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Les
aventures
d'en Cebeta

PROPOSTA DE LECTURA BEN
DESLLIGADA

Un tastet abans de llegir

T’imagines una ciutat on els habitants siguin fruites i
verdures?
Doncs en aquest llibre veuràs tot un país ple de
fruites i verdures que l’habiten.
Com en tota societat hi ha un príncep força
malvat , en Llimona, que amb els seus
llimonorrots empresona el pare d ’ en Cebeta , que
surt cap a la cort a demanar justícia .
L’únic problema és que allà on mana en Llimona tot
funciona a l’inrevés, els lladres són a la cort i els
ciutadans honrats a la presó.

Per saber alguna cosa de l’autor del llibre
Gianni Rodari (1920-1980)

Aquest any hem celebrat que fa 100 anys que en
Gianni va néixer en un petit poble d’Itàlia. Quan va
haver de decidir què estudiar, no en va tenir cap
dubte: es va matricular per aprendre a ser mestre. I
tant li agradava que amb 17 anys es va treure el títol,
molt abans que els seus companys.
Li agradava fer de mestre perquè l’encuriosien
molt els infants i la seva forma d’aprendre a
descobrir el món . De la seva manera de veure el
que fan els infants van néixer gairebé tots els
seus llibres . Era un home que estimava els
infants i, a més , li encantava escriure sobre ells
per tal que els nens i les nenes poguessin fer
volar la imaginació .

Per saber alguna cosa del traductor del llibre

Àlvar Vall fa molts anys que és traductor i gràcies a
ell podem llegir moltes de les obres més importants
de la literatura infantil i juvenil.

L’Àlvar ens fa arribar les novel·les que en Rodari va
escriure en italià al català.

ELEMENTS QUE CAL DESTACAR
Per fer una pausa:

Aquests són alguns aspectes que no volem que
deixis escapar:
La ciutat diversa i complexa
L’aventura en colla
El paper del príncep Llimona
Els llimonorrons
Què és just i què no ho és?

Ara et toca a tu!
Ciutat

diversa,

com

la

construiries?

Si haguessis de fer una ciutat des
de zero, com la faries?
Dibuixa-la o construeix-la amb
material reciclat, el que et vingui
més de gust.
Què hi posaries al centre de la
teva ciutat? Quins serien els cinc
edificis més importants?
Hi ha un bosc a prop? O un gran
parc? O és prop del mar?
Ara que ja la tens dibuixada, falta
el més important, els seus
habitants. Com te’ls imagines?
Hi mana algú o no hi mana
ningú? Dibuixa i crea la teva
pròpia
ciutat
des
del
començament de tot .

Llibres relacionats
Gelsomino al país dels mentiders
Gianni Rodari. Traducció d’Àlvar
Valls. Edita Kalandraka.
Les dues vegades del Baró Lamberto
Gianni Rodari.Traducció de Teresa
Duran. Edita Kalandraka.
Contes per telèfon
Gianni Rodari. Traducció de Teresa
Duran. Edita Joventut.
Tirallongues del cel i la terra
Gianni Rodari. Traducció de Pau
Vidal. Edita Estrella Polar.
El camino que no iba a ninguna
parte
Gianni Rodari. Ilustraciones de
Xavier Salomó. Ediciones SM.

