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ARGUMENT

A l fons del mar hi ha una roca i allà viuen prop d’una 
trentena de carrancs. els carrancs són molt reservats i els 
agrada romandre ocults a les covetes. Per aquella zona 

passa sovint un calamar gegant. els carrancs li tenen molta por, 
però no perquè siga un perill per a la seua supervivència, sinó per-
què és un llandós. Té el costum de repetir el mateix capítol de 
la seua vida i, de pas, vessar alguna llàgrima amb tinta inclosa. 
no obstant això, els carrancs no volen ferir-lo en els sentiments 
i el suporten perquè saben que les ostres són encara més pesades. 
els carrancs d’aquesta roca també coneixen l’estrella de mar, una 
senyoreta molt pagada de si mateixa i que no vol que res ni ningú 
li faça ombra. Un altre animal que també freqüenta la zona és un 
cavallet marí orgullós, que mira de reüll els carrancs i els exigeix 
un tractament de respecte. 

en aquest escenari, fa la seua aparició una bota. Quan la 
veuen a la roca, els carrancs s’afanyen a amagar-se a les covetes per-
què es pensen que és el calamar pesat. Però, una setmana després, 
quan ixen a buscar aliment, observen amb sorpresa aquell objecte 
estrany que no havien vist mai. el calamar, que passa per allà, els 



3

M
ar

av
al

l

explica què és i decideix tornar-lo al seu amo. els carrancs es veuen 
així arrossegats a acompanyar el calamar gegant en aquesta recer-
ca. el primer que fa aquesta comitiva ben curiosa és anar a parlar 
amb la clòtxina més vella i més sàvia del mar. Aquesta clòtxina ha 
viscut unes experiències impressionants: és l’última d’una ventrada 
de 150 000 clòtxines que una onada havia escampat pel mar. Ha 
arribat a ser la més anciana de tot l’oceà i es caracteritza per les 
seues barbes llargues. 

de camí, es troben amb tres gambes roges que pretenen alli-
berar una perla transparent preciosa que hi ha atrapada en una 
botella. Però les gambes, la major afi ció de les quals és fi losofar 
sobre el sostre del mar, necessiten l’ajuda d’un animal més fort, 
com ara el calamar. Així que, agraïdes, s’uneixen al grup que va a 
trobar la clòtxina més anciana de l’oceà. 

Quan per fi  es troben en presència de la clòtxina i li pregun-
ten esperançats per l’amo de la bota. la clòtxina els anuncia que 
es troba a la badia dels dotze Ponts, es fi ca dins de la bota i s’uneix 
també a la cada vegada més nombrosa comitiva. 

la badia dels dotze Ponts és el lloc de naixement de la clòtxi-
na. els pescadors que s’hi ajunten tenen una característica molt 
peculiar: no pesquen espècies protegides ni exemplars menuts. de 
fet, no pesquen res perquè no posen cuquet a l’ham i així poden 
conversar tranquil·lament sense que no els interrompa res. Quan 
la comitiva de la bota ambulant arriba a la badia, troben evarist, 
un sarg menut i bromista, el qual abans de poder comunicar-los 
qui és l’amo de la bota, és devorat per una gavina que s’havia pre-
cipitat d’una manera inesperada en l’aigua. 

finalment, algú veu la bota des de la de la vora i, alhora 
que l'arreplega, xafa alguns eriçons. I així és com la bota troba  
un amo i la clòtxina més vella del mar, amagada dins de la bota, 
mor tranquil·la, cuinada al bany maria, després d’una vida plena 
d’aventures.
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AUTOR I IL·LUSTRADOR

PABLO ALBO va nàixer a Alacant el 1971 i de professió es dedica 
a contar contes. en seté d’eGB va guanyar el concurs de relats de 
la seua classe. li van donar un baló de goma i un joc magnètic. Va 
trobar que no era un premi massa bo, però el va agrair educada-
ment. després d’això se li va quedar dins el corcó de les lletres. no 
va deixar d’escriure històries i des del 1994 també les conta a qui 
vol escoltar-lo. Ha participat en quasi tots els festivals de narrativa 
oral i ha explicat contes arreu d’espanya i també a l’estranger. Hui 
dia continua amb aquella mania d’escriure, i sempre escriu contes, 
tant per a infants com per a persones adultes. 

