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TEMA:  El mercat.  

Nivell/Curs: 4t d’ESO � Concreció pedagògica:  Projecte de recerca 

PARTIM DE: Joan Puig i 
Ferreter. El cercle màgic. 

 

A primeres hores del matí, calia veure la plaça del Mercadal. Els pagesos dels pobles de l’entorn hi havien portat les gallines, 
pollastres, ous, coloms, ànecs i conills de llurs corrals. La plaça era gran i arrodonida. Al mig hi havia les parades de les 
marmanyeres de Reus, sota unes grans ombrel·les de tela blanca que es tocaven unes amb altres. Des d’un balcó feia l’efecte 
d’un enorme envelat de veles sinuoses. Tot a l’entorn de la plaça, en filera, hi havia el cordó de pagesos i pageses amb llurs 
productes als peus. Hi portaven tot el que tenien: aviram, llegums, verdures, caça, bolets, herbes bones, farina de moresc, els 
ocells agafats de viu en viu a l’abeurada i les cries de merles. El mercat tenia un cert color d’orient amb aquella violència de 
llum que hi ha a Reus. El verd, el vermell i el groc dels llegums i les fruites feien pampallugues morades als ulls. Tot cridava, 
bullia i llampeguejava; les venedores eren d’una força de pulmons i de muscles imponent; la llum era fresca a l’ombra, cruament 
feridora al sol; allò era un “zoco” multicolor que havia de temptar el pinzell de Fortuny. “El Mercadal és el record més bonic 
que jo tinc de Reus”, pensava Hipòlit. [...]. 

Aixecà els ulls. Intentà fixar-se en les coses del seu entorn, en la vida i l’animació que l’envoltava. A quatre passes d’ell, una 
vella de poble escridassava una menestrala de Reus perquè li regatejava el preu d’un conill. La pagesa tenia al seu costat un noi 
d’uns deu anys, un minyonet que es menjava una llesca de pa amb botifarra, i mossegava distret, els ulls absorts en l’aldarull del 
Mercadal en plena animació aquella hora. “Igual que jo amb la meva mare, quan hi baixàvem a vendre”, pensà Hipòlit. I de nou 
l’envaïren els records. 

Hi havia anat de petit amb la seva mare, darrera la somereta. Pels corns de la sàrria els galls treien la cresta, els conills 
esgarrapaven la palla del fons. L’entrada a Reus per la carretera de Montblanc era per a ell una festa. Sentors d’adoberia i de 
fusta serrada del carrer del Roser, crits de venedors ambulants a la plaça de les Comèdies, flaires d’espècies, de cafè que es 
torra, de xocolata, de pastisseria i d’esparteria del carrer de les Galanes, aquell carrer de les Galanes una mica ombrívol que 
els portava al mercat. I la ciutat que es despertava quan ells ja feia hora i mitja que caminaven i l’entrada a la plaça amb el seu 
brogit i remenament de firal! Tot allò, per a un minyó de poble imaginatiu i impressionable, es fixava per sempre més a la 
cambreta dels records lluminosos. [...] 

Les voltes del Cafè de París eren també un mercat. Hom venia allí l’ametlla, la garrofa, l’oli i l’oliva, la verema. Però sobretot 
eren la Borsa de l’avellana. L’avellana és la riquesa d’una dotzena de pobles del Camp. És una collita poc estesa pel món. La del 
Camp és de les més estimades. 

L’any que l’avellana estava cara, tot reia, tot anava en gran als pobles del contorn de Reus. I a Reus s’hi coneix. El botiguer 
reusenc s’interessa per l’avellana tant com el mateix pagès. És també la “seva collita”. 
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INVESTIGUEM I PENSEM 

De què parla el text? 

Quina informació prèvia en tenim?  

Fixem-nos en les referències locals que hi ha. Anotem-les. 

Fem una llista amb els productes que s’hi esmenten. 

Què sabem d’aquest autor? 

TREBALLEM 

� Llengua oral:  

o Lectura del text en veu alta, incidint en la puntuació i 
l’entonació. 

o Lectura de textos d’altres autors sobre el/s mercat/s. 

o Intercanvi d’opinions a partir dels textos llegits: què ens 
aporten? (informació, diferents punts de vista, etc.)  

� Llengua escrita:  

o Analitzem el tipus de narrador i les tècniques narratives 
emprades. 

o Fem camps semàntics a partir del vocabulari 
seleccionat. 

o Redactem un text descriptiu després d’haver visitat el 
mercat (10-12 línies). 

o Elaborem un dossier sobre l’evolució del mercat de Reus: 
ubicació, periodicitat, productes... 

