi de les ulleres.
_Per què? –va demanar la Momo estranyada.
_Perquè els meus pares diuen –va explicar en Paolo- que esteu fets una colla de 

ganduls i de pispes. [...] (capítol 7, pàg. 93 de l’edició de Jollibre)

«El moment en què el príncep Girolamo va fer entrada en el gran saló daurat del 

tron per a l’elecció, la fada va murmurar ràpidament una fórmula màgica, i el pobre 

Girolamo ja només va tenir ulls per ella i per a cap altra noia. I li va semblar tan 

extraordinàriament bella que va cuitar a demanar-li si volia ser la seva esposa.» 

(capítol 5, p. 60 de l’edició de Jollibre)

«[...] Era la imatge d’un príncep jove. Quan el va veure, es va sentir tan atreta per ell 

que el volia anar a trobar de totes passades. Pero , com s’ho havia de fer? La veritat 

és que no sabia on vivia , ni qui era i ni tan sols en coneixia el nom.» (capítol 5, pàg. 

60 de l’edició de Jollibre)

«”Com més gros millor”, deia l’emperadriu Strapazia, i el va fer traslladar a la seva 

banyera. Però al cap de poc temps ja no cabia ni a la piscina imperial (capítol 5, pàg. 

52 de l’edició de Jollibre)
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c. Finalment, busqueu un fragment de text d’estil directe, copieu-lo a la 
taula i transformeu-lo a estil indirecte. Especifiqueu de quina pàgina heu 
tret el fragment. Quins elements heu hagut de canviar?

Si us heu fixat en l’índex que trobareu al final del llibre, veureu que pel que fa 
a l’estructura externa la novel·la està dividida en tres parts. Ompliu la graella 
d’observació següent i comenteu les conclusions a les quals arribeu.

 

        

        

 

 

Estil directe (pàgina _____ )

Part Capítols Noms

Estil indirecte

Adjectius 
connotació 

positiva

Adjectius 
connotació 
negativa

L’ESTRUCTURA DE LA NOVEL·LA

I. 
La

 M
om

o 
i e

l 
se

us
 a

m
ic

s

Capítol 1. Una ciutat gran 
i una nena petita   

Ciutat, 
nena  

Gran, petita No n’hi ha

Capítol 2. 
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Part Capítols Noms
Adjectius 

connotació 
positiva

Adjectius 
connotació 
negativa

II.
 E

ls
 h

om
es

 g
ris

os
III

. L
es

 fl
or

s 
d’

un
a 

ho
ra
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Quines conclusions en podríeu extreure, d’aquesta observació? 

Ara que teniu ben present l’estructura externa de la novel·la a través dels títols 
de cada capítol, penseu que coincideix exactament amb l’estructura interna 
tradicional del text narratiu de plantejament (situació inicial), nus (transformació, 
aparició d’un conflicte) i desenllaç (resolució)? Argumenteu-ho breument. 

Al llarg del nus la tensió narrativa augmenta fins a arribar al clímax (moment àlgid, 
més interessant o emocionant de la successió de fets que anuncia el desenllaç). 
Quin penseu que és aquest moment en la novel·la de Michael Ende? Per què? 
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Ara que ja heu acabat la lectura, reprenem una de les activitats de l’apartat «Abans 
de la lectura» en què se us demanava que féssiu una petita cerca sobre alguns del 
personatges de la novel·la que l’autor prenia de la mitologia grega. Recupereu la 
taula de l’activitat 11 que havíeu completat i comproveu les hipòtesis que havíeu fet. 

Un personatge important de la novel·la és la tortuga Cassiopea, que acompanyarà 
la protagonista durant bona part de l’obra. És una tortuga singular perquè parla 
formant cartells lluminosos a la seva closca i pot predir el futur amb mitja hora 
d’antelació. Tal com ja deveu saber a hores d’ara, si heu investigat una mica sobre 
l’autor per resoldre les activitats del primer apartat d’aquesta guia, a Michael Ende 
li agradaven molt les tortugues. De fet, en col·leccionava, perquè deia que tot i 
que no són útils tampoc no fan mal a ningú i són éssers d’escasses necessitats, fet 
que s’oposa al consumisme exacerbat de la nostra societat.

a. Quines característiques associeu a les tortugues?