el 2002 va publicar amb félix Albo el primer llibre de contes per 
a adults: Cuentos contados. el 2003 va guanyar el III Certamen 
Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat «Ciutat d’Alacant», amb 
l’obra Mar de Sábanas. el 2007 va publicar La perillosa casa hor-
rible, un relat infantil de zels i venjançes que acaba bé i Estela, que 
narra la travessia d’una estrella del cel que arriba al mar, i que va 
ser una de les 250 obres d’arreu del món que va obtindre el 2008 
la distinció «The White Ravens» atorgada per la Internationale 
Jugendbibliothek (Biblioteca Internacional de la Joventut), amb 
seu a Munic (Alemanya). També el 2008 va guanyar el Premio la-
zarillo, amb l’obra Diógenes, i el premi Vila d’Ibi, amb Maravall. 

Ha publicat articles sobre la narració oral en la revista Ñaque. 
Teatro, expresión, educación i en uns altres mitjans.

Com que li encanta la ràdio, col·labora amb la Cadena ser Ala-
cant, on recomana llibres infantils, i amb la Cadena ser nord-oest, 
on narra un conte cada quinze dies. 

JESÚS AGUADO va nàixer a Valladolid el 1976. És llicenciat en 
Belles Arts i ha treballat per a unes quantes editorials. Un dia va de-
cidir convertir la seua afi ció en ofi ci i l’ofi ci en passió. no deixa de 
buscar estils nous i maneres d’expressió diferents a través del dibuix.
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PERSONATGES 

El calamar gegant 

És un calamar un poc pesat perquè no dubta a contar la història 
del seu naixement prematur a tot aquell qui el vulga escoltar (o 
no). Tots se sorprenen quan es converteix en el principal impulsor 
de la comitiva que busca l’amo de la bota. És conscient que pot 
arribar a avorrir a qui l’escolta. 

Els carrancs

formen el gros de la comitiva de la bota. Molt silenciosos, porten 
una existència tranquil·la: s’alimenten, prenen el sol… només eviten 
trobar-se el calamar gegant (per com és d’avorrit) i quan sospiten 
que està prop, prefereixen quedar-se amagats a les covetes de la roca.

L’estrella de mar

És vanitosa, encara que té un físic que no passa de normalet. Tot 
l’avorreix i l’única cosa desitja és convertir-se en l’estrella de la 
zona. 

El cavallet marí 

Té un caràcter orgullós i això fa que la resta dels habitants del mar 
no el tinguen en compte a l’hora de prendre decisions. s’estima 
més que li diguen hipocamp. 

La vella clòtxina 

Arriba a ser la més vella i la més sàvia del fons del mar. se la 
reconeix per les barbes llargues. Ha nascut a la badia dels dotze 
Ponts i allà acaba la seua existència. És l’última d’una ventrada de 
150 000 clòtxines que van morir de formes molt diferents. 

Roja, Escarlata i Encarnada

Aquestes tres gambes roges formen part del grup que busca l’amo 
de la bota. els encanta passejar pel fons del mar i eixir de festa, 
però el que més els agrada és fi losofar sobre el sostre del mar i 
imaginar què deu haver-hi a l’altre costat. 
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Decorosa 

És l’ama d’un comerç a la badia dels dotze Ponts. Abans d’anar a 
Cuba a buscar el seu nuvi, llança al mar una botella amb un mis-
satge de comiat que serveix perquè les tres gambes roges es troben 
amb la comitiva de la bota. 

Manuel 

Un dia tira al fons del mar un ram de margarides en memòria del 
seu pare. els habitants marins es queden bocabadats contemplant 
aquella meravella. 

