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SOLUCIONS ACTIVITAT 9 – COMPRENSIÓ LECTORA 
“L’ESPASA DEL REI ARTÚS” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Respostes correctes de les activitats 1, 2, 3, 4 i 5 de la pàg. 181 del llibre. 
1. Relaciona cada pregunta amb la resposta corresponent: 

A.- Com es diu l’esposa del rei üter? 
 2 Igraien. 
 
B- Quina visió té el mag Merlí? 
 3 Veu que el rei Úter patirà uns febres que li causaran la mort. 
 
C- Qui dona el permís al mag Merlí per a crear un obstacle que servirà per a triar el nou rei? 
 1 L’arquebisbe de Canterbury. 
 

2. Copia en el teu quadern una taula com aquesta i completa-la. Fixa’t en l’exemple: 
 

            Quan vivia el rei Úter...             Des que va morir el rei Úter... 

Hi havia pau al regne. 
Tothom vivia feliç i bé.  
Era un bon rei. 
 

No poden viure en pau. 
Els camins són plens de cadàvers. 
Els demanen uns impostos desmesurats. 
Cada vegada hi ha més enfrontaments entre els 
nobles.. Les baralles se succeeixen sense treva .i 
el poble en paga les conseqüències. 
 

 
3. Relaciona cada escenari amb l’escena a la qual correspon: 

  Plaça del poble amb Merlí i l’arquebisbe entrant – ESCENA III 
  Sala del tron d’un castell medieval – ESCENA I 
  Plaça del poble amb grups de gent i planyent-se – ESCENA II 
 

4. Busca informació sobre la figura de l’arquebisbe i respon: 
A. Qui és i quin poder té l’arquebisbe? 

Els arquebisbes eren proposats o bé pels reis o per consell i consagrats pel Papa de Roma. Així va ésser 

durant més de nou segles. Fins que el rei Enric VIII d'Anglaterra, el 1534, va rebutjar l'autoritat papal i 

el Parlament britànic va proclamar la supremacia del rei com a cap de l'església d'Anglaterra.  

 

B Actualment té tant poder aquesta figura? Per què? 

  L’Arquebisbe de Canterbury és la màxima autoritat espiritual de l'església anglicana i constitueix 
  una autoritat mundial rellevant en el si del cristianisme i, com a tal, té un paper important en el 
  diàleg entre religions. En un ordre més regional, en el Regne Unit, l'arquebisbe gaudeix d'un lloc 
  institucional destacat. És membre de la Cambra dels Lords i, en el protocol, ocupa el més alt 
  rang, essent considerat el primer càrrec, després de la família reial. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Papa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Roma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Enric_VIII_d%27Anglaterra
https://ca.wikipedia.org/wiki/1534
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parlament_brit%C3%A0nic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sia_anglicana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cristianisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Regne_Unit
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cambra_dels_Lords
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5. Explica què significa la inscripció que hi ha gravada a l’espasa clavada a l’enclusa: 

 “Aquell qui arrencarà l’espasa de l’enclusa será el legítim rei d’Anglaterra” 
 
El mag Merlí amb el seu poder màgic va fer que només aconseguís arrencar l’espada , EXCALIBUR, 
que hi havia clavada a l’enclusa, aquell que fos el veritable rei d’Anglaterra, i així va succeir. 

 
 

   

  

 

 

 

 

 

 


