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UNITAT 1
Invasió subtil

A l’Hostal Punta Marina, de Tossa, vaig conèi-

xer un japonès desconcertant, que no s’as-

semblava en cap aspecte a la idea que jo tenia 

formada d’aquesta mena d’orientals. 
A l’hora de sopar, va asseure’s a la meva 

taula, després de demanar-me permís sense 

gaire cerimònia. Em va cridar l’atenció el fet 

que no tenia els ulls oblics ni la pell groguen-

ca. Al contrari: en qüestió de color tirava a 

galtes rosades i a cabells rossencs. 
Jo estava encuriosit per veure quins plats 

demanaria. Confesso que era una actitud 

pueril, esperant que encarregués plats poc 

corrents o combinacions exòtiques. El cas és 

que em va sorprendre fent-se servir amanida 

—«amb força ceba», digué—, cap i pota, molls 

a la brasa i ametlles torrades. 
M’havia imaginat que el japonès menjaria 

amb una pulcritud exagerada, irritant i tot, 

pinçant els aliments com si fossin peces de 

rellotgeria. Però no fou pas així: l’home se 

servia del ganivet i la forquilla amb una gran 

desimboltura, i mastegava a boca plena sense 

complicacions estètiques. A mi, la veritat, em 

feia trontollar els partits presos. 
D’altra banda, parlava el català com qual-

sevol de nosaltres, sense ni una ombra de cap 

accent foraster. Això no era tan estrany, si es 

considera que aquesta gent és molt estudiosa i 

llesta en gran manera. Però a mi em feia sentir 

inferior, perquè no sé ni un borrall de japonès. 

És curiós de constatar que, el toc estranger a 

l’entrevista, l’hi posava jo, condicionant tota 

la meva actuació —gestos, paraules, entrades 

de conversa—, al fet concret que el meu inter-

locutor era japonès. Ell, en canvi, estava fresc 

com una rosa. 
Jo creia que aquell home devia ésser repre-

sentant o venedor d’aparells fotogràfics, o 

de transistors. Qui sap si de perles culti-

vades… Vaig provar tots aquells temes i ell 

els apartà amb un ample moviment del 

braç. «Venc sants d’Olot, jo», digué. «En-

cara hi ha mercat?», vaig preguntar-li. 

I em va dir que sí, que anava de baixa 

però que ell es defensava. Feia la zona 

sud de la Península, i va afirmar que, 

així que tenia un descans o venien dues 

festes seguides, cap a casa falta… 
—No hi ha res com a casa! —reblà 

amb un aire de satisfacció. 
—Viviu al nostre país? 
—I doncs? On voleu que visqui? 
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DIMENSIÓ  LITERÀRIA

DIMENSIÓ  COMPRENSIÓ  LECTORA

Sí, és clar, són rodamons i es fiquen per-
tot arreu. Me’l vaig tornar a mirar i asseguro 
que cap detall, ni en la roba ni en la figura, no 
delatava la seva procedència japonesa. Fins i 
tot duia un escut del Futbol Club Barcelona 
a la solapa. Tot plegat era molt sospitós, i em 
va capficar. La meva dona s’havia fet servir 
el sopar a l’habitació, perquè estava una mica 
empiocada; vaig contar-li l’aventura, adornant 
el relat amb les meves aprensions: si molt con-
vé, es tractava d’un espia. 

—I d’on ho has tret que és japonès? —em 
preguntà ella. 

Vaig riure, potser no de bona gana, compa-
dit de la seva innocència. 

—Els conec d’una hora lluny… —vaig con-
testar-li. 

—Que vols dir que n’has vistos gaires?
 —No, però els clisso de seguida! 

—T’ho ha dit ell, que era japonès? 
—Ni una sola vegada. Són astuts… 
—T’ho ha dit algú? 
—Ningú no m’ha dit res, ni falta que em fa. 

Tinc l’instint esmoladíssim! 
Ens vam barallar. Sempre em burxa  

dient-me que soc malpensat i que qualsevol 
dia tindré un disgust dels grossos. Com si no 
em conegués prou! Sembla que es complagui 
a no raonar i és d’una candidesa increïble. 

Aquella nit vaig dormir poc i malament. 
No em podia treure el japonès del cap. Perquè 
mentre es presentin com són, amb la rialle-
ta, les reverències i aquella mirada de través,  
hi haurà manera de defensar-se’n. Així ho 
espero! Però si comencen a venir amb tanta  
de simulació i d’aparat ful, donaran molta 
feina.

