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Llegir per parlar, llegir per aprendre

PARLEULLEGIU

Llengua per a tot 
i per a tothom

Històries
de llegenda



Abans de llegir
Abans que arribessin els ordinadors, les tauletes i les consoles,

els avis, àvies, pares i mares, 
eren els encarregats d’explicar contes i llegendes als petits de la casa.

Coneixeu llegendes sobre la vostra ciutat, la vostra comarca...? Quines? 
Com les heu conegudes?

{

Conversa

{

{

Després de llegir

{

3

1Els Alps, situats entre França, Suïssa i Itàlia,
són avui dia destí preferit dels amants de l’esquí
i de tota mena d’esports de muntanya.

Quina és la vostra experiència a la muntanya? 
Hi aneu sovint? 
Hi practiqueu algun esport? 
Què us aporta estar en contacte amb la natura?

Els cartaginesos van ser els primers a utilitzar els elefants 
com a animals per a la guerra. 
Perquè penseu que els cartaginesos van ensinistrar precisament aquests animals?
Quines aptituds podia tenir un elefant al camp de batalla?

4Tal com diu el text, Anníbal era al capdavant 
d’un exèrcit format per homes 
de procedències i ètnies molt diverses. 

Com t’imagines la relació que hi havia entre els soldats? 
Creus que les situacions de perill que vivien els soldats, els unien, més enllà de les diferències culturals?

2Anníbal i el seu exèrcit van sortir de Cartago Nova, 
l’actual Cartagena, 
amb un únic objectiu: destruir la ciutat de Roma. 

Què en penseu sobre les guerres provocades pel repartiment d’un territori? 
Per què creieu que l’ésser humà sempre ha tingut aquest interès d’acaparar terres?



Anníbal va sortir de Cartago Nova
amb un exèrcit de milers d’homes a peu i a cavall, 
amb més de 50 elefants entrenats com a animals de guerra. 

Per arribar a les portes de Roma, 
l’exèrcit d’Anníbal havia de fer més de 2.000 quilòmetres,
creuar dos grans rius, l’Ebre i el Roina, 
i travessar els Pirineus i els Alps per camins estrets
que s’enfilaven a gairebé 3.000 metres d’alçada. 
També havia de passar per territoris aliats amb Roma
i controlar un exèrcit format per homes
de procedències i ètnies molt diverses. 

Els elefants, vinguts d’Àfrica, eren animals desconeguts
a les terres per on passava l’excèrcit, 
i causaven terror entre les poblacions indígenes. 
I si bé podien transportar molta més càrrega que un cavall, 
consumien més de 100 quilos d’aliment per dia, 
no estaven habituats al fred, 
i avançaven amb dificultat pels camins d’alta muntanya, 
estrets, rocosos i coberts de neus i gel. 

La travessia va durar 7 mesos i les condicions van ser extremes. 
Molts homes van desertar i molts altres van morir de gana i de fred. 
Sovint, homes, cavalls i elefants queien pels estimballs. 

Tot i així, Anníbal va aconseguir arribar al nord d’Itàlia. 
El preu de la seva proesa, però, va ser molt car. 
Només van sobreviure la meitat dels homes
i deu elefants. 
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Preparació de l’activitat INFORMACIÓ PER PREPARAR AQUESTA LECTURA 

 Llegeix el text de lectura diverses vegades i preveu les 
dificultats que pot tenir. 

 Consulta l’apartat «Informació per preparar aquesta 
lectura» que trobaràs tot seguit. Obtindràs informació sobre 
l’autor o el tipus de text que es presenta.

 Al final d’aquesta pàgina hi ha un apartat amb enllaços a 
webs on, si ho vols, pots ampliar informació.

 Recorda que entre tu i l’aprenent heu de compartir un codi 
per quan calgui fer evident algun error durant la lectura.

 És important respondre totes les preguntes de l’apartat 
«Abans de llegir».

Per fer la lectura amb l’aprenent segueix les pautes que es 
donen en el document de presentació del material 
(http://www.gencat.cat/llengua/llegirperparlar).

Recorda que l’objectiu és llegir en parella i fer conversa a 
partir de la lectura.

DURADA DE L’ACTIVITAT: 1 h

A partir de la Primera Guerra Púnica els cartaginesos, 
derrotats pels romans, van perdre la seva hegemonia 
marítima i van haver de buscar noves fonts de riquesa. Es van 
fixar en la península Ibèrica, un territori ric en agricultura 
i mineria que els romans anomenaven Hispània. Allà, els 
cartaginesos van fundar la ciutat de Cartago Nova, avui 
coneguda com Cartagena. Els romans, però, també es van 
interessar per la península. Per això van pressionar Cartago per 
repartir-se el territori a partir de la línia divisòria del riu Ebre.

Només set anys després de signar aquest tractat, els romans 
es van aliar amb la població ibera que vivia en territori 
cartaginès.

Davant aquesta provocació, la resposta dels cartaginesos va 
ser atacar Sagunt. Anníbal va ser el general encarregat de 
comandar l’atac. Els romans es van indignar i van declarar la 
guerra als cartaginesos.

Començava així la Segona Guerra Púnica. Conscient de la 
seva inferioritat marítima, Anníbal va prendre una decisió 
arriscada: anar a trobar l’enemic a casa seva, és a dir, atacar la 
ciutat de Roma per terra.

El fragment que llegireu se situa en aquest context.

Ampliació de la informació

Vídeo que explica com era Anníbal i la capacitat que tenia per guanyar Roma
https://www.youtube.com/watch?v=0OpC3FqY-d4

https://www.youtube.com/watch?v=0OpC3FqY-d4

