
EL MÚSIC I ELS LLOPS - FITXES PEDAGÒGIQUES

1/ Mapa dels llocs d'ensenyament bilingüe
Cada mestre(a) ensenyarà els pobles de Fullà i  de Serdinyà. Pot també
situar « l'escola ».
El mapa queda a la vista durant la lectura. Els alumnes podran visualitzar
el camí d'en Ventura.

2/ Text del conte

3/ Fitxes d'exercicis
Els (les) mestres podran triar els exercicis segons el nivell dels alumnes i
fins i tot proposar un treball diferenciat.

- a: dibuix de l'espai
- b: el títol
- c: lletres i escriptures
- d: lletres i escriptures 
- e: paraules
- f: camp semàntic del llop
- g: preguntes
- h: el camí d'en Ventura
- i: la cançoneta d'en Ventura
- j: alguns instruments tradicionals 

4/ Foto del butai

5/ Poesies i dites populars sobre el tema

6/ Cançons sobre el tema 

7/ Recepta de la coca de grassillons





EL MÚSIC I ELS LLOPS

1/ A Fullà, era dia de festa, la més grossa festa de l'any, Santa Eulàlia.
Tothom,  grans  i  mainatges,  eren  reunits  a  la  plaça  en  una  vetllada
d'esbargiment, enmig de força crits i rialles.

2/ Per alegrar més aquesta festa, els fullanencs havien llogat el servei d'un
músic del vilatge veí de Serdinyà. Se deia Ventura, era un famós violinista.

3/ En Ventura havia tocat gairebé tota la nit. En podia pas pus, els seus
dits li feien mal mes tothom s'havia divertit com cal, era el més important.

4/ El batlle de Fullà li  va donar la seua paga i, a més, el bolanger li va
regalar una grossa coca de grassillons, ben daurada. La va ficar al seu sarró
i ara, cap a casa, que hi falta gent!

5/ El  nostre músic  va emprendre el  camí sota la claror  de la  lluna,  va
passar per la Serra, per l'Argelagosa i va entrar a la Vall-llobera. Aquest
còrrec ja ben fosc de dia era encara més inquietant de nit. Mes li feia pas
res, havia caminat més d'un cop per aquells rodals i els coneixia de cor. Se
podia pas esgarriar, sigui de dia o de nit.

6/ En el seu cap rodaven les històries que li contava l'Antoni, el seu padrí
pastor. Li parlava sovint de la Vall-llobera, la vall dels llops... De cop, una
esgarrifança  li  va  travessar  l'espinada...  un  udol,   seguit  d'un  altre  i
d'encara un altre havien trencat el silenci de la nit.  Aviat va sentir una
fressa entre les mates de boix i de ginebre, i en un tres i no res, va topar
amb els llops!

7/ Tot just va tenir el temps de s'enfilar per un arbre veí. Quin espant,
quina mala por ! En Ventura  era en lloc segur de moment mes la llopada
era aquí, sota els seus peus i sabia pas què fer. Aquests animals tenien
fam i ell volia pas ser servit a llur repeixada.

8/ Per sort, tenia la coca de grassillons de Fullà. En va fer petits bocins que
gitava a poc a poc als llops. A la fi n'hi havia pas pus i els llops tenien més
fam que mai.



9/ En Ventura era desesperat. Se podia pas quedar aquí quitllat massa
temps, tenia gana, tenia son, tenia por de caure de l'arbre. Va pensar en el
seu padrí, que sempre cantava guardant el seu ramat. Allavontes, per se
donar un poc de coratge i per pas s'endormir, va començar de xiular una
cançoneta que l'Antoni li havia après. Els llops que rembolaven al peu de
l'arbre van callar d'un cop!

10/ Com que això semblava funcionar, va sàller el seu violí i va començar a
tocar l'instrument. I de tan bé que tocava, els llops, pets de fúger! «Si és
d'aqueixa música que voleu, fins a demà en tindreu!» els  va cridar en
Ventura.

11/ Va baixar de l'arbre, els llops ja eren lluny. La claror del dia començava
de traucar per sobre de les muntanyes. En Ventura va tornar a agafar el
camí i  va continuar tocant el violí  sense parar, i  així fins a les primeres
cases de Serdinyà.

