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Objectius

Destinataris

Oferir una nova eina per promoure la conversa en català 
mitjançant la lectura.

Donar a conèixer la figura de Paco Candel, la seva obra i, 
sobretot, la seva mirada sobre la immigració i el fet de 
formar part d’una nova comunitat.

Acompanyar el lector durant la lectura per tal d’ajudar-lo 
a entendre el text i oferir-li la possibilitat de reflexionar 
sobre el fet migratori.

S’adreça als coordinadors de clubs de lectura fàcil, als dinamitzadors 
lingüístics d’entitats i al professorat de persones adultes.
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Estructura 
del material

Guia d’ús per al dinamitzador del club de lectura. 

Fitxes per a cada capítol, que recullen tant preguntes de 
comprensió lectora com preguntes de reflexió personal.

Activitats de posada en comú de la lectura de la publicació.
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Guia d’ús per al 
dinamitzador 
del club de 
lectura
Es recomana que el dia que es proposi la lectura de la Petita història 
de Paco Candel, s’expliqui qui era aquest personatge i per què 
continua sent actual la seva visió sobre el fet migratori. Es pot 
trobar molta informació a la pàgina web de la Fundació Paco Candel 
http://www.fundaciocandel.org/html/ct/fund_00_inici.asp.

També es recomana que es distribueixin, entre els assistents, les 
fitxes que corresponen a cada capítol i que s’expliqui com les han 
d’utilitzar: un cop llegit cada capítol, agafar la fitxa corresponent 
i provar de respondre les preguntes. Sempre que calgui, tornar al 
capítol i buscar les respostes. Les preguntes de reflexió personal són 
importants de respondre per poder fer una reflexió individual abans 
de la trobada final.

Per al dia de la posada en comú, després de la lectura de la publicació, 
es proposen algunes activitats que poden ajudar el coordinador o 
dinamitzador a recollir les reflexions dels lectors. 
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Activitats per 
a la trobada 
després de la 
lectura

Si haguessis d’explicar en una sola paraula què t’ha fet sentir 
aquesta lectura, quina paraula diries?

També es poden portar diferents paraules perquè els assistents 
triïn aquella que més defineix el que els ha fet sentir aquesta 
lectura. Algunes de les paraules podrien ser: 
 Curiositat – sorpresa – descoberta – coincidència – complicitat 
– igualtat – lluita – injustícia – necessitat – ràbia – 
solidaritat, etc. 

Les preguntes que es proposen es recomana que es facin per parelles 
o en petits grups, perquè els assistents puguin conversar el màxim 
possible sobre el treball de lectura i reflexió que han fet. Si les 
persones del grup són participatives, destinaran, probablement, més 
d’una sessió d’una hora. El més important és que disposin de temps 
per poder compartir les seves opinions.

»
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Havies sentit a parlar mai de Paco Candel? I d’algun dels seus 
llibres?

Si ara et preguntessin qui era Paco Candel, què diries?

Comenta amb algun company quins són els dubtes que has 
tingut a cada capítol.

Cada fitxa conté unes preguntes, les respostes de les quals 
surten al text, i unes altres que demanen una reflexió 
personal. En grups petits, poseu en comú les respostes donades 
per cadascú a les primeres preguntes. Si les respostes no 
coincideixen, torneu a llegir aquell capítol i busqueu entre els 
membres del grup, la resposta correcta. 

Feu canvi de grups i organitzeu la posada en comú de les 
preguntes de reflexió personal, de manera que tothom disposi 
de temps per poder recordar per què va donar aquella resposta. 
Si es disposa de temps i el grup és participatiu, val la pena 
allargar les sessions de manera que cada dia es puguin exposar 
les respostes de dos o tres capítols. És important que en grups 
petits donin la seva opinió i després es busquin coincidències 
en les respostes amb la resta de membres del grup.

»
»
»

»

»
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ACOMPANYAMENT A LA LECTURA DE LA PUBLICACIÓ
PETITA HISTÒRIA DE PACO CANDEL

INTRODUCCIÓ

Preguntes sobre el capítol

Opinió personal

Preguntes

1. Quants anys tenia Paco Candel quan 
va venir a viure a Catalunya?

2. Què volia explicar Paco Candel amb 
les seves obres?

3. Quina idea tenia Candel sobre les 
persones nouvingudes?

1. En aquesta introducció expliquen que 
el missatge de Candel continua vigent. 
Què creus que significa?

2. Quina idea tens tu sobre la 
immigració?

T’ha quedat algun dubte?

