
 
 
PAPERINA DE FRASES FARCIDES 
 
DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ del dissabte 22 de març 2014 
 
Objectius  

- Mostrar la riquesa del llenguatge, ja no només com a mitjà de comunicació, 
sinó en la seva vessant poètica i sonora, a través dels embarbussaments i la 
poesia. 

- Mostrar com al llarg del temps el folkore s’ha valgut del llenguatge per a 
transmetre fets i el saber popular dels pobles, a través de refranys, frases fetes, 
endevinalles o proverbis.   

 
Bibliografia de la sessió  

Recull de tot el fons d’endevinalles, refranys, proverbis, etc. de la biblioteca. 
Per la seva originalitat o disseny, n’hi haurà alguns de destacats.   
 
Destacats: 
Giménez, Llorenç. Les endevinalles de Llorenç. Il·lustr. Montse Gisbert i Carmela  
València: Tàndem, 2004 (El Tricicle (Tàndem); 20) 
Casas, Lola; Chiva, Francesc. Rodolins. Il·lustr. Pere Cabaret. Barcelona: Fil d'aram, 
2010 
Proverbis de tot el món. Versió catalana Xavier Roca-Ferrer; il·lustr. Axel Scheffler. 
Barcelona: Destino, 2001 
Què t'empatolles? Recull d'embarbussaments. Selecció Josep i Jordi Batllori; il·lustr. 
Àngels Ruiz. Barcelona: La Galera, 1997.  El Bagul (La Galera); 2 
Albertí, Núria. Els refranys més divertits / Núria Albertí; il·lustracions d'Eva Garcés. 
Barcelona: Estrella Polar, 2012  (L'Odissea; 18) 
 
Per la a presentació: 
Cano, Carles. En què es diferencien una selva i un abecedari? Il·lustr. Paco Giménez. 
Barcelona: Aura, 1993  (En què es diferencien; 2) 
Brenman, Ilan; Moriconi, Renato. Teléfono descompuesto. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2013 
 
Amb material d’acomanyament: 
Aquests dos llibres, d’una mateixa col·lecció, porten unes fitxes joc, que seran una 
peça clau de la sessió. 
Refranys: per jugar. Il·lustr. Màriam Ben-Arab; selecció Nathalie Pons. Barcelona: 
Larousse, 2010  
Endevinalles: per jugar. Il·lustr. Màriam Ben-Arab; selecció Nathalie Pons. Barcelona: 
Larousse, 2010 
 
Altres llibres interessants que estaran en capses a la sala:  
Oliveras, Carme. Dites i refranys. Il·lustr. Riki Blanco. Barcelona: La Galera, 2008 



 
Blanch, Xavier. Endevinalles. Il·lustr. Eva Sánchez. [Barcelona]: Fil d'Aram, 2011 
Refranys. Comentaris i il·lustr. Francesc Salvà. Barcelona: Salvatella, 2001 (Espigó; 11) 
Bonmatí, Ricard. En cap cap cap. Il·lustr. Roser Rius i Camps. Barcelona: Cadí, DL 2008 
Blanch, Xavier. Col·l. Qui sóc. Il·lustr. Monse Fransoy. Barcelona: La Galera, 2001 
Alcoverro, Carme. Col·l. El tresor de les endevinalles. Barcelona: Barcanova, 2004 
El llibre de les endevinalles. Selecció Carme Alcoverro; il·lustr. Carmen Queralt. 
Barcelona: Barcanova, 2003 
Ros, Roser; Fàbrega, Marta. No hi ha any sense refrany.  Barcelona: Timun Mas , 2003 
Blanch, Xavier. Animals de la A a la Z. Barcelona: La Galera, 2007 
 
 
Descripció 

 
1a PART  
En la presentació parlarem de tot allò que coneixem del mercat de les paraules. 
Ja vam conèixer les parades de lletres, d’abecedaris. També vam visitar la plaça de les 
idees, on vam conèixer com s’ho feien Gianni Rodari i Miquel Obiols per inventar 
històries a partir de la combinació de lletres, paraules i idees. 
 
Avui ens aturarem a tocar, olorar, tastar i escoltar paraules a tort i a dret. Ens deixarem 
assessorar per les botigueres del mercat:  
Quin so fan els embarbussaments? Quin gust té la poesia? De què fan olor les paraules 
esdrúixoles? 
 
Al voltant de l’arbre, davant de les parades, començarem explicant que hi ha dos tipus 
de paraules, les paraules domesticades i les paraules salvatges, tal com llegim en el 
llibre:  
Cano, Carles. En què es diferencien una selva i un abecedari? Il·lustr. Paco Giménez. 
Barcelona : Aura, 1993  (En què es diferencien; 2) 
 
Per saber si una paraula és d’un tipus o d’un altre només ens cal mirar al diccionari: les 
que surten, domesticades. Les que no, salvatges! 
Amb un diccionari a la mà comprovem entre tots els assistents si és veritat o no. Diuen 
paraules, reals i de mentida i decidim de quina categoria són. 
 
