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PLA CLIC
El que tens entre les mans és una guia per a dinamitzar una sessió d’un club infantil de lectura. Es 
tracta d’una GUIA CLIC per al lot de llibres del títol La rosa de Sant Jordi. Aquest lot de llibres forma 
part dels recursos generats a través del PLA CLIC (Clubs de Lectura, Infància i Creació), un pla de la 
Direcció del Llibre, Arxius i Biblioteques que la Generalitat Valenciana ha posat en marxa amb la intenció 
de promoure, donar suport i finançar els clubs de lectura infantils i la dinamització de les biblioteques 
infantils a la Comunitat Valenciana, amb accions i recursos que puguen incidir en la promoció i la cura 
del teixit d’usuaris, xiquets i xiquetes, com a ciutadans de ple dret i com a focus d’atenció especial en les 
campanyes de foment lector.

Si tens aquesta GUIA CLIC entre les mans és perquè, molt possiblement, estàs a punt de llegir La rosa 
de Sant Jordi amb un grup de xiquets i xiquetes, bé a la biblioteca pública, a la biblioteca escolar del teu 
centre o bé a l’aula. Ací trobaràs activitats creatives i un guió per a fer una tertúlia dialògica sobre el llibre 
per a reflexionar, crear i passar una estona agradable comentant la lectura.

Et recomanem que avalues i valores el grup amb què comparteixes el club i decidisques si les activitats 
i preguntes proposades són adequades o si és convenient adaptar-les a les vostres necessitats grupals. 
Sense oblidar que açò no pretén ser més del que és: UNA GUIA que podrà servir com a punt de partida, 
ser útil des del principi fins al final, o no servir més que de manera testimonial. Açò dependrà de la 
maduresa del grup, de les seues capacitats creatives, del temps que porteu treballant junts i de molts 
altres factors. No hi haurà res millor que xarrar amb els xiquets i xiquetes per a veure per on heu de 
seguir caminant.

També pensem, i ens agradaria que així fóra, que si algú té intenció i voluntat de posar en marxa un club 
de lectura infantil però no té experiència o disposa de pocs recursos creatius, aquesta GUIA CLIC pot 
resultar-li molt útil i pot oferir-li l’opció de dur a terme l’activitat de manera gratificant.
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DADES DEL AUTOR
 
JOLES SENELL
Joles Senell és el pseudònim de l’escriptor Pep Albanell per a signar els seus llibres infantils. Ha escrit 
innombrables obres per a xiquets entre contes, obres de teatre i novel·les. Amb aquest llibre va aconseguir el 
Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil 1990.

ROSER CAPDEVILA
Es una il·lustradora de Catalunya que porta molts anys il·lustrant llibres infantils. Però també els ha escrits. 
Inspirant-se en les seues tres filles va crear els famosos personatges dels Tres Bessones (Les Tres Bessones), 
dels quals va escriure moltíssims llibres i una sèrie de televisió.
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ARGUMENT
Hi havia una vegada dos xicotets països molt xicotets i molt pròxims (només els separava un riu) que vivien en 
pau. Fins que un dia, el conseller de la reina, un personatge ambiciós i pervers, se sent afrontat pel rebuig de la 
reina i comença a engiponar un pla per a venjar-se. Intenta convéncer, amb enganys i mentides, al rei del país veí 
perquè li declare la guerra. I quasi ho aconsegueix. Encara sort que la sensatesa de tots dos regnes aconsegueix 
trobar una manera de resoldre-ho tot.
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PREGUNTES GENERALS

• Al començament de la història, l’autor descriu tots dos pobles amb una descripció numèrica del que té 
(nombre de cases, de carrers, de places, de boscos o de prats).  Com descriuries tu el lloc on vius, la teua 
ciutat?

• El relat conta l’origen de la llegenda de la rosa de Sant Jordi. Saps el que és una llegenda? Són certes les 
llegendes? Són mentida? Coneixes altres llegendes?

• El conseller de la reina es deia Estanislau Punxegut dels Romanços Tenebrosos. Per què creus que l’autor 
ha triat aquest nom? Creus que és conforme amb la seua personalitat?

• Quan el conseller li demana matrimoni a la reina, aquesta contesta: “I jo només em vull casar amb algú 
que estimi de veritat...” T’ha sorprés la resposta? Sabies que antigament les dones no podien decidir amb 
qui casar-se sinó que li ho imposaven els seus pares? Habitualment eren matrimonis concertats per a unir 
les fortunes de les dues famílies, eren negocis que, òbviament, no estaven basats en l’amor. Creus que els 
reis i reines (o prínceps i princeses) es poden casar amb qui vulguen? O pel lloc que ocupen han de buscar 
algú que siga conforme a la seua posició? 