Respostes
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ACOMPANYAMENT A LA LECTURA DE LA PUBLICACIÓ
PETITA HISTÒRIA DE PACO CANDEL

MONTJUÏC

Preguntes sobre el capítol

Opinió personal

Preguntes

1. Quin any va néixer Paco Candel?

3. Amb qui va venir a Barcelona?

2. A quin poble?

5. Quan van ser tota la família a 
Barcelona, on van anar a viure?

6. Quina feina va trobar el pare de Paco 
Candel a Barcelona?

4. Què va venir a buscar el pare de 
Candel a Barcelona?

1. Quines creus que són les causes 
principals que fan que la gent marxi del 
seu país?

3. Què creus que pensa una família 
abans de deixar el seu país i decidir que 
ha de marxar?

4. Quines pors creus que tenen les 
persones que decideixen marxar del seu 
país? Quines esperances els mouen a 
fer-ho?

2. Creus que aquestes causes eren les 
mateixes l’any 1927 que ara?

T’ha quedat algun dubte?

Respostes
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ACOMPANYAMENT A LA LECTURA DE LA PUBLICACIÓ
PETITA HISTÒRIA DE PACO CANDEL

DE LES BARRAQUES A LES CASES BARATES

Preguntes sobre el capítol

Opinió personal

1. A quin barri va anar a viure la 
família de Candel?

2. A quina muntanya hi havia la pedrera 
del Morrot?

3. Les persones immigrants de l’època de 
Candel venien de molts pobles de l’Estat 
espanyol. En aquest llibre s’explica que 
reproduïen les seves formes de vida. 
Quines posen com a exemple?

1. Les persones immigrants que han 
vingut a Catalunya en els darrers anys 
provenen de països molt diferents. Creus 
que també reprodueixen els seus costums 
de vida? Pots explicar-ne alguns?

2. Si tu marxessis a viure a un altre 
país, quins costums mantindries?

3. Creus que els costums de les persones 
són els mateixos al llarg de la seva vida 
o es poden modificar?

4. Al llarg de la teva vida, has afegit 
algun costum nou? Quin? Per què?

Respostes

Preguntes

T’ha quedat algun dubte?
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ACOMPANYAMENT A LA LECTURA DE LA PUBLICACIÓ
PETITA HISTÒRIA DE PACO CANDEL

PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA

Preguntes sobre el capítol

Opinió personal

Preguntes

1. Quin dia, mes i any es va proclamar la 
República a l’Estat espanyol?

2. Què esperaven les classes populars 
amb aquest nou govern que va ser triat 
de manera democràtica?

4. Candel va pintar moltes escenes i 
retrats, quina capacitat es pot destacar 
de la seva obra?

3. Quan Candel era petit, quina feina 
deia que volia fer de gran?

1. Creus que les classes populars sempre 
demanen el mateix al seus dirigents?

3. Tu també tenies aficions de petit? 
Quines? Les has continuat de gran? Ara 
en tens alguna? Explica-la.

2. Què diries tu que és el que demanen 
les classes populars als governs?

4. Si no en tens cap, quina t’agradaria 
tenir?

T’ha quedat algun dubte?

Respostes
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ACOMPANYAMENT A LA LECTURA DE LA PUBLICACIÓ
PETITA HISTÒRIA DE PACO CANDEL

LA GUERRA CIVIL

Preguntes sobre el capítol

Opinió personal

Preguntes

1. Quin dia, mes i any es va sublevar el 
general Franco contra el govern de la 
República?

2. Quina anècdota s’explica en aquest 
capítol en relació amb la gana que hi va 
haver durant la guerra civil?

1. En aquest capítol s’explica com 
la guerra civil va trasbalsar la vida 
dels habitants del barri de can Tunis. 
Has hagut de viure una experiència 
semblant? Com imagines que viuen 
aquestes situacions els infant? I els 
adults?

T’ha quedat algun dubte?

Respostes



— 13 —

Petita història de paco candel. Guia per a la lectura

ACOMPANYAMENT A LA LECTURA DE LA PUBLICACIÓ
PETITA HISTÒRIA DE PACO CANDEL

UNA POSTGUERA ENCARA MÉS DURA

Preguntes sobre el capítol

Opinió personal

1. Cap a on fugien els soldats 
republicans quan l’exèrcit franquista 
va entrar a Barcelona?

2. Quins canvis es van produir amb 
el canvi de règim: del republicà al 
dictatorial?

3. Qui era Carles Ribas i amb quin nom 
se’l coneixia? 

4. Què va fer construir Carles Ribas?

5. Quina malaltia greu va patir Paco 
Candel?

1. La solidaritat sempre ha estat la 
força del poble. Has viscut situacions 
semblants on l’única alternativa 
per viure era la solidaritat entre les 
persones? Què creus que es deu pensar en 
aquestes circumstàncies?