Pere Calders: Invasió subtil i altres contes.  
Educaula62 (adaptació).

pueril adj. De nen. 
moll m. Peix de carn molt apreciada.
reblar v. tr. Insistir.
ful -a adj. Fals, no autèntic.

VOCABULARI
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1   Quins aspectes de l’home que sopa a l’hostal sorprenen més al narrador del conte? Enumera’ls. 

 

 

2   Encercla els adjectius que defineixen millor el caràcter del narrador protagonista:

pedant   humil   saberut   modest   vanitós
• Ara pensa i descriu com es definiria ell mateix. Continua la descripció.

3   Aquest relat de Pere Calders es va escriure a finals dels anys setanta, quan a Catalunya encara 
era estrany trobar-hi estrangers. Tenint present aquest context, marca amb una creu la visió 
que té del món el narrador protagonista:

  És un home que està obsessionat per la gran quantitat de turistes 
que visiten el país i pensa que hi ha alguna causa que justifica la 
seva presència.

  És un home molt obert als canvis i orgullós del fet que els estrangers 
vulguin conèixer el nostre país.

  És un home preocupat pel benestar i el futur del país perquè pensa 
que els estrangers el volen envair.

• Copia un fragment del text que justifiqui la teva resposta. 

 

 

4   La dona del narrador protagonista qüestiona la versió del seu marit sobre l’home que sopa a 
l’hostal. Penses que, com diu l’home, és massa càndida? O, al contrari: creus que és ella qui té 
una idea més encertada de la realitat? Justifica la teva resposta.

 

 

5   Ara que ja has treballat el conte, torna’l a llegir i pensa què té de japonès l’home de l’hostal i què 
de català i arriba a una conclusió definitiva de qui és realment aquest personatge que inquieta 
el narrador.

 

  
 

Jo soc 



9

DIMENSIÓ  EXPRESSIÓ  ESCRITA

DIMENSIÓ  COMUNICACIÓ  ORAL

6    Ko Tazawa, un japonès molt català. Mira’t el 
programa de TV3 Ko Tazawa, el primer kata-
lonski japonès i fes les activitats que tens a con-
tinuació: 

•  Completa aquestes afirmacions sobre un treball 
que ha fet Ko Tazawa relacionat amb la cultura i 
la llengua catalanes:

 a  Ko Tazawa ha escrit .

 b  L’onomatopeia zum-zum és  paraula del .

 c  La paraula catalana que li agrada més és .

 d  Ko Tazawa ha hagut de fer aquesta feina tot sol perquè .

• Segons Ko Tazawa, què tenen en comú els catalans i els japonesos? I què tenen de diferent?

 

 

•  Ko Tazawa va tornar anys més tard a Barcelona, però aquesta vegada ho va fer acompanyat de la 
seva família. Quines tradicions catalanes recorda el seu fill de quan vivia a Catalunya? 

 

• Què significa Catalunya per als fills de Ko Tazawa?

 

7   Organitzeu un debat sobre el turisme a Catalunya. Dividiu la classe en dos grups. Un defensarà 
la necessitat del turisme sense condicions per al desenvolupament de l’economia del país, i l’altre 
un model que reguli el turisme per tal que sigui sostenible, de qualitat i respecti l’autenticitat 
del país. Abans, però, heu de buscar diferents arguments per defensar les vostres tesis.

Trobaràs l’enllaç  a aquest vídeo en l’espai personal del web  www.barcanova.cat.

8   Un blog de viatges. «Viatjar et fa modest, perquè pots veure com de petit és l’espai que ocupes 
en aquest món», va dir Flaubert. Ara escriu l’entrada d’un blog sobre un viatge que hagis fet o 
que t’agradaria fer. Per escriure aquest text, segueix aquests consells: 

• Pensa un títol atractiu i escriu-lo.
• Ordena la informació cronològicament.
•  Destaca aquells aspectes que consideris més importants.
•  No t’oblidis d’incloure-hi consells per ajudar els lectors que estiguin pensant de fer aquest 

mateix viatge.
•  Les anècdotes també són interessants... i els viatges ens permeten de viure’n moltes! Anima’t 

i explica-les. 
•  Afegeix-hi fotografies que il·lustrin el teu viatge.
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GRAMÀTICAConeixement de la llengua

Les funcions i els registres del llenguatge

9    Llegeix aquests missatges i relaciona’ls amb la funció del llenguatge que predomina en cada un:

1  conativa o apel·lativa   2  poètica   3  referencial   4  fàtica   5  metalingüística 

• Ara relaciona cada missatge amb el context més adequat:

 cartell publicitari d’una agència de viatges    conversa telefònica 

 llibre de medi natural    llibre recopilatori d’haiku    llibre de Llengua catalana

10   Llegeix aquesta conversa entre el narrador de la lectura i la seva dona: 

—T’asseguro que aquest paio és japonès!
—No creus que en fas un gra massa de tot plegat?
—No t’ho pensis pas... el que vol és que el prenguem per un altre. Però a mi no me la cola... Ara 
mateix m’aproparé d’estranquis per guipar-lo.
—Doncs ves amb compte que no quedis ben fomut! Que últimament només fas que embolicar la troca.

a) A quin registre lingüístic pertany? Marca-ho. 

