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Trobades de lectura fàcil en català

L’Autor

Àngel  Guimerà va néixer  a Santa Cruz de Tenerife  l’any
1845 fill de pare català i mare canària. Fins els 7 anys no
va venir a viure a Catalunya.

L’arribada de la seva família a Catalunya i l’esforç que va
suposar integrar-se en un entorn diferent, va suposar un fet
rellevant a la seva vida. El tema del mestissatge i de les
diferents cultures és recurrent a la seva obra.

La poesia va marcar el principi de la seva activitat literària,
encara que es va dedicar majoritàriament al teatre.

Entre les seves obres, en podem destacar:   Maria Rosa,
Terra baixa, La filla del mar i , com no, Mar i cel.

Va morir a Barcelona l’any 1924.

Personatges

A l’obra hi apareixen molts personatges, però no tots tenen
la mateixa importància a la  història.  Per  això,  parlem de
personatges protagonistes i de personatges secundaris. 

Fem un repàs per tots ells:

Personatges Protagonistes
Nom Qui és?
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Personatges Secundaris
Nom Qui és?

Veritable o Fals

Tenint  en  compte  el  que  has  llegit,  digues  si  són  Veritables  o  Falses  les  següents
afirmacions:

V F
En Saïd li dóna diners a l’Osman per a la
dot de la seva estimada. 
Quan la Blanca arribés a Barcelona volia
fer-se monja.
La Blanca i en Ferran són cosins.
En Joanot no té cap tipus de remordiments
per haver mort la seva dona. 
En Joanot ha trobat la pau al vaixell pirata.
La  manera  de  viure  d’en  Saïd  és
conseqüència de la petició de venjança de
la seva mare. 
Quan la Blanca sent la història d’en Saïd,
riu amb totes les seves forces.
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En Hassèn és un traïdor al capità.
L’Osman és nomenat substitut d’en Malek. 
La Blanca li  demana un favor a en Saïd:
que porti  en Ferran amb el seu pare. En
Saïd accepta.
Una  confusió  descobreix  la  gelosia  d’en
Saïd.
La Blanca amenaça de suïcidar-se amb un
punyal si algú fa mal en Saïd.
La  Blanca  està  convençuda  que  vol  ser
monja fins que coneix en Saïd. 
La mare d’en Saïd es deia Blanca

Per llegir en veu alta

Capítol 6: “En Saïd explica la seva història” 

Capítol 11: “El capità pirata embogeix de gelosia”

Capítol 17: “Pare i filla s’enfronten”

Vocabulari

Al llarg del text, als marges, hi ha un seguit d’aclariments
sobre determinades paraules. Aquests en són uns altres:

Vocabulari Què vol dir?
Pàgina on

apareix

Trasbals Pertorbació intensa de la calma, de
l'estat normal.

Pàg. 12
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Calfred

Sensació de calor i de fred alhora,
amb estremiment o tremolor,

característica d'algunes
indisposicions i algunes malalties,

esgarrifança.

Pàg. 22

Xuclar Atreure i engolir.
Pàg. 22

Afanyar-se Apressar-se a fer alguna cosa.
Pàg. 34

Captiu Caigut en poder d'algú que el priva
de llibertat.

Pàg. 44

Jeure
Estar, algú o algun animal, estès
ben llarg, en posició horitzontal. 
Estar en posició horitzontal per

descansar, per dormir.

Pàg. 44

Defugir Esquivar, eludir.
Pàg. 44

Angoixa
Malestar profund, alhora físic i

psíquic, determinat per la impressió
d'un perill imminent, indeterminat,

davant el qual hom resta impotent. 

Pàg. 49

Maleir
Cridar sobre algú o alguna cosa la
còlera divina, la reprovació eterna,

la malaurança.

Pàg. 58

Tremolosa Que tremola.
Pàg. 59

Arrossegar
Fer moure (alguna persona o
alguna cosa) estirant-la sense

aixecar-la de terra.

Pàg. 62

Estrènyer
Exercir pressió en costats oposats,

tot al voltant, d'algú o d'alguna
cosa. 

Pàg. 84

Gemegar
Fer gemecs (So planyívol,

inarticulat, que hom exhala a
conseqüència d'un dolor o una

pena.)

Pàg. 84

Penedir-se Saber greu d'haver fet o deixat de
fer alguna cosa.

Pàg. 84

Gosar Tenir el coratge suficient per a fer
alguna cosa.

Pàg. 85

Esverat Que ha perdut la presència
d'esperit, l'esma. 

Pàg. 85
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I tu, què en penses?

 La Blanca ha triat dedicar la seva vida a Déu? Què et
sembla que el pare decideixi que la seva filla ha de ser
monja sense ella  voler-ho? Al  segle  XVII,  època en
què  té  lloc  la  història,  quines  “sortides”  tenia  una
dona?

 El  capítol  5  porta  el  nom de “En Saïd  i  en  Ferran,
nobles  enemics”.  Per  què  “nobles”?.  La  noblesa
continua sent tan important ara com ho era fa segles?

 Les diferències culturals i religioses són el principal 
obstacle per l’amor entre la Blanca i en Saïd. Creus 
que podrien haver trobat un lloc on viure el seu amor? 
El seu amor està condemnat a la tragèdia des de bon 
començament?

 Els moriscos van ser expulsats d’Espanya, oficialment 
per motius religiosos. Creus que van haver altres 
motius per a la seva expulsió? Coneixes altres casos 
d’expulsions per motius religiosos? 
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