ELS PERSONATGES

        
 

Hipòtesi (abans de llegir)Personatge de la 
novel·la Momo

Comprovació /refutació de la 
hipòtesi (després de la lectura )

Mester Secundus 
Minutus Hora  

Momo 

Tortuga 
Cassiopea 
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b. Recordeu alguna història en què intervingui alguna tortuga? Expliqueu-la:

Tot seguit llegiu els poemes dedicats a la tortuga d’alguns exemples de dos dels 
bestiaris en català i analitzeu-los breument: 

        

  

        

        

        

        

        

 

 

 

 

Poemes sobre la tortuga

Poemes sobre la tortuga

Paràfrasi del poema

Paràfrasi del poema

Jo só la tortuga;
em diuen poruga
perquè sempre he dut,
en joia o en pena,
aquest gran escut
damunt de l’esquena.

Josep Carner, Bestiari

El guerrer caigut
dessota l’escut
emparant-se, es fuga.
Cautelosament
s’arrossega, lent
com una tortuga.

Pere Quart, Bestiari

Adjectius associats a la tortuga:

Noms associats a la tortuga

Adjectius associats a la tortuga:

Noms associats a la tortuga

Què tenen en comú els dos poemes?
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Coneixeu la faula de «La llebre i la tortuga»? Llegiu-la a l’enllaç que teniu aquí i 
després comenteu-ne la lliçó. Hi observeu alguna divergència amb les conclusions 
a què heu arribat havent llegit els poemes del bestiari de Josep Carner i de Pere 
Quart? Atenció! Abans de respondre, fixeu-vos en la següent distinció3:

Dediquem un espai per parlar dels antiherois de 
la novel·la, els homes grisos, tot aprofitant per 
reflexionar sobre els colors i la seva significació.

a. Sense necessitat de fer cap recerca, digueu allò que pugueu recordar 
sobre la relació entre els colors i els seus significats.

3 Extret de: http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/lectura/gustperlalectura/materialdidactic/   
    documents/primaria/DOSSIER_recursos_faules_MU.pdf

        

Rondalla: Narració breu en què es barregen elements fantàstics, llegendaris o reals, 
destinada principalment a l’entreteniment.

Llegenda: És la història popular del naixement d’una religió, de la fundació d’un imperi, 
d’una ciutat, la història d’un heroi... Parteix d’uns fets reals a partir dels quals la 
memòria col.lectiva basteix una història.

Conte: Narració breu que explica una història inventada, que pot ser o no creïble.

Apòleg: Es tracta d’un conte que acaba amb una lliçó moral explícita al final.

Faula: Narració en vers o en prosa en la qual es personifiquen animals i objectes 
inanimats. Conté una lliçó moral per corregir els vicis humans.
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http://www.didactics.info/duna/images/pdf/ConteEsforc.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/lectura/gustperlalectura/materialdidactic/documents/primaria/DOSSIER_recursos_faules_MU.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/lectura/gustperlalectura/materialdidactic/documents/primaria/DOSSIER_recursos_faules_MU.pdf
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b. I el color gris, què us sembla que pot significar?

c. Recopileu les frases fetes o expressions que recordeu al voltant del color 
gris.

d. Per tal que reflexioneu sobre la importància i la vigència dels colors a la 
nostra societat, observeu la imatge següent, que es correspon amb la 
investidura del president dels Estats Units el 21 de gener del 2021:

        

  

        

  

        
Qui són aquests personatges i quin
càrrec tenen? ___________________
______________________________

Observes alguna intenció en la forma
de vestir dels personatges d’aquesta
imatge? Per què?
______________________________
______________________________

Què creus que simbolitzen els colors
dels vestits triats? _______________
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Heu vist aquest anunci? Vosaltres amb quina varietat dialectal us identifiqueu? 