12/ Quan va arribar, la gent del vilatge l'espiaven bocabadats. Ell tocava i
cantava a l'encop, cantava la cançoneta del seu padrí Antoni:

Hi ha anat anit el llop per l'andà?
I no que és a la plaça a ballar!
I s'ha dut una feda?
I no que és una cleda!
I li ets pas rebitllat la massa?
I no que és la carbassa!
I li ets aquissat lo ca?
I no que és el marrà!

(Contat  per  en  Christian Jaulent,  de  Jújols,  l'any  2001,  adaptat  per  en
Didier Payré. Cançoneta recollida de la boca de l'Antoine Pagès, de Llar,
l'any 1996)



Encercla tots els llops que esperen en Ventura a la Vall-
llobera. Pinta el dibuix.

a



Separa els mots que formen el t  t  ol del conte:

ELMÚSICIELSLLOPS

Pinta cada lletra de l'alfabet que s'ha utilitzat per escriure 
el ttol:

A B C D E F G H I J K L M

E L M Ú S I C I E L S L L O P S

N O P Q R S T U V W X Y Z

Encercla el ttol del conte     :

                
EL MÚSIC I EL LLOP LA MÚSICA I ELS LLOPS

EL MÚSIC I ELS LLOPS EL MÚSIC I ELS LLAMPS 

b



Encercla el que va bé:

El conte es passa de dia de nit          
prop d'un vilatge a la vila.

El músic toca la flauta el violí.

Per calmar la fam dels llops, el músic els tira                            
bocins de pa bocins de coca.

Quan senten xiular el músic, els llops                                        
es calmen canten.

Quan senten el violí, els llops fugen ballen.

Quan en Ventura arriba, la gent de Serdinyà l'espien
espantats bocabadats.

Uneix les dues parts de la frase:

El músic va entrar dins les mates de ginebre. 
Els llops eren dins un arbre.
El músic es va enfilar dins el poble de Serdinyà.     
En Ventura va arribar dins la Vall Llobera. 

Dibuixa el moment que més t'ha agradat:

c



Retalla  i  enganxa els  bocins  per  reconstituir  la  primera
pàgina del kamishibai (foto del butai en fitxa adjunta):

Separa els mots que formen el ttol del conte i escriu-lo:

ELMÚSICIELSLLOPS

Pinta del mateix color les tres escriptures de cada mot:

MÚSIC El El els
Els llops LLOPS músic
llops EL músic ELS

d



Escriu al bon lloc:

un llop      una coca      un violí      el sarró

__________  __________  __________  __________

el camí      la lluna      el músic      un arbre

__________  __________  __________  __________

mates      el vilatge      la festa      cases 

__________  __________  __________  __________

e



Entorn del llop

Escriu al bon lloc: 

lloba, llobatera, llobató, llober(a), llopada, lloparó.

És la femella del llop.
És el petit del llop.
És un altre nom pel petit del llop.
És el cau de la família llop.
És un grup de llops.
Que pertany als llops.
  

cua, dents, esquena, morro, orelles, panxa, potes, ulls, 
urpes 

f



Encercla la resposta correcta:

A quin poble és dia de festa?

És la festa a Serdinyà.
És la festa a Fullà.  
És la festa a Santa Eulàlia.

Quin instrument tocava en Ventura?

En Ventura tocava el piano.
En Ventura tocava el flabiol.
En Ventura tocava el violí.

Per què va tenir por en Ventura?

Va tenir por perquè va sentir udols.
Va tenir por perquè feia nit.
Va tenir por perquè la gent de Fullà no eren contents.

Per què va pujar a l'arbre en Ventura?

Va pujar a l'arbre per collir cireres.
Va pujar a l'arbre per agafar un ocell.
Va pujar a l'arbre per escapar als llops.

Per què es va posar a xiular en Ventura?

Es va posar a xiular per se donar un poc de coratge.
Es va posar a xiular perquè havia inventat una cançó.
Es va posar a xiular per pas s'endormir.

Quan va arribar a Serdinyà en Ventura?