També expliquem que a vegades, si una paraula la diem molt ràpid pot canviar i de ser 
domesticada pot convertir-se en salvatge.  
Com quan juguem al joc del telèfon:  
Brenman, Ilan; Moriconi, Renato. Teléfono descompuesto. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2013 
 
A continuació els parlem de tres tipus de llepolies, guardades en grans paperines, que 
volem que tastin.  
Primer les expliquem a partir d’un llibre. En llegim algun exemple i després deixem que 
les tastin. 
 



 
1. Rodolins 

Quan juguem a fer rodolins, ens adonem que les paraules tenen un so característic i 
fins i tot potser tenen gust.  
Presentem el llibre: 
Casas, Lola; Chiva, Francesc. Rodolins. Il·lustr. Pere Cabaret. Barcelona: Fil d'Aram, 
2010 
I després convidem els assistents que prenguin una paraula pegadolça de la segona 
paperina.  
En què consisteixen aquestes paraules. Es tracta de cartolines blanques amb mida de 
punt de llibre, plastificades, on hem escrit amb lletres de tampó diferents paraules 
comunes: lluna, onada, endoll, clau... 
Entre tots compartim la nostra paraula i qui vol comenta quin gust s’imagina que pot 
tenir... 
 

2. Els embarbussaments: 
Presentem aquest llibre: 
Què t'empatolles? Recull d'embarbussaments. Selecció Josep i Jordi Batllori; il·lustr. 
Àngels Ruiz. Barcelona: La Galera, 1997.  El Bagul (La Galera); 2 
En portem dos o tres d’escollits per llegir:  
“una vegada una vella...” pàg. 31 
“una vella seca, meca...” pàg. 26 
“una vegada eren tres germans...” pàg. 24 
 
I després repartim unes magdalenes que tenim a la paperina. Són magdalenes fetes 
amb una bola de paper arrugat, enganxada sobre el paper de base típic de magdalena. 
Si despleguen la bola, a dins troben un embarbussament que voluntàriament podran 
llegir davant de tothom. 
 

3. Endevinalles 
Aquest és el llibre que mostrem: 
Giménez, Llorenç. Les endevinalles de Llorenç. Il·lustr. Montse Gisbert. València: 
Tàndem, 2004 (El Tricicle (Tàndem); 20)  
Després de fer algunes endevinalles els donem un caramel de cartró embolicat amb 
paper de cel·lofana transparent, de color groc. Els expliquem que a dins hi ha un 
trosset d’endevinalla i que anirem a la recerca de l’altre trosset, just on diu la solució. 
Aquests cartrons no els hem pas fets nosaltres sinó que són un joc de fitxes inclòs en el 
llibre com a material d’acompanyament:   
Endevinalles: per jugar. Il·lustr. Màriam Ben-Arab; selecció Nathalie Pons. Barcelona: 
Larousse, 2010. 
Són com peces de puzzle que van de dues en dues formant una rodona: un tros diu el 
text de l’endevinalla i l’altre, la solució. Són il·lustrades de manera que la imatge també 
ens dóna una pista. 
 
 
 
 



 
2a PART 
Amb el tros d’endevinalla a la mà marxem plegats cap a la sala tallers. Allà trobem que 
per terra hi ha tot de peces repartides. 
Com si busquessin bolets, tots els assistents s’entretenen a cercar la peça del terra que 
casa amb la seva meitat i que li permetrà saber la solució de l’endevinalla.  
 
3a PART 
Un cop fetes les parelles, repetim l’exercici, però aquesta vegada amb refranys.  
Refranys: per jugar. Il·lustr. Màriam Ben-Arab; selecció Nathalie Pons. Barcelona: 
Larousse, 2010  
Aquest llibre té les mateixes fitxes però aquesta vegada el joc consisteix a casar dues 
parts d’un refrany. 
Tenim les peces repartides en dos pots: els adults de la sala agafaran les primeres parts 
i els infants, les segones parts dels refranys, i, vinga, a buscar parella. 
 
4a PART  
L’estona següent la dedicarem a llegir en família. Després d’una breu presentació del 
fons podran agafar els llibres triats d’endevinalles, refranys, proverbis, etc. i jugar-hi 
lliurement. 
La consigna és una: d’entre tots els llibres que llegeixin, entre tots els rodolins o 
fórmules de cultura popular que descobreixin, han de seleccionar-ne dues:  
una endevinalla i un refrany o frase feta. 
 
5a PART  
La darrera part del laboratori serà la plasmació plàstica justament del refrany i  
l’endevinalla que hagin triat.  
Amb capses de llumins han de fer una endevinalla visual. 
Amb capses de sabates han de fer diorames sobre refranys, proverbis o frases fetes. 
 
De material, un munt i ben divers: papers de tota mena, colors, retoladors, plomes, 
cotó, pintures, coles, pedretes, botons...  
I de límit, cap, només la imaginació de cadascú. 
 
6a PART 
Intentem acabar més o menys tots iguals i poder llegir i mostrar la feina feta. Com 
sempre, ens costa fer aquest final comú perquè tots treballem a ritmes diferents, però 
procurem com a mínim fer una fotografia de tots els treballs resultants.  
 