A l’avís de lectura que hi ha a les primeres pàgines d’aquest dossier comentàvem 
que en l’edició de Momo de Bromera, el text està traduït a la varietat valenciana, 
a càrrec de Pilar Estelrich i Josep Franco. Tenint en compte aquest aspecte, us 
proposem una petita pràctica de geosinònims.

Els geosinònims o sinònims geogràfics són paraules que es refereixen al mateix 
significat però que s’utilitzen en varietats geogràfiques diferents del domini 
lingüístic, per exemple, calcetins i mitjons. Busqueu les parelles de geosinònims 
del quadre següent (presteu-hi atenció perquè, de vegades, en són tres). Sabríeu 
identificar en quina varietat dialectal de la llengua catalana es fan servir? 

Podeu utilitzar el Diccionari Català-Valencià-Balear, d’Antoni Maria Alcover i 
Francesc de Borja Moll (DCVB) i el Diccionari de sinònims d’Albert Jané. 

VARIANTS DIALECTALS

        

  

        

escombraries, sorra, moix, escombriaire, calces, llanda, ferramenta, fem, 
calcetins, camiseta, vesprada, bes, joguet, oreneta, barrejar, samarreta, 
rentar, petit, roín, agranador, cridar, gat, petó, tarda, arena, prompte, 
llauna, mitges, aviat, eina, mesclar, oronella, joguina, xisclar, besada, 
ocell, llavar, dolent, xicotet, pardal.
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Adapteu a la vostra variant dialectal el següent fragment del capítol 8 (pàg. 132 
de l’edició de Bromera). Si consulteu el Diccionari català-valencià-balear DCVB i 
la informació de la pàgina 25 sobre algunes particularitats del dialecte occidental 
us hi ajudaran.

        

«Convindria que mobilitzàrem tots els nostres antics amics. I tots aquests 
xiquets que ara vénen sempre. Propose que ens posem de seguida a la faena 
i que cadascun de nosaltres avise tots els que puga trobar. I que ells avisen 
també els altres. Ens trobarem tots ací demà a les tres de la vesprada per 
fer una gran sessió de deliberació».
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En diverses ocasions, al llarg d’aquesta guia, hem parlat de la importància de la 
gestió del temps com un dels temes essencials en la novel·la. A banda, també s’hi 
fan evidents altres temàtiques com la importància de l’amistat, l’amor, el joc i la 
família. Per tot plegat, us animem a realitzar un diccionari il·lustrat amb els termes 
següents: 

Un dels moments emotius de Momo és quan els nens expliquen que els seus 
pares, germans, familiars o amics ja no tenen temps, no de jugar, sinó d’estar amb 
ells. 

D’una forma o altra és senzill que tots compartim aquesta sensació en algun 
moment. Les vides que portem en què la feina ens ocupa la major part del temps 
afecta les nostres relacions personals i familiars. Així doncs, cal que trieu una 
persona de la vostra vida a qui adreceu una carta en què expresseu per què l’heu 
triada i què us agradaria que féssiu junts per canviar el sentiment de distanciament 
que ara experimenteu. Un cop elaborada la carta, podeu llegir-la a l’aula (si us ve 
de gust), caldrà que en sortir de l’institut la lliureu al destinatari. 

REFLEXIONS TEMÀTIQUES
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Com ja hem vist en les activitats sobre els primers capítols de la novel·la, Michael 
Ende inicia el relat de Momo parlant del principi de la història, de la creació de les 
ciutats, dels teatres i els amfiteatres. I remarcàvem que amb aquesta idea, l’autor 
reivindica, no només la importància de la cultura clàssica en la nostra societat sinó 
també de la cultura en general. Justament aquest sector, el cultural, com tants 
d’altres, ha estat molt afectat per les restriccions arran de la crisi sanitària originada 
per la Covid-19.