Va arribar la mateixa nit. 
Va arribar quan s'aixecava el sol.
Va arribar al migdia.

g



Escriu els noms dels llocs on passen els 3 camins del 
mapa:

Camí 1:

Camí 2:

Camí 3 :

Quin és el camí seguit per en Ventura?:

h



Hi ha anat anit el llop per l'andà?
I no que és a la plaça a ballar!

I s'ha dut una feda?
I no que és una cleda!

I li ets pas rebitllat la massa?
I no que és la carbassa!
I li ets aquissat lo ca?
I no que és el marrà!

i



Aquí  hi  ha  noms d'instruments  tradicionals  catalans  que  no són
forçosament instruments de cobla:  el violí, la gralla, l'acordió, la
cornamusa, les castanyetes, la guitarra, el flabiol, el tamborí, les
castanyoles, el sac de gemecs.

Escriu el nom de cada instrument sota el dibuix:
(A polit, n'hi ha que tenen dos noms)

j





La lluna no sap on cotxa
si al Puigmal o si al Cadí
Posa un peu a cada serra
i al mig toca el violí.

Jordi Pere Cerdà

EL LLOP 

Per la verda prada
va el llop majestuós,
amb les dents esmolades
i l’abric pelut d’un ós.
Busca la seva presa,
una cabreta al mig del ramat
i el pastor resa que resa
per no veure’s atacat.

DITES POPULARS

• Qui del llop parla, prop li surt.
• A llop dorment, no li entra res en dent. .
• La fam fa eixir el llop del bosc.
• Llops amb llops no es mosseguen.
• Mal company i llop, ni de lluny ni de prop.
• Llop amb pell d'ovella, mai no porta esquella.
• Lo que plau al llop, plau a la lloba
• Ovelles sense guardià, el llop se les menjarà.



EI llop i el gos

Un llop tenia res qu'els ossos i la pell
de tant qu'hom feia bona guarda
i, des d'un munt de temps, no trapava que farda:
mai un bocinet d'anyell.
Un dia qu'era pel campestre,
ventra-prim, pellucant i llurcant a pertot,
fa rencontra d'un gos que semblava perdut
lluny de la casa del seu mestre.
El nostre llop, com penseu bé,
cercant un bon repeix a fer,
de li caure dessús tenia galants ganes
(s'estima més carn que patanes).
Mes com el gos era un gossàs,
lluent de pel, gran, gros i gras,
que reganyava una dent dura
i semblava fort com un roure,
el llop se va pensar : « Nos fretem pas amb ell,
belleu m'hajaria la pell »
I, d'un aire manyac, s'apropa, el saluda
i li diu : « Mon amic, te faig mon compliment,
de te veure, quin pler n'hom ten!
Quina esquena tan mosalluda,
com ets reblat, com ets lluent!
Quin cuixal, quina barbolera!
Diguis-me de quina manera
m'ho cal fer per venir com tu.
- Aquí rai, diu el gos, hi ha pas cap primor:
tenes res que de dir adiu a la muntanya
on tu i els teus companys viviu tan malament
que, francament,
el vostre sort és molt a planyer.
De dia, de nit, trastegeu
i de córrer vos rebenteu
sense mai reéixer cap presa
per vos poguer ben afartar,
això n'es una de tristesa.
Trobant pas mai res a pelar,
seu aganyits, seu flacs, seu moixos,
seu a desanou de caputxos.
- Ja ho és! diu el llop, mes com adobar això?
- Es ben fàcil, te dic, vine-te'n ambe jo,
faràs el meu mestier i el trobaràs bo,
t'estaràs a prop de la porta;
quan veuràs a passar gents que marcaran mal,
de la teua veu la més forta,
cridaràs i, si més en cal,
ficaràs un cop de queixal.