� TIC/TAC:   

o Cerquem fotografies i pintures al voltant de la temàtica 
del text. Preferentment però no exclusiva, centrades en la 
ciutat de Reus. 

o Si hi ha un bloc d’aula, escollim fragments dels textos i 
els hi pugem amb una il·lustració idònia i un breu 
comentari explicant el perquè de l’elecció. 

o Fem fotografies i/o vídeos del mercat i d’altres indrets i 
elements que hi estiguin relacionats. 

o Preparem un power point per presentar el treball realitzat 
sobre el mercat. 

� Altres: 

o Recollim informació sobre l’autor i la seva obra. Muntem 
una exposició amb llibres seus (entre els que hi hagi a la 
biblioteca del centre escolar i els que portin els alumnes). 

o Elaborem un plànol esquemàtic dels llocs que 
s’esmenten al/s text/os. 

o Estudiem tot allò relacionat amb un mercat: funció, 
importància. 
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ACTIVITATS INDIVIDUALS ACTIVITATS COOPERATIVES 

ACTIVITATS 

o Recerca d’informació  

o Treball sobre el vocabulari 

o Anàlisi del text 

o Redacció d’un text descriptiu 

o Recerca de material gràfic i bibliogràfic 

o Activitat al bloc 

o Contrast de dades obtingudes 

o Selecció del material gràfic i bibliogràfic 

o Organització de l’exposició 

o Elaboració del plànol 

o Classificació i redacció del dossier 

OBJECTIUS   COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

OBJECTIUS 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

o  Millorar la capacitat d’expressió oral. 

o  Incentivar l’interès per la lectura de textos literaris. 

o  Millorar la capacitat d’expressió escrita. 

o  Fomentar les tècniques per treballar el vocabulari. 

o  Afavorir el treball de recerca i investigació. 

o  Treballar la literatura des d’una òptica pluridisciplinària. 

o  Potenciar la competència informacional. 

o  Crear un esperit crític envers els recursos obtinguts a la 
xarxa.   

o  Afavorir la utilització de les noves tecnologies 
informàtiques i audiovisuals. 

o  Incentivar la competència artística. 

o  Fomentar el treball cooperatiu 

o  Lingüística  

o  Artística i cultural 

o  Tractament de la informació i competència digital 

o   Aprendre a aprendre  

o  Autonomia i iniciativa personal  
o  Social i ciutadana 

TEMPORITZACIÓ 

 

Atès que prèviament s’haurà treballat a classe, amb periodicitat regular, tot el procés d’elaboració d’un projecte de recerca, 
partirem del moment en què s’ha de dur a terme el projecte de recerca pròpiament dit. Les sessions seran  de 4-5 hores, 
segons el dia i l’activitat concreta: treball de camp, realització de fotografies i altre material audiovisual, treball individual, 
treball cooperatiu, etc. 
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TEMPORITZACIÓ 
Sessió 1: 

o Distribució dels grups 

o Desenvolupament de l’apartat “Investiguem i pensem” 

o Repartiment de tasques a realitzar 

Sessió 2: 

o Lectura de textos sobre els mercats 

o Comentari sobre les diferències i semblances 

o Anàlisi de diferents aspectes dels textos 

o Elaboració del plànol  

Sessió 3: 

o Redacció del text descriptiu i dels comentaris 

o Selecció de les imatges i pintures 

o Pujada al bloc dels comentaris sobre els mercats 

Sessió 4: 

o Recollida d’informació sobre el mercat de Reus 

o Elaboració del dossier i de la presentació amb 
diapositives (i, si és el cas, muntatge de l’exposició) 

Sessió 5: 

o Presentació del treball davant els altres companys 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

o  Qualitat del treball individual escrit: vocabulari, mètrica i rima 

o  Qualitat de la lectura en veu alta: entonació, ritme 

o  Utilització adient de les fonts d’informació 

o  Interès en la recerca i organització de material 

o  Adquisició d’habilitat en l’ús dels recursos digitals 

o  Capacitat de selecció de textos i altre material  

o  El treball cooperatiu 

RECURSOS 

(materials, humans, externs, 
aules)  

Llibres de Joan Puig i Ferreter i, si s’escau, dels altres autors dels quals s’hagi treballat textos sobre el mercat (biblioteca 
escolar, biblioteca municipal, biblioteques particulars). 

Llibres i àlbums fotogràfics sobre Reus i el seu mercat. 

Informació sobre toponímia local i comarcal. 

Espai per al muntatge de l’exposició (pot ser un espai de l’aula o bé un angle de la biblioteca escolar...) 

OBSERVACIONS I 

PROPOSTES  

Aquí cal anotar qualsevol dada que pugui afavorir una millor resolució de les activitats o qualsevol proposta que vagi sorgint 
en el decurs dels seu desenvolupament i que en beneficiï el resultat. 

 