Organitzeu un debat a classe sobre la importància de la cultura a les nostres 
societats. És possible una societat sense cultura? Què vol dir cultura? Què 
considereu cultura? Acostumeu a anar al teatre, a museus, al cinema o a festivals 
de música, entre d’altres? Teniu un enllaç aquí a partir del qual us podeu plantejar 
aquests interrogants i trobar arguments que defensin la vostra posició. 
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Un altre tema de debat que suscita la lectura de la novel·la és el que correspon al 
moment en què, al capítol 7, un nen escolta la ràdio amb un volum molt fort.

Organitzeu la classe en dos grups i 
prepareu un debat sobre la moda actual 
que segueixen força joves d’escoltar 
música amb altaveus al carrer. Vosaltres 
també seguiu aquesta pràctica? Us 
molesta trobar un grup de joves que 
escolten música amb altaveus a la via 
pública? Penseu que pugui molestar 
algú altre que faci ús de la via pública? 
On comencen les llibertats d’uns i 
acaben les de la resta? Podeu buscar la definició de llibertat i llibertinatge per 
documentar-vos millor.

A banda dels temes que ja us hem proposat, podeu preparar un intercanvi 
d’opinions sobre les joguines sexistes. Reflexioneu sobre quina és la joguina amb 
què tracten de temptar la Momo els homes grisos. Què us fa pensar això? Llegiu 
els següents articles i defenseu la vostra postura respecte aquesta qüestió:

n Berta Vilanova: Joguines sexistes? No, 
gràcies. Dins Ara [22/12/2015)

n Anna Llucià Serra: Jugar ens fa lliures: 
idees de joguines no sexistes. Dins 
del blog d’Eduxarxa a El Diari de 
l’Educació [18/12/2015]

Ende intenta explicar la infància que viuen els nens del seu temps i en ressalta la 
supressió de la imaginació i de la creativitat, del joc i de la socialització. La literatura 
s’ha fet ressò del pas de la infantesa a l’etapa adulta, potser de vegades massa 
prematura, tal com es reflecteix en aquest poema de Joan Salvat-Papasseit: 
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https://www.ara.cat/estils/joguines-sexistes-no-gracies_1_1749884.html
https://www.ara.cat/estils/joguines-sexistes-no-gracies_1_1749884.html
https://diarieducacio.cat/eduxarxa/2015/12/18/jugar-ens-fa-lliures-idees-de-joguines-no-sexistes/
https://diarieducacio.cat/eduxarxa/2015/12/18/jugar-ens-fa-lliures-idees-de-joguines-no-sexistes/
https://diarieducacio.cat/eduxarxa/2015/12/18/jugar-ens-fa-lliures-idees-de-joguines-no-sexistes/
https://diarieducacio.cat/eduxarxa/2015/12/18/jugar-ens-fa-lliures-idees-de-joguines-no-sexistes/
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Pantalons llargs
    A J.M. López-Picó
  
Campaneta daurada del meu carret de fira,
cavallet de cartró de mig pam, tot pintat;
havem caminat tant pels camins sense ira
que ara ens cal reposar, i agrair nostre fat.

Ja no tornaré més fent osque! Osque! Corrent,
a carregar amb palets el teu quadrant de fusta.
Campaneta daurada tu em sabies content.
Ara em mena la gent i tothora tinc justa:

I sóc infant encara, i no puc fer-ne esment.
Cavallet de cartró tu em sabies la joia:
si ara jugués a córrer que  diria la gent...
Trobaran molt millor que estimi alguna noia

tant si és bella com no –cavallet tot pintat,
campaneta daurada- i que us deixi al terrat.

a. Per què el poema es titula Pantalons llargs? Què deu significar? Creieu 
que al poeta li agrada fer-se gran?

b. Podem relacionar el poema Pantalons llargs amb els versos dels Poemes 
de l’alquimista, de Josep Palau i Fabre: «Per què no juguen les persones 
grans?/ ¿És el nostre jugar el que explica el seu (dels infants)/ o bé el seu 
joc ens explica a nosaltres?» . Què en penseu?4 

4 Propostes didàctiques a partir del poema Pantalons llargs, adaptades del web Viulapoesia.
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Recordeu que els nens i nenes, juntament amb la Momo, es mobilitzen contra els 
homes grisos. Feu una cerca a Internet per trobar mobilitzacions juvenils al segle 
XXI i esbrineu contra què es manifesten. 