Els pescadors de la badia dels Dotze Ponts 

són els pescadors més nobles de tot el Mediterrani. no pesquen 
mai exemplars menuts ni espècies en via d’extinció. el que més els 
agrada és conversar tranquil·lament amb els amics i passar una 
«estoneta bona». 

Evarist, el Sarg Menut

Viu feliçment a la badia dels dotze Ponts sense tindre por de res. 
És bromista i un poc «fatxenda» i això és el que causa la seua fi . 

Els eriçons 

són els habitants més inquietants del fons del mar. Constitueixen 
el servei de Vigilants del Mar i tenen una llista enorme de les per-
sones que alguna vegada han perjudicat d’alguna manera l’oceà. 
formen una xarxa mundial. 

Diògenes 

li agrada arreplegar coses que el mar torna a la vora. si és fem, 
el tira a la paperera. Al fi nal de la història es queda amb la bota i 
cuina la clòtxina.
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VALORS 

Solidaritat entre els que conviuen per tal 
d’ajudar-se i aconseguir un objectiu positiu 

Tornar la bota al propietari es converteix en una meta per als per-
sonatges protagonistes del llibre, encara que al llarg del camí hagen 
d’ajudar unes altres espècies. el calamar, els carrancs, la clòtxina, 
les gambes i els eriçons s’uneixen i formen una estranya comitiva 
que confi rma tot el que es diu en el mar sobre la solidaritat entre 
els crustacis: que no tenen en compte les diferències i que consti-
tueixen un exemple de convivència. 

Curiositat i respecte pel medi ambient 

Aquest valor pot despertar en els lectors el respecte pel mar. en el 
llibre es mostren actituds de respecte envers la natura, el mar i els 
animals, un tema que apareix sovint en el currículum escolar: «els 
eriçons [...] constitueixen el servei de Vigilants del Mar. Tenen una 
llista enorme de les persones que alguna vegada han fet alguna 
cosa perjudicial per al mar…: tirar pots, puntes de cigarret, plàs-
tics, botelles. A qui més mania tenen és a aquells que aguaiten per 
la borda dels iots […] i tiren bidons plens de coses fastigoses». 

Treball en equip 

els habitants del mar s’uneixen, per motius diversos, a la comitiva 
que busca la clòtxina més vella de l’oceà per a preguntar-li qui és 
l’amo de la bota i així poder tornar-li-la. el treball en equip ho fa 
possible i demostra com d’important és la col·laboració en un grup 
per tal de solucionar els problemes dels seus membres. 

Valoració del respecte en les relacions humanes 

Al llarg de l’obra es mostren nombrosos exemples en què es valora 
l’opinió d’uns altres animals i la seua forma de ser i se’n respecten 
els sentiments, com és el cas que tots suporten pacientment les his-
tòries pesades del calamar per a no ofendre’l. 
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Gaudir de la quotidianitat 

els pescadors de la badia dels dotze Ponts prefereixen no pes-
car res i conversar tranquil·lament entre ells, tan a gust, sense que 
ningú els interrompa. Per a ells, el més important del dia és haver 
passat «una estoneta bona».
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Tot seguit us oferim unes activitats d’animació 
lectora. Algunes són prèvies a la lectura del llibre i 
tenen la intenció de suscitar l’interés de l’alumnat, 
i d’altres són per a fer-les després d’acabar el lli-
bre i serviran per a recrear aspectes diversos del 
contingut d’aquest i fomentar la creativitat dels 
lectors.

ABANS DE LA LECTURA 

Una ullada a la coberta i a la contracoberta 

en la coberta i en la contracoberta del llibre es poden observar
diversos elements: títol, nom de l’autor, nom de l’il·lustrador, 
editorial, col·lecció a què pertany, codi de barres, IsBn, edat per 
a la qual està recomanat el llibre, etc. el professorat comentarà 
amb l’alumnat aquestes dades a fi  que s’hi familiaritzen i puguen 
identifi car-les. 

