FULL D’ACTIVITATS NÚM ..........

CICLE.........................................

Abans de llegir...
Quin tipus de text us sembla que esteu a punt de llegir? Per què? Heu sentit a parlar mai de l’autor?
Heu llegit algun text d’ell? Si us fixeu en el títol del text, creieu que el text serà d’un to optimista o
pessimista? En què us baseu per decidir-ho?

FIL DE LLUM (Andreu Rifé)
Quan sento que tot s'ha acabat, que no sé aixecar el cap,
que no tinc forces per continuar endavant.
quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi,
que el món continuaria igual si jo no fos aquí.
Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant,
la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant,
dient que guanyar-me el destí només dependria de mi.
I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant...
Respira, espera't, aixeca't sense pressa,
inspira, refés-te, la vida el món t'espera.
Respira, espera't, aixeca't sense pressa,
inspira, refés-te, la vida el món t'espera.
Quan sento que res té sentit, que el món està girat,
que no sé com posar un peu a terra i recomençar.
Quan sento que no queda res pel que sempre he lluitat,
i cau cada desig que m'ajudava a avançar.
Torno un altre cop a recordar la teva cara al meu davant,
la meva orella escoltant la teva veu baixet parlant,
dient que guanyar-me el destí només dependria de mi.
I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant...
Respira, espera’t, aixeca’t sense pressa...

http://www.viasona.cat/grup/andreu-rife/ping-pong/fil-de-llum

Llegim en parella!

Comprensió lectora
1. Heu encertat el tipus de text que és? I ara que heu llegit el text, heu coincidit en si el to era
optimista o no? En què us havíeu fixat?
2. Sabeu que vol dir l’expressió “un fil de llum”? Feu una frase fent servir aquesta expressió
relacionada amb alguna experiència pròpia.
3. Seleccioneu tres dels estats d’ànim poc optimistes de l’autor i penseu quin és per vosaltres
el més profund. Per què? Us ha passat alguna vegada alguna cosa semblant?
4. Quin és el paràgraf que us sembla més optimista del text? Llegiu-lo i proveu de
memoritzar-lo.
5. Què creieu que volen dir les expressions “el món està girat” o “no sé com posar un peu a
terra”? Tenen un sentit literal o figurat? Parleu sobre algun fet que us hagi passat que
respongui a aquestes dues expressions.
6. Penseu que les següents frases són veritat o falses?
- L’autor del text sembla una persona amb vivències i experiències profundes.
- El destí es considerat un element que no podem canviar.
- Els desitjos de l’autor no es fan realitat segons el text.
- Quan l’autor decideix tirar endavant ho fa molt ràpidament.

Activitats complementàries
1. Aquesta cançó es va fer famosa a partir d’una sèrie de TV. De quina sèrie es tracta?
2. Busqueu a internet o parleu entre vosaltres sobre altres bandes sonores en el cinema o la
televisió que us hagin agradat.

Llegim en parella!