Trieu un tema que us preocupi i amb l’ajut del professorat organitzeu una 
mobilització a l’institut. Cal que dissenyeu i construïu cartells i escolliu una tipografia 
atractiva i entenedora. Necessitareu crear un missatge original i una consigna per 
cantar; tot plegat, que cridi l’atenció!
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Traduïu al llenguatge del còmic el joc en el qual, en el capítol 3, la Momo i els 
seus amics viatgen imaginàriament sobre un vaixell buscant aventures. Per això, 
abans de continuar, cal que llegiu el quadre següent i tingueu en compte aquesta 
informació: 

A tall d’exemple il·lustratiu5:

5 Font de la imatge: https://cat.elpais.com/cat/2019/01/11/cultura/1547210949_681328.html

FEM UN CÒMIC

        

Un còmic és una narració feta mitjançant una seqüència d’imatges o il.lustracions 
que volen transmetre una història al lector.

Recursos de què disposa:

a) La vinyeta. És l’espai que ocupa cada dibuix d’un còmic, el marc que l’enquadra. 
Utilitza recursos semblants al del cinema.

b) El globus o bafarada és el lloc on l’autor escriu el text de diàleg o monòleg 
dels personatges. Dona informació lingüística i paralingüística (mida, gruix i 
disposició de les lletres i de la mateixa bafarada que evoca emocions, estat 
anímic, etc.)

c)  El text narratiu que dona suport a la història i reprodueix la veu narrativa, 
introduint aclariments temporals, confusions possibles o accions paral·leles 
o successives a la de la imatge.

d) L’enquadrament. Empra recursos similars al del cinema: pla general, pla 
americà, pla mitjà curt o llarg, primer pla, pla de detall.
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Per realitzar el còmic, formeu equips de 3 a 5 persones i seguiu les consignes 
següents:

1. Feu un resum del fragment en vuit oracions, tot seguint l’esquema que 
trobareu a continuació:

2. Elaboreu un guió del còmic a partir d’aquest esquema.

3. Utilitzeu un màxim de 8 vinyetes per explicar l’aventura.

4. Amb el suport i les orientacions del docent d’Educació Visual i Plàstica, si 
convé, dibuixeu el còmic.
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Al llarg de la guia hem analitzat moltes frases d’una gran força poètica. Per poder 
aprofundir en aquest gènere literari, us proposem diverses activitats que obren la 
porta a explorar què és la poesia.

On creieu cadascun de vosaltres que es troba la poesia? Feu una pluja d’idees a la 
pissarra. Després agrupeu les que són semblants o hi estiguin més relacionades i 
redacteu una síntesi de tot el que heu anat dient. Comenteu, tot seguit, el poema 
de Carles Riba (extret del web Viu la poesia). 

A partir de la lectura 
de La paraula escrita, 
de Remei Margarit 
Tayà, també podeu 
reflexionar sobre 
la funció de la 
poesia. En aquest 
poema s’estableix 
una connexió entre 
poesia i cor, mentre 
que Ende connecta 
temps i cor. Llegiu el 
poema i responeu:

POEMES PER COMPARTIR
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a. Com sent el seu cos i el seu cor, el jo poètic? Què el fa reaccionar? Per a 
què li serveixen les paraules, és a dir, la poesia?

b. Expliqueu el significat d’aquests versos: 

Al llarg de la guia hem analitzat moltes frases d’una gran força poètica. Per poder 
aprofundir en aquest gènere literari, us proposem diverses activitats que obren la 
porta a explorar què és la poesia.