Retrats d’animals 

Com a activitat preparatòria de la lectura, es dialogarà amb 
l’alumnat sobre contes o històries que tinguen algun animal de 
protagonista. després de recordar-ne l’argument d’alguns, el pro-
fessorat suggerirà que comparen les característiques dels animals 
d’aquests contes amb comportaments humans diversos. 

El mar 

Per a introduir l’alumnat en el tema i crear un clima propici a la 
lectura, es proposarà que redacten en unes quantes línies què sa-
ben del mar i què els suggereix: si els agrada, quina fauna i quina 
fl ora hi habita, si pensen que és un lloc turístic, si coneixen algú 
que hi treballe… 
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DESPRÉS DE LA LECTURA 

Quina fauna! 

la classe es dividirà en grups xicotets, tants com espècies apa-
reixen en la història. Cada grup buscarà informació sobre el ti-
pus d’animal que li ha correspost. en faran un mural explicatiu 
il·lustrat amb dibuixos i fotografi es i el presentaran. els murals 
poden exposar-se en la classe el temps que dure la lectura del llibre. 

Embarbussaments 

en el llibre apareixen diversos jocs de paraules i referències a em-
barbussaments molt coneguts (setze jutges d’un jutjat, el cel està 
enrajolat…). seria interessant demanar a l’alumnat que cada un en 
recite un. També hauran de dir qui li l’ha ensenyat. 

Consciència ecològica 

els éssers humans tenim la responsabilitat de cuidar el nostre 
planeta. Per això, és fonamental que protegim també la mar i els 
oceans. la classe es dividirà en grups de quatre o cinc membres i, 
com els eriçons de la història que han llegit, constituiran el servei 
de Vigilants del Mar. Cada grup ha d’enumerar cinc accions que 
es poden fer per a protegir el mar i per a respectar la vida dels 
éssers que hi viuen, com ara, no tirar substàncies contaminants 
(puntes de cigarret, plàstics…), respectar les espècies que estan en 
via d’extinció, etc. 

Personatges 

entre tota la classe es recordaran els personatges del llibre, humans 
i animals, i se n’escriuran els noms en la pissarra. després, entre 
tots, esmentarem els trets característics de cada un, els positius i els 
negatius. Cada lector triarà el que li agrada més i explicarà perquè. 

Un exemple de convivència 

en el mar és famosa la solidaritat entre crustacis, que no tenen en 
compte si són d’una espècie o d’una altra per a ajudar-se i conviure 
així en pau. el professorat dirigirà un debat a l’aula per a comen-
tar aquest aspecte del llibre fent preguntes com aquestes: Què pen-
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seu que cal fer per a conviure en pau? s’ha de respectar la forma de 
pensar i de viure dels altres? Penseu que respecteu els altres? 

Com hagueres reaccionat tu? 

l’aparició de l’enorme cap de gavina en l’aigua provoca reaccions 
diferents en els espectadors de l’escena: por, indiferència, i fi ns i tot 
dóna la resposta a alguna qüestió fi losòfi ca. Cada alumne o alum-
na farà una redacció on explique com reacciona cada personatge 
(el calamar, els carrancs, els pescadors, la clòtxina i les gambes 
roges) i per què pensa que ho fan de manera tan distinta. 

Rectifi car és de savis 

«la clòtxina havia arribat a sàvia, que vol dir que sabia rectifi car, 
no que no s’equivocara ni que ho sabera tot». el professorat pot 
preguntar a l’alumnat si estan d’acord amb aquesta afi rmació o 
no. després, entre tots, anomenaran persones que consideren sà-
vies en la societat actual i argumentaran per què. 

Inventa una història 

en el llibre es conta d’una manera fantàstica com es forma la pri-
mera perla negra. Cada alumne o alumna imaginarà que és un 
habitant del mar i inventarà una història per a explicar què hi ha 
més enllà del sostre del mar. 

Valorar la lectura 

el professorat proposarà que cada alumne o alumna valore la his-
tòria que ha llegit. Haurà de dir quina classe de llibre és (poesia, 
novel·la o teatre), si li han agradat les il·lustracions, la temàtica 
(aventures, viatges, fantasia, etc.), si li ha agradat la història o no 
i explicar-ne els motius.
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Abans de la lectura 1
¬ observa atentament la coberta del llibre que llegiràs. 

descriu el dibuix de la coberta. Què s’hi veu? no oblides de 
destacar-ne els detalls.