• Quan el conseller és “rebutjat” per la reina, aquest s’enfada, canvia de país i vol venjar-se. Per què creus 
que reacciona així? Què et sembla? Coneixes a algú que actua així? Alguna vegada t’has sentit com el 
conseller i has volgut “venjar-te” d’algú? Què significa “venjar-se”? Quina finalitat té la venjança? Per a 
què serveix?

T’ha agradat el llibre? T’ha resultat difícil? T’ha divertit, emocionat?
Quan vas saber el títol, t’imaginaves ja l’argument de la història?
La portada del llibre, t’ha donat alguna pista sobre què tracta el llibre?
Què t’han semblat les il·lustracions? Ajuden a comprendre millor la història? 
Aporten coses i detalls que no apareixen en el text?
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• El conseller comença a estendre un rumor amb una història inventada sobre el roser. Però els habitants de 
No-són-les-tres s’ho creuen i comencen a reclamar el que creuen que és seu. Són mala gent? Per què es 
creuen aquella història? Què hauria d’haver passat per a no ser enganyats?

• Quan el rei Frederic visita a la reina Elisenda, aquest acaba marxant-se enfadat. Per què motiu? T’ha 
passat alguna vegada que has rigut d’alguna cosa i un amic s’ha ofés? T’has fixat que, a vegades, ens fan 
gràcia coses que a uns altres els molesta? Per què serà això? Sempre ens fan gràcia les mateixes coses? 
Ens continuen fent gràcia coses que ens divertien quan érem més xicotets? I quan sigues major, què creus 
que et farà gràcia? El riure, l’humor, canvia amb l’edat? Coneixes a algú que mai riu? Hi ha coses que ens 
fan gràcia a tots?

• Al final, el rei Frederic li declara la guerra a la reina Elisenda. Tu saps per què es declaren les guerres 
de hui dia? Saps que, en l’actualitat, hi ha moltes guerres en actiu en el món? Quins coneixes? A casa o a 
l’escola et parlen de les guerres actuals? Per què creus que ho fan/no ho fan?

• Però el rei reflexiona i pensa que la cosa no és com per a començar una guerra. Se citen a la nit en el riu 
i repassen tot el dolent que provoca una guerra: la gent es fereix, es mata, és molt cara,… Quines altres 
conseqüències negatives se t’ocorren que porta una guerra?
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PROPOSTES CREATIVES

• LLEGENDES DE HUI
El relat conta l’origen de la llegenda de la rosa de Sant Jordi. Anem nosaltres a inventar altres llegendes. Per 
exemple: la llegenda del nom d’aquesta biblioteca, o la llegenda de per què es mengen bunyols en les festes 
de Sant Josep, o el tortell de Reis. També podem inventar la llegenda de per què és salada la mar, o per què 
trona abans de ploure, o la llegenda de l’Arc de Sant Martí,…

• JUGUEM AMB ELS NOMS
El conseller de la reina es deia Estanislau Punxegut dels Romanços Tenebrosos. Sembla que el nom era molt 
d’acord amb la seua personalitat.
Com podrien dir-se aquests personatges?

- Un/a astronauta. (Pot estar relacionat amb Estrella, o Sol, o Òrbita...)
- Un/a cuiner/a d’alta cuina.
- Ministre/a de Medi Ambient.
- Investigador/a científic/a.
- Policia.
- Metge /metgessa.

• UNA CARTA PER A ACABAR AMB LES GUERRES
Imagina que els nostres mandataris estigueren ofesos amb un altre país i volgueren iniciar una guerra. Què 
podríem fer? Et sembla que escriguem una hipotètica carta per a convéncer-los que no feren la guerra per 
totes les conseqüències negatives que pot aportar?
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• EXPOSICIÓ DE LLIBRES.

A. Llibres que parlen de la pau.
Hem de fer una selecció de llibres que parlen de resoldre conflictes o de personatges que contribueixen a la pau.

B. Llibres de llegendes tradicionals.
Recuperar llibres o contes que parlen de llegendes tradicionals per a donar-los a conéixer. No solament 
antologies, sinó també llibres que expliquen llegendes tradicionals per separat.

RODOLF EL RATA. Carles Cano i tota la col·lecció “Llegir en Valencià, les nostres contalles”.
RONDALLES. Enric Valor.
LA FLOR DEL LLIRI BLAU I ALTRES RONDALLES. Joaquim G. Caturla. 
FAULES D’ISOP. Editorial Vicens Vives
LLIBRE DE LES BÈSTIES. Ramón Llul. 
FAULES DE SEMPRE I ALTRES CONTES D’ANIMALS. Carme Bernal i Carme Rubio.

• LA ROSA DE SANT JORDI
Igual que es fa a Catalunya el dia de Sant Jordi, podem regalar una rosa cada vegada que es porten prestat un 
llibre (pot ser un llibre de la vostra selecció, d’una llista). Podem fer un taller per a fabricar roses de paper i 
després entregar-les amb cada préstec.

LA ROSA DE SANT JORDI
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