        

  

        

  

«Només [...] la paraula / escrita [...] / apaivaga 
el desig / que rosega les meves entranyes.»  
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a. Per què es diu que «la poesia són veus»? Hi esteu d’acord? A la primera 
estrofa, de quantes formes es qualifiquen les veus? Identifiqueu els dos 
pols en què se situen aquestes veus. Quines veus són pròpies del món 
real? I del món imaginat?

b. La funció del fanal, a la segona estrofa, pot ser real i metafòrica. Penseu 
que hi ha veus que tenen la capacitat d’il·luminar? Per què? Coneixeu 
alguna persona que utilitzi la veu amb diferents funcions? 

Aquest poema va ser editat el Dia Mundial de la Poesia de 2008 en moltes 
llengües diferents. Podeu consultar-les clicant aquí. En grups, trieu una llengua 
desconeguda i, a partir de la llengua catalana i d’altres llengües que us serveixin 
de pont, intenteu desxifrar el màxim nombre possible de mots. Amb aquest 
vocabulari nou, escriviu una frase en la llengua desconeguda. Després, apunteu-
les a la pissarra i la resta de grups hauran d’endevinar què hi heu escrit. 
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I per finalitzar aquest recorregut que us proposem a partir de la concepció de la 
poesia i la connexió que s’estableix amb la veu interior i el cor, tan presents en 
l’obra Momo, llegiu aquest fragment d’Els versos no són per vestir-nos, de Josep-
Francesc Delgado. Si canvieu la paraula versos per temps, aquest poema sembla 
que parli de l’obra Momo. Proveu-ho, tenint en compte que heu de canviar la 
persona en els verbs.

«Els versos no són per vestir -nos» 
[...]
Els versos són llar de foc o rosada,
però mai no són com el fum que es desfà 
o com el fum que tot ho enterboleix.
I mai no esdevenen cendra, sinó 
l’arbre que busques, el que no figura 
als CD roms ni les enciclopèdies:
l’arbre alt amb flors d’oceans on pots créixer.

__________llar de foc o rosada,
però mai no____com el fum que es desfà
o com el fum que tot ho enterboleix.
I mai no __________cendra, sinó
l’arbre que busques, el que no figura 
als CD roms ni les enciclopèdies:
l’arbre alt amb flors d’oceans on pots créixer.

Comenteu les conclusions a què hàgiu arribat després de transformar aquest 
poema de Josep-Francesc Delgado. 
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En diverses activitats de la guia de lectura us hem proposat que féssiu cerca sobre 
paremiologia i frases fetes que tenien relació amb el temps. Les dites, les frases 
fetes i els refranys són, en aquest sentit, petits fragments de cultura popular que 
s’incorporen al nostre le xic a través dels sabers, les crítiques i els consells dels 
avis i els pares.

a. Per tal d’aprofundir una mica 
més en aquestes construccions 
lingüístiques i enriquir el 
vocabulari, consulteu de nou el 
web i, a continuació, expliqueu 
amb les vostres paraules què 
volen dir les següents expressions 
que fa servir Michael Ende al llarg 
de la lectura:

  

EL LLENGUATGE LITERARI

        

n Fer-li buidar el pap (cap. 1, p. 13)

n Només sabia un parell de números que havia pescat al vol (cap. 1, p. 14)

n [...] i es ferien creus de com abans se n’havien sortit sense ella (cap. 2, p. 18)

n [...]era evident que en Nicola en sortiria esquilat (cap. 2, p. 24)

n Li faltava un bull (cap. 5, p. 41)

n Explicar sopars de duro (cap. 6 p. 46)

n [...] les hi pagaven bitllo-bitllo (cap. 6 p. 46)

n Explicar fil per randa (cap. 6, p. 68)

n S’ho va empassar tot sense dir ni piu (p. 76)

n Cal que estiguem a l’aguait (cap. 11 P. 161)
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 b. Cada llengua té els seus propis refranys i expressions i, com que la majoria 
de nosaltres som bilingües, de vegades els confonem. Sabríeu esmentar 
correctament en català aquestes expressions i refranys que es diuen en castellà? 
Relacioneu totes dues columnes i en trobareu l’equivalència: 