Què et suggereix la il·lustració? 

Ja has llegit el títol i has vist la il·lustració de coberta. de què penses 
que tractarà el llibre?
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Abans de la lectura 2
¬ els animals marins són els protagonistes del llibre que llegiràs. 

Quins animals coneixes que visquen al mar? Tria el que més t’agrade 
o el que et semble més interessant, busca’n informació i emplena 
aquesta fi txa: 

Nom:

Descripció: 

On viu?

De què s’alimenta? 

M’agrada perquè: 

fes un dibuix on s’aprecien les característiques de l’animal que has 
triat.
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després de la lectura 1
¬ llig aquestes afi rmacions i indica si són vertaderes o falses. 

 Els carrancs són molt sociables i , quan veuen que algú 
se’ls acosta, comencen a xarrar amb ell. 

 Les llàgrimes de calamar són de tinta i deixen l’aigua 
térbola. 

 El sarg Evarist era callat i molt tímid. 

 Els cavalls marins constitueixen el Servei de Vigilants 
del Mar. 

 Les ostres només saben dir una frase: «Faré una 
perla». 

 Els pescadors de la badia dels Dotze Ponts tornen a la 
casa cada nit amb els poals plens de peix. 

 A les tres gambes roges, els encanta fi losofar sobre el 
sostre del mar.
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després de la lectura 2
¬ T’ha semblat difícil el vocabulari d’aquest conte? et proposem que 

copies el signifi cat del diccionari d’aquestes paraules: 

Hipocamp: 

Mol·lusc:

Lamel·libranqui :

Bivalve:

Decàpode:
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després de la lectura 3
¬ subratlla els adjectius que millor defineixen la forma de ser 

d’evarist, el sarg Menut. 

 simpàtic valent 

 trist arriscat 

 feliç inquiet 

 bromista fatxenda 

 un altre: (escriu-lo tu) __________________

Què era el que més agradava a evarist?  

Ara dibuixa una escena en què es puga veure la forma de ser 
d’evarist.
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després de la lectura 4
¬ Recorda aquestes frases del llibre i anota el personatge o els 

personatges que diuen cada una. 

Ací els peixos no volen, de la mateixa manera que les aus 
no bussegen. 

Quin avorriment. A veure quan em convertisc en l’estrella 
de la zona.

La badia dels Dotze Ponts està allà on la mar Mediterrània 
més marimedita. 

Aquest mar cada any està més difícil. 

I vaig viure un succés terrible a la badia dels Dotze Ponts. 
Vols que te’l conte? 

Hi ha vida més enllà del sostre del mar!
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solucions

Després de la lectura 1
f - V - f - f - V - f - V 

Després de la lectura 2
Hipocamp: cavall marí, peix marí molt menut, amb la cua prènsil, la boca en 

forma de tub i el cap que recorda el d’un cavall. 

Mol·lusc: es diu de l’animal invertebrat que té el cos bla, sovint protegit per una 
closca. 

lamel·libranqui: classe de mol·luscs bivalves que tenen el cos bilateralment 
simètric, tancat dins d’un mantell, sense cap i amb dues brànquies lamel·liformes.

Bivalve: que té dues valves o que s’obri en dues valves.

decàpode: crustaci que té cinc parells de potes a l’abdomen. 

Després de la lectura 3
feliç, inquiet, bromista, fatxenda. 

no deixava mai de saltar en les aigües de la badia dels dotze Ponts. saltava tant 
que els pescadors de la badia dels dotze Ponts es pensaven que aquelles aigües 

eren un focus de peixos.

Després de la lectura 4
evarist - l’estrella de mar - la clòtxina vella - 

els pescadors de la badia dels dotze Ponts - el calamar gegant - 
les tres gambes roges. 