 Al registre formal        Al registre no formal

b)  Copia les expressions que pertanyen a aquest registre i proposa’n d’equivalents pròpies de la llen-
gua estàndard. 

 :  : 

 :  : 

 :  : 

 :  : 

Vine al Japó a la primavera  
i descobreix un espectacle de colors.

La primavera:
ja fullen els desitjos
inquietud.

NarCís Comadira: «Bon temps» 

A la primavera, les temperatures són 
més suaus i les pluges, freqüents. 

Primavera és un substantiu comú indivi-
dual i abstracte. 

—Que vindreu a visitar-nos a la prima-
vera?... M’escoltes?  
—Sí... sí... t’escolto. Sí, vindrem sí. 
—Quina il·lusió! Tinc moltes 
ganes de retrobar-nos!



11

DIMENSIÓ ACTITUDINAL I PLURILINGÜE

11   Els dos primers textos parlen sobre un mateix tema i els dos següents sobre un altre. 
Llegeix-los i marca, en cada cas, el que tracta el tema d’una manera especialitzada.

El rave japonès és una pasta de color verd que s’obté de la ratlladura d’una planta cone-
guda com a wasabia japonica (Eutrema japonicum). La seva principal característica és 
el seu sabor picant, que dura poc a la boca i que es percep molt més de forma nasal.

Respecte a la gastronomia japonesa, trobo que el wasabi és massa picant. L’altre dia em 
vaig assabentar que hi ha wasabi autèntic, que, quan te’l menges, notes una picor al nas, i hi 
ha també un succedani, que es aquell que, en menjar-te’l, notes més estona la picor a la boca.

La Maria va viatjar a l’estiu al Japó i va celebrar amb la gent del país la festivitat del Tanabata. Em 
va explicar que els carrers estaven adornats amb unes tires de papers de colors, en què la gent 
escriu els seus desitjos, les quals després les pengen en tires de bambú. Les fotografies que em 
van ensenyar eren molt acolorides i alegres. Algun dia m’agradaria de veure-ho en persona.

De les tradicions i festes japoneses, destaquen l’Obon i el Tanabata. El Tanabata és un festival 
que té els seus orígens en una llegenda xinesa que parla del pastor Hikoboshi (que representa 
l’estrella Altair) i una costurera Orihime (que representa l’estrella Vega). Aquest festival se cele-
bra el 7 de juliol i dura tres dies. Durant aquest període la gent escriu els seus desitjos en tires 
de papers de colors i les penja en branques de bambú que decoren els carrers de pobles i ciutats. 

12    En l’activitat anterior es parla d’un aliment típic japonès i s’anomena de dues maneres diferents. 
Quina creus que és la forma més adequada per anomenar, en català, aquesta arrel picant de la 
wasabia japonica? Llegeix aquesta entrada extreta del Termcat i encercla la resposta correcta: 

Definició
Arrel picant de la wasabia japoni-
ca, molt utilitzada en la cuina ja-
ponesa com a condiment, general-
ment en forma de pasta o ratllada.

rave japonès

 ca rave japonès, n m

 es wasabi 

 fr raifort du Japon

 fr wasabi 

 en Japanese horseradish 

 en wasabi

•  Consulta el Termcat i anota quina és la paraula catalana per designar aquests aliments de la gastro-
nomia japonesa:

gomashio   shiitake   matcha  
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ORTOGRAFIAConeixement de la llengua

L’accentuació i la dièresi. El diftong

13   El narrador de la lectura està convençut que l’home de l’hostal és origina-
ri del Japó i, perquè l’entengui bé, es dirigeix a ell marcant bé les síl·labes.

a) Completa:

Japonès és una paraula  

que s’accentua perquè .

b)  Completa les següents definicions amb la paraula adequada. Tingues  
en compte si has d’accentuar o no les paraules que escriguis: 

La persona natural...