Com haureu pogut comprovar al llarg de la lectura, la prosa de Michael Ende és 
plena de recursos retòrics que sovint l’acosten al llenguatge poètic. Reviseu ara 
l’activitat 17, a l’apartat «Durant la lectura» i compartiu amb la resta de companys 
quins exemples heu anat trobant. 

Moltes figures retòriques no només apareixen en la poesia o en l’escriptura en 
general, com heu comprovat, sinó que també impregnen el llenguatge quotidià. 
Així, en el nostre discurs habitual no són gens estranyes les construccions 
lingüístiques com ara no penso empassar-me una altra mentida, els preus estan 
pujant, em moro de son o tinc la llengua com un fregall.

a. Fixeu-vos en les següents expressions6 i reflexioneu, amb l’ajuda i guia del 
docent, si cal, sobre quin significat tenen i com estan construïdes. Quines 
estan lexicalitzades, és a dir, formen part del corpus lingüístic del català? 
Quines són fruit de la imaginació de l’autor i molt properes al llenguatge 
poètic?

6 La referència de la pàgina correspon a l’edició de Jollibre.

                

En castellà es diu...

n Tocar madera

n Faltarle un tornillo (a alguien)

n En casa de herrero cuchara de 
palo

n Ser tal para cual

n De tal palo, tal astilla

En català diem...

n Faltar-li un bull (a algú)

n Els testos s’assemblen a les 
olles

n Ésser l’un per l’altre

n A cal sabater sabates de paper

n Tocar ferro
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Metàfores

n La seva imaginació [...] creixia ufanosament, com l’herba d’un prat a la 
primavera. (cap. 5, p. 51)

n  Quan la Momo es trobava entre l’auditori, li feia l’efecte que en el seu 
interior s’havia obert una resclosa i que les seves invencions li afluïen i 
li brollaven sense parar i sense que calgués meditar-les. (cap. 5 p. 56)

n   S’hi alçava un bosc de rellotges de peu (cap. 12, p. 169)

n   ...

Comparacions

n [...] unes ajudantes dotades d’una memo ria tan prodigiosa que eren 
capaces de suplir qualsevol biblioteca (cap. 3, pàg. 29-30)

n afilada com una fulla d’afaitar (cap. 5 pàg.32)

n negre com la gola d’un llop (cap. 5 pàg.32)

n roents com el filament d’una bombeta (cap. 5, pàg. 34)

n una pluja tan espessa que els tallava la respiració (cap. 5 pàg.35)

n gris com la cendra (cap. 4 pàg. 49)

n era com si les seves històries haguessin fet el camí a peu. (cap. 5, pàg. 51)

n com si li haguessin donat ales (cap. 5 pàg. 51)

n la vida [...] transcorria [...] com una línia recta feta amb un cordill que 
s’estira cap a l’horitzó (cap. 6, pàg. 85)

n ...
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b. Compareu les construccions lingüístiques de tots dos quadres. Quina 
diferència hi ha entre una metàfora i una comparació?

c. Elaboreu ara una llista de metàfores del mal, fent un repàs d’històries o 
pel·lícules de por que conegueu. 

        
 Construccions lexicalitzades Imaginari de l’autor
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Ende era un enamorat de la cultura japonesa i justament d’aquesta tradició provenen 
els kamishibai, és a dir, els teatres de paper. Què són? En què consisteixen? Mireu 
aquest enllaç i expliqueu-ho amb les vostres paraules.

