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L’obra
Títol A la vuitena te'n sortiràs / Autor Jaume Cela / Il·lustracions Miguel Ordóñez / ADR, 25 / 39 pàgines
L’autor
Jaume Cela i Ollé va néixer al barri de Sarrià de Barcelona el 1949. Era un gran afeccionat al cinema i, amb la
seva colla, jugava a representar el que havien vist i, fins i tot, canviava els arguments. Potser d’aquí ve la seva
vena d’escriptor.
Argument

Temes

En Net de Ca les Pepes, des de ben menut, té ben clar
que vol ser botiguer. Ell és l’únic de la colla que ha
triat aquest ofici. Quan li arriba l’edat de posar-se a
treballar, i amb els dinerons que li deixen a casa,
munta un primer negoci i un segon, i un tercer... Els
seus pares s’estan arruïnant amb els negocis d’en
Net. Però el que fa vuit li portarà la sort: en Net posa
una botiga de sabates per a centpeus. Quina bona
pensada!

• Els oficis.

Comentari
Un llibre ple d’imaginació que ens planteja el cas d’en
Net, un noi que decideix ser botiguer, malgrat que
aquest no és l’ofici que acostumen a triar els nens. Però
en Net necessitarà aprendre molt sobre les necessitats
dels seus clients, i fins que no troba una cosa necessària per vendre, els seus negocis fan fallida. Les
il·lustracions d’en Miguel Ordóñez són del tot útils a
l’hora de submergir-nos en la lectura.

• Necessitats de consum.
• Emancipació.
• Relació pares-fills.
• Humor.

Reflexions
Un llibre ple d’imaginació que ens pot dur a reflexionar
sobre les necessitats i els capricis a la pròpia vida quotidiana. Els negocis que va muntant en Net són, això es
veu de seguida, completament absurds en l’ambient
que ell els posa. Això ens pot dur a parlar a la classe de
quines coses consumim, quines necessitem i quines no.
De ben segur que els infants captaran de seguida
aquest missatge que s’amaga entre les línies d’aquest
conte d’en Jaume Cela.

Ens enlairem
1. Guia d’oficis dels nens i nenes de la meva classe.
En una gran cartolina, aneu anotant els noms dels nens i nenes de
la classe. Cadascú posarà al costat del seu nom l’ofici que vol fer de
gran. Després passeu comptes. Quants...?
... bombers hi ha la classe?
... metges o metgesses?
... astronautes?
... futbolistes?
... cantants?
... altres?

En ple vol
1. Què vol dir?
Què volen dir aquestes paraules i expressions que surten en el conte?
• Guanyar-se les garrofes
• Engaltar
• Aclaparar
• Fer aigües
• Pujar la mosca al nas
• Amb la cua entre cames
• Pistrincs
• Fer-se d’or

2. Quantes vegades li deixen diners a en Net, els seus pares?

Aterrem
1. Recorda tots els negocis que va muntar en Net i on els va muntar:
a) Va muntar un negoci de .

al país de

b) Va posar una botiga de .
c) Va posar una botiga
d) Va muntar una
e) Va vendre

al país de
al país de
a la terra dels
al país de les

.
.
.
.
.

f) Va obrir una botiga de

al país de

.

g) Va obrir un negoci de

al país dels

.

2. Contesta:
Què van fer els galls en veure el negoci que havia muntat en Net al seu
país?:
a) Uns

.

b) Els altres

.

Taller de creativitat
1. Dibuixa el pare d’en Net més enfurrunyat que mai:

Suggeriment d’activitats
Ens enlairem
• Dibuixa’t a tu mateix o mateixa fent l’ofici que
t’agradaria fer.
• Saps per què tothom li diu Net, al protagonista?

• Fes comparacions com la de la pàgina 12:
«El sol sembla una moneda cremant al bell mig
del cel.»

En ple vol

Aterrem

• Què hi vendries tu:

• Copia al teu quadern la il·lustració que més t’hagi
agradat i pinta-la de colors.

Al país de les vaques?
Al país de les formigues?
Al país de les cuques de llum?

Solucionari
En ple vol

Aterrem

1. — Guanyar-se les garrofes (pàg. 9): guanyar diners
quan es treballa.

a. Un negoci d’espolsadors al país de les vaques.

— Engaltar (pàg. 13): dir una cosa de cop i amb ràbia.

b. Una botiga de pintures al país de les papallones.

— Aclaparar (pàg. 16): amoïnar.

c. Una botiga d’espelmes al país de les cuques de
llum.

— Fer aigües (pàg. 20): anar malament alguna cosa.

d. Una immobiliària a la terra dels cargols.

— Pujar la mosca al nas (pàg. 31): començar a enfadar-se.

e. Va vendre camions al país de les formigues.

— Amb la cua entre cames (pàg. 35): havent fracassat.

f. Una botiga d’instruments musicals al país dels
grills.
g. Un negoci de despertadors al país dels galls.

— Pistrincs (pàg. 35): diners.
— Fer-se d’or (pàg. 38): fer-se ric.

2. Uns galls es van fer un tip de riure; i els altres es van
enfadar molt.

Fragments especials

«Però per poc que hi penseu, descobrireu que les
formigues laborioses es passen tot el dia amunt i
avall carregades amb molles de pa, grans de blat o
d’arròs, bocins de formatge...» (pàg. 26)
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«Ja em direu quin cargol compra casa, si ja la porta al damunt i quan olora algun perill o està cansat
de tant caminar i de tanta bava com deixa només
ha d’aturar-se, encongir-se una micona i cap a casa
falta gent.» (pàg. 23)