An a l'amo faràs força manyagueries,
ell també t'amanyagarà,
te donarà plats a llepar
amb un munt de gormanderies,
i aixís patiràs pas pus:
de tot el món seràs el llop el més horós!
- Xo me va, xo me va! » diu, plorant d'alegria,
nostre afamat que ja rumia
una vida de plers i de felicitat.
Se'n van. Tot caminant, el llop, de prop, se mira
el seu company, i se li gira
en li dient: « Què veig, i que t'és arribat?
I tenes el coll tot pelat!
- Oh! és pas res això - Com pas res? - Poca cosa:
és aqueix collar qu'hom me posa
que m'ha un tansipó nafrat.
- Com? portes un collar? Caram, dolenta afera!
Ets una bèstia presonera!
Podes pas, quan ho vols, córrer, te passejar,
anar, venir d'ací, d'allá!
I bé, company, adiu, te les podes guardar,
te les podes guardar les teues repeixades,
ja ne tinc el disgust abans d'haver tastat!
M'estimi més patir la fam moltes vegades!
Adiu, visca la Llibertat! »

     
 



El cavall i el llop

Certén llop, dins la sasó
que tot ho fa tornar en flor,
va veure en un prat, on passava,
un cavall qu'al bell mig de l'herba pastorava.
« Bona presa, se diu en fent un bot de pler,
i quin tip de carn me faré!
Sí! mes com l'agafar? Es pas fàcil, la cosa!
Si era un moltó rai! Seria fet arreu,
mes amb aquest d'ací, cal ésser fi » se posa.

I amb un aire catximuseu
se li apropa, i li diu : « Fill meu,
me pareixes malalt, qu'és lo que te se passa?
On és el gam que te tracassa?
Mi' que som un bcn metge, i sé, pertot per' qui,
herbes, xucs ravenials, qu'ho poden tot gurir;
de manera que si sabia
quina és al just ta malaltia,
t'asseguri qu'arreu en veuries la fi!
- I bé, fa el cavall, si tant vols que te digui
quin gènere de mal és el meu,
qu'així ho sigui:
tinc un gros bony sota del peu.
- Un bony sota del peu? Ja, jo te'l sabré treure,
perquè també som cirurgià:
als cavalls, hi ha pas com jo per los curar.
Aqueix bony, anem, fés me'l veure.
- Mi'l qui! » diu el cavall, i, com el llocaret
s'acata per donar al peu una mirada,
l'altre li fica un reguitnet
que vos li posa en melmelada
galtes, barres, llengua i queixals.
Amb una fart de cops de pals
se'n hagués millor tret qu'amb aqueixa pernada.
El llop, escarmussat així,
se'n va tornar tot moix, sense gosar se planyer.

Com ell, pel món, més d'un s'enganya,
en volguent ésser massa fi.

Un Tal : Catalanades (Revista « Terra Nostra » n° 29)



Passegem dins del bosc

Passegem dins del bosc
Abans que vingui el llop
Perquè quan vindrà
Se nos menjarà
Però com que no hi és
Nos pot pas menjar.
Llop, on ets!
Llop, ho sents ?
Llop, què fas ?

Me posi els mitjons…

Passegem dins del bosc
Abans que vingui el llop,
Perquè quan vindrà
Se nos menjar
Però com que no hi és
Nos pot pas menjar.
Llop, on ets!
Llop, ho sents ?
Llop, què fas ?

Arribi ! Arribi !

Fugim ! Fugim !

(CD d'acompanyament  de« Llop meu », Anne Bertier, SCEREN, 2009)



Del CD de l'Agram : « Què dirà la gent! »



Coca de grassillons

Per a 7 o 8 persones

- 350 g de farina
- 50 g de llevat de bolanger
- un pessic de sal
- 200 g de grassillons
- 1 ou
- 2 llimones
- 150 g de mantega
- sucre

Barrejar la farina amb el llevat de bolanger i la sal. Diluir amb un got d'aigua tèbia.
Afegir els grassillons trinxats, l'ou sencer, les peles ratllades de les llimones, la mantega fosa i dues 
culleradetes de sucre. S'ha d'obtenir  una pasta ni massa dura, ni massa tova.
Deixar descansar en un recipient almenys 3/4 h en un ambient càlid (cuina). Trencar la pasta i 
formar coques sobre les plaques del forn.
Deixar llevar entre 1/2 h i 3/4 h, al mínim (ambient càlid).
Daurar amb un rovell d'ou. Ensucrar.
Posar al forn calent, termostat 7 o 8. Deixar coure 1/4 h si fa no fa.

Recepta transmesa pel Sr. Camps, bolanger a Illa, que va perpetuar les coques de grassillons de 
pare a fill.

(Extret de « A la table de Padrina », association « Mémoires au fil de l'eau », Illa de Tet, 2004)
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