En el cinquè capítol en Gigi explica diverses històries, com la del peix daurat o 
el globus terraqüi. Amb la col·laboració i les orientacions del professorat de les 
matèries d’Educació Visual i Plàstica i Tecnologia, us proposem que elaboreu 
l’adaptació de la història del peix daurat a un teatre de paper. Per fer-ho, heu de 
tenir en compte una sèrie de pautes:

1. Determineu-ne les tres parts de la narració.
2. Seleccioneu els 8 moments més importants de la història.

3. Acompanyeu aquests moments, d’una paràfrasi del text, és a dir, d’una 
explicació amb les vostres paraules que representi el fragment seleccionat.

4. Feu la il·lustració que s’adigui millor al fragment que expliqueu. 

5. Amb el suport i les orientacions del docent d’Educació Visual i Plàstica, 
prepareu 8 làmines dibuixades, darrere de les quals hi haurà el fragment 
del relat que les acompanyi.

6. En col·laboració amb la matèria de Tecnologia, fins i tot podeu construir el 
vostre propi kamishibai. Visiteu aquest tutorial, tot i que n’hi 
ha d’altres a Internet que també poden ser-vos útils.

KAMISHIBAI: TEATRES DE PAPER
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https://www.youtube.com/watch?v=yhPFfXrsqEg
https://www.youtube.com/watch?v=ajflrFckIlc
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Busqueu, a través de Google Maps, una escultura 
que s’anomena «el peix daurat» a la ciutat de 
Barcelona. Un cop la tingueu situada hi podeu 
enllaçar el Kamishibai de la llegenda que més us 
hagi agradat.

Si heu gaudit amb aquesta activitat, podeu repartir la classe en dos grans grups per 
tal de fer la traducció audiovisual de les altres dues històries que explica en Gigi 
en aquest capítol: «El tirà Marxentius Communus» i «El conte del mirall màgic».
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https://consent.google.es/m?continue=https://www.google.es/maps/preview&gl=ES&m=0&pc=m&hl=ca&src=1
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Al llarg de la guia de lectura us hem animat a dibuixar o realitzar 
maquetes de diferents espais que caracteritzen la novel·la: 
l’amfiteatre, l’habitació de la Momo, la casa del Mester Hora i la 
Caixa d’Estalvis del Temps dels homes grisos.

Us proposem que seguiu aquests passos importants: 

n  Distribuïu-vos, amb el vistiplau del o de la docent, en 
grups de tres persones i repartiu-vos quina maqueta farà 
cada grup.

n  Preneu nota dels elements descriptius en què es basa 
el vostre grup per elaborar la maqueta que us pertoca 
i justifiqueu breument les decisions que preneu per 
recrear aquest espai.

n Podeu començar a construir les 
maquetes partint d’una capsa de 
sabates, tubs de cartró o similar.

n Espremeu la imaginació i utilitzeu 
tots els recursos i materials al vostre 
abast per crear el mobiliari, els detalls 
que calguin (cartró, plàstics o altres 
materials reciclats, botons, pasta de 
modelar, papers de colors...).

Caldrà que recopileu aquestes feines i que en prepareu una exposició en algun 
espai del vostre centre. Per això haureu de:

n Trobar un espai al centre per fer 
l’exposició.

n Pensar on col·locareu les diferents 
maquetes i com les distribuireu per 
l’espai.

n Pensar si us cal materials accessoris 
(alguna tela per cobrir taules i 
cadires, etc.).

ITINERARI DE LECTURA
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n Acompanyar cada maqueta amb etiquetes de la mateixa mida i format i 
que segueixin el mateix esquema: títol i breu descripció de l’espai, i frase 
de l’obra que expliqui algun fet que s’hi desenvolupa. 

n Triar un parell de persones per fer l’itinerari guiat de l’exposició a la resta 
de grups de l’institut. Entre tots elaboreu el guió per presentar l’obra de 
Momo als visitants.

n Evidentment, també teniu la possibilitat de fer maquetes virtuals d’aquests 
espais amb eines informàtiques i introduir-les a l’exposició.

 

   

Escultura a la Plaça Michael 
Ende, Hannover (Alemanya)
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