2. Creus que és fàcil ser solidari? 
Quantes excuses creus que es poden 
trobar per no ser-ho? I quants motius es 
poden trobar per ser-ho?

Respostes

Preguntes

T’ha quedat algun dubte?
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ACOMPANYAMENT A LA LECTURA DE LA PUBLICACIÓ
PETITA HISTÒRIA DE PACO CANDEL

ELS PRIMERS PASSOS COM A ESCRIPTOR

Preguntes sobre el capítol

Opinió personal

1. Quin jugador del Barça va ajudar 
Candel a publicar el seu primer llibre?

2. Quin renom tenia Manchón, perquè 
era molt ràpid jugant a futbol?

3. Quins van ser els títols dels dos 
primers llibres de Paco Candel?

4. En general, de què parla Candel en els 
seus llibres?

1. Has escrit mai sobre la teva vida 
o sobre algun record d’infantesa? Si 
ho haguessis de fer, de qui o de quina 
situació parlaries?

Respostes

Preguntes

T’ha quedat algun dubte?
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ACOMPANYAMENT A LA LECTURA DE LA PUBLICACIÓ
PETITA HISTÒRIA DE PACO CANDEL

CANDEL SEMPRE SOLIDARI

Preguntes sobre el capítol

Opinió personal

1. Com era Paco Candel?

2. Quina era la seva imatge física?

3. En quin símbol es va convertir Candel 
gràcies als seus llibres?

4. Els llibres Ser obrero no es ninguna 
ganga o Diario para los que creen en la 
gente quins temes tracten?

1. Per què creus que els veïns de la Zona 
Franca anaven a veure Candel sempre 
que tenien problemes?

2. Coneixes algun altre escriptor que 
hagi parlat en els seus llibres del 
mateixos temes que Candel : el món 
de la immigració, la gent del carrer, 
els sindicalistes, els revolucionaris i 
personatges coneguts del barri?

Respostes

Preguntes

T’ha quedat algun dubte?
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ACOMPANYAMENT A LA LECTURA DE LA PUBLICACIÓ
PETITA HISTÒRIA DE PACO CANDEL

UN ESTIL PARTICULAR D’ESCRIURE

Preguntes sobre el capítol

Opinió personal

1. En què diuen que es basa la 
importància literària de Candel?

2. La seva manera d’escriure era clara o 
complicada?

3. A part d’escriure llibres, per a quines 
publicacions va escriure articles?

1. Què en penses dels escriptors que 
expliquen la vida quotidiana de persones 
que podrien ser com tu?

2. Creus que la vida de Paco Candel és 
una vida de superació personal? Per 
què?

Respostes

Preguntes

T’ha quedat algun dubte?
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ACOMPANYAMENT A LA LECTURA DE LA PUBLICACIÓ
PETITA HISTÒRIA DE PACO CANDEL

ELS AMICS DE CANDEL

Preguntes sobre el capítol

Opinió personal

1. Quines feines tenien els amics de 
Candel?

2. Va militar alguna vegada en un partit 
polític?

4. Quants llibres va escriure Candel al 
llarg de la seva vida?

5. Què explicava Candel cada dia quan 
anava al Senat?

6. Quina era la marca de la màquina 
d’escriure de Candel?

3. Encara que no militava a cap partit 
polític, es va presentar una vegada a les 
primeres eleccions democràtiques per 
al Senat, després de 40 anys de repressió 
franquista. Quin any va ser? 

1. Creus que es pot ser immigrant i 
catalanista? Per què?

Respostes

Preguntes

T’ha quedat algun dubte?
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ACOMPANYAMENT A LA LECTURA DE LA PUBLICACIÓ
PETITA HISTÒRIA DE PACO CANDEL

CANDEL UN HOME DE POBLE

Preguntes sobre el capítol

Opinió personal

1. Candel va deixar la política per 
tornar a la literatura. Què no li va 
agradar de la política?

2. Quina és la frase que cita aquest 
capítol on diu que la lluita de l’escriptor 
continua sent la nostra lluita?

3. Quants anys tenia Candel quan va 
morir?

4. Les obres de Candel parlen de temes 
molt diversos que queden recollits en 
aquest capítol, els podries dir?

1. Candel no va aconseguir que tothom 
tingués un món millor, però va lluitar 
tota la vida per intentar-ho. Què en 
penses d’aquestes persones compromeses 
amb causes tan difícils d’aconseguir?

Respostes

Preguntes

T’ha quedat algun dubte?


