
 

 

 

SOLUCIONS ACTIVITAT 9 

 

Comprensió lectora: 

Bernat i el bandolers 

 

1. Qui és en Bernat? I el Picapoll? 

 Bernat és un noiet que ha marxat de casa seva per anar a buscar feina. 

 Picapoll és un bandoler. 

2. Quina relació tenen? 

La relació que tenen és que en Bernat és l’ostatge del bandoler. 

3. El bandoler, com tracta en Bernat? Explica-ho. 

El tracta bé, amb amabilitat, li dóna de beure; però també li fa saber que ara és un 

bandoler més i que es veurà obligat a fer el que li diuen. I si vol anar-se’n, no podrà 

perquè les autoritats hauran posat preu al seu cap.   

 

4. Com es diu el cap dels bandolers? 

Es diu Galtanegra. 

5. Quin altre bandoler s’anomena en la narració? 

S’anomena El Barquer. 

6. El Picapoll, com descriu els bandolers? N’està orgullós? 

El Picapoll diu que són gent d’honor, que roben per viure i que no fan mal a ningú si no 

els traeixen. Si, n’està orgullós. 

 

7. Des de quin punt de vista, extern i intern, està narrada aquesta història? 

Està narrada des del punt de vista extern perquè el narrador explica els fets en tercera 

persona. 
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 8. Tria l’opció correcta en cada cas: 

 

El Picapoll deslliga en Bernat perquè ha arribat l’hora... 

A. De caçar la guilla que ataca el bestiar de la pleta del Corb. 

B. D’atrapar un guillat que s’amaga a la pleta del Corb. 

C. D’anar-se’n cap a la pleta del Corb. 

Les paraules destacades de la frase “ I poques músiques, ho entens? signifiquen.. 

A. No toquis els instruments si no saps música. 

B. “no em vinguis amb romanços o amb històries”. 

C. “no facis soroll”. 

Per al Picapoll, pertànyer a la colla del Galtanegra significa... 

A. Ser un lladre i un traïdor. 
B. Ser un home lliure i d’honor. 
C. Ser un brivall fugitiu. 

Segons el Picapoll, un bandoler és com un llop perquè... 

A. Sempre és perseguit. 
B. Sempre va en grup. 
C. Sempre té gana. 

 

9. Què tenen en comú les paraules següents: 

  Arcabús- mosquet- fusell- pedrenyal- trabuc 

Totes són armes de foc.  