...d’Escòcia és un  ...de Barcelona és un 

...de la Xina és un  ...d’Anglaterra és un 

...de Ghana és un  ...d’Hamburg és un 

14   Separa les següents paraules en síl·labes, encercla la síl·laba tònica i escriu l’accent quan cor-
respongui:

terraple  elastic  quilometre 

massis  impressora  raco 

angel  pressec  calendari 

cervol  metode  hipopotam  

pero  fenomen  molestia 

•  Encercla les vocals e i o de les paraules anteriors segons el codi de color:

 e i o obertes                   e i o tancades

15  Digues quin tipus de paraules són les següents segons la posició de la síl·laba tònica:

fàbrica   màquina   còpia   secretària   òpera

 agudes    planes    esdrúixoles

•  Ara desplaça la síl·laba tònica una posició cap a la dreta, pensa si han de dur accent o no i escriu una 
oració amb cada una de les paraules resultants:

 

 

 

 

 

Vos-tè és ja-po-nès?
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16   Localitza les paraules que tenen un diftong i subratlla-les segons el codi de color. Tingues en 
compte si, quan pronuncies les vocals que estan en contacte, tendeixes a obrir la boca (creixent) 
o a tancar-la (decreixent):

guany      boira      sabata      estàtua

quantitat         piragua         iot         bitllets

nàutica       ungüent       raig

17  Completa aquesta graella amb les paraules corresponents:

1 La dona del meu veí és la meva .

2 Un material que no deixa passar ni el fred ni la calor és un material .

3 Una activitat que es fa durant el dia és una activitat .

4 La persona que hi ha darrere meu a la cua de la fleca és la .

5 Més d’un país són diversos .

6 Els cinc sentits són el tacte, la vista, l’olfacte, el gust i l’ . 

7 En Joan és poliglot perquè parla diferents . 

a) Què tenen en comú totes les paraules que has escrit?

b) Escriu una de les paraules de la graella en què la dièresi faci sonar la u i una altra en què marqui un hiat. 

18  Completa aquestes oracions amb el participi del verb entre parèntesis: 

a Ko Tazawa ha (traduir)  la conversa als turistes japonesos.

b La mare ha (agrair)  molt la nostra ajuda.

c No tinc gens de gana. Encara no he (pair)  el dinar.

d  El jugador va haver de ser (substituir)  a la mitja part per culpa d’una lesió al genoll.

diftong creixent diftong decreixent

1

2

3

4

5

6

7
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LÈXICConeixement de la llengua

La derivació

19   Llegeix ara el que diu el protagonista de la primera 
lectura a la seva dona: Aquest home dissimula molt 
bé que és japonès perquè s’ha acatalanat.

a)  De quina paraula prové el terme acatalanat?

b)  Així, doncs, acatalanat és una paraula:

 simple   composta   derivada

c)  Afegeix les partícules indicades a les paraules primitives següents i forma paraules noves:

a

llarg

ferm

fluix

content

quiet

lluny

ar+ +

20  Completa les oracions amb una paraula derivada de la paraula subratllada:

a  Del  han sortit centenars de formigues.

b  Quan he pujat al tramvia, el , m’ha felicitat  
pel meu aniversari. Quin home més eixerit!

c  Uns  han fet passar una bona estona al públic amb les seves planxes de surf.

d  Ser  no és positiu. Són més importants els valors que les coses materials.

e  Vam conduir el cotxe per un camí molt ; tant, que una pedra ens el va abonyegar. 

21   Completa la graella separant el lexema del sufix de les següents paraules derivades i indicant 
les modificacions ortogràfiques que experimenta cada paraula:

Paraula derivada Lexema  + sufix Modificacions ortogràfiques

cridaire crit + -aire La t passa a d

blanquinós

taronger

blavor

botiguer

figuera
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22   Totes aquestes paraules són adjectius, però, si afegeixes, a cada una, un sufix, podràs formar 
el nom i l’adverbi de la mateixa família. Fixa’t en l’exemple i acaba de completar tu la graella:

Adjectiu Nom Adverbi

clar claredat clarament

dèbil

pulcre

igual

actual

sensible

honest

23   Encercla els sufixos d’aquestes paraules segons el significat que aportin a la paraula primitiva. 
Utilitza el codi de colors en cada cas:

ofici   lloc   poc o petit   molt o gros

escombriaire    goteta    manassa    deixalleria    petitó

sabater    femer    maneta    sabateria

homenàs    dentista    paperassa

24   Amb els elements dels dos bols forma paraules derivades i explica quin significat aporta el prefix 
a cadascuna de les paraules a què s’afegeix:

 :  : 

 :  : 

 :  : 

re-  bi-

pre-  contra-

avant-  a-

llogar  sèptic  dir

projecte  història

plaça


