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TEMA: Les tradicions (la matança del porc)  

Nivell/Curs: 2n d’ESO Concreció pedagògica:  Activitat d’aula 

PARTIM DE: Josep Gironès. La 
cabana. 

 

Cabana de La Fatarella. Imatge 
extreta de La Pedra Seca. 

TEXT La nostra cabana, ja us ho havia manifestat, era molt gran i ens aixoplugava a nosaltres, la gosseta i el ruc uns quants 

mesos al llarg de l'any. A més del nostre habitatge, a la finca hi havia una cabaneta destinada al porc, un animaló que 

engreixàvem fins que arribava el dia que... bé, ja m'enteneu. I quin fart de patir que ens fèiem a mesura que s'apropava el dia de 

la matança!; just perquè tots els porquets esdevenien per a nosaltres uns bons companys de jocs, igual que la gosseta Clara. 

Durant el dia, el pare el deixava que sortís de la soll, per tal que mengés herbes o alguns bolets que sabia trobar com ningú 

més; de fet, el pare aconseguí localitzar algun agrer de pebrassos gràcies a la bona flairada del porc. Per tot plegat, quan 

arribava el dia del sacrifici era tot un drama per a nosaltres, que ploràvem a raig quan escoltàvem els xiscles de l'animal; sort 

que quan ja el teníem estès sobre el banc i el cremàvem amb argelagues començava una llarga festa, que s'iniciava quan ens 

regalaven la cua del porc, cuita al caliu, i que s'acabava de matinada, un cop enllestit el mondongo. 

Com sempre, la família en ple de l'oncle Rafel de ca les Valls ens ajudava en les feines de neteja, esquarterament i de 

transformació del porc en botifarres de ceba i de carn, en llonganisses tendres i per a assecar, en cuixots i espatlles per a curar, 

en lloms i costelles per a posar en oli o en peces de cansalada per a salar. 

La iaia Remei, quan resàvem a la nit, reservava una oració per a la salut del nostre porquet, perquè, segons ens deia, la seva 

carn ens havia de donar de menjar al llarg de tot l'any. Certament, a casa teníem molta cura dels nostres porcs, igual com dels 

conills i de les gallines del corral, del ruc i de la gosseta, perquè hem sigut d'estimar-nos els animals. (...) 

Al rebost de casa, reconfortava veure els cuixots penjats, assecant-se una vegada ja havien sigut premsats i presos de la sal. 

Curiosament, no entenia que només es pengessin tres peces, un cuixot i les dues espatlles de cada animal, fins que vaig 

descobrir que el primer cuixot havia de ser per a l'amo, igual com el present que se li lliurava una vegada acabat el mondongo, 

que consistia en un parell de botifarres de cada classe, llonganisses, llom i costelles, ah!, i les orelles, perquè al nostre amo li 

agradaven les orelles del porc amb deliri, i se les menjava amb fesols i acompanyades d'un coralet conservat en vinagre. 

JOSEP GIRONÈS (2008): La cabana. Valls. Cossetània Edicions.  
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FONTS D’INFORMACIÓ http://literaturaicuinadelacossetania.blogspot.com/ http://goo.gl/8uv3x 

INVESTIGUEM I PENSEM 
De què parla el text?  

Quina informació prèvia en tenim? 

Quins productes alimentaris s’hi esmenten? 

 Quins animals surten al text. Què tenen en comú? 

 Què sabem de l’autor? 

TREBALLEM 

Llengua oral:  

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

Intercanvi d’opinions a partir del text i la imatge (la cabana, els 
bolets, els productes derivats del porc, les tradicions al voltant del 
menjar). 

Vocabulari específic: comentem-lo. Busquem el significat de les 
paraules desconegudes i les llegim a la resta del grup. 

Llengua escrita: 

Redactem un text narratiu al voltant dels jocs amb els porquets i la 
gosseta que s’esmenten al primer paràgraf del text (unes 15 
línies). 

Recollim refranys i frases fetes al voltant del porc. Comentem-ne 
alguns. 

Fem un glossari amb tots els productes de consum relacionats al 
text. 

TIC/TAC: 

Recollim en un bloc d’aula algunes de les activitats de 
llengua escrita dutes a terme. Amb il·lustracions. 

Cerquem fotografies i pintures al voltant de la temàtica 
del text (tant de la matança com de l’espai descrit). 

Preparem un power point sobre l’elaboració i 
comercialització dels productes del porc. 

Busquem en quins indrets es fa la matança del porc. 

Altres: 

Investiguem sobre el fet d’haver de donar a l’amo els 
primers productes obtinguts. Una bona font poden ser les 
entrevistes orals a gent gran. 

Com es construeixen les cabanes? 

Recollim receptes tradicionals familiars elaborades amb 
alguns dels productes del porc. Fem-ne un dossier. 

Les parts del porc. Aprofitament. 

ACTIVITATS INDIVIDUALS ACTIVITATS COOPERATIVES 

ACTIVITATS 

Recerca d’informació. 

Treball sobre el vocabulari i els refranys. 

Redacció del text narratiu. 

Recull de receptes. 

Recerca de material gràfic i bibliogràfic. 

Activitats al bloc. 

Entrevista 

Contrast i selecció de dades obtingudes. 

Organització i presentació de les dades 

Selecció del material gràfic i bibliogràfic. 

Elaboració d’un esquema per al recull de receptes. 

Elaboració del PPT 

Recull i transcripció de les entrevistes. 
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OBJECTIUS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

OBJECTIUS 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Millorar la capacitat d’expressió oral. 

Incentivar l’interès per la lectura de textos literaris. 

Millorar la capacitat d’expressió escrita. 

Fomentar les tècniques per treballar el vocabulari. 

Afavorir el treball de recerca i investigació. 

Treballar la literatura des d’una òptica pluridisciplinària. 

Potenciar la competència informacional. 

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

Afavorir la utilització de les noves tecnologies informàtiques i 
audiovisuals. 

Incentivar la competència artística. 

Fomentar el treball cooperatiu. 

Lingüística  

  Artística i cultural 

Tractament de la informació i competència digital 

Aprendre a aprendre  

Autonomia i iniciativa personal  
Social i ciutadana 

Es tracta de plantejar el treball com una activitat pluridisciplinària, en la qual podem col·laborar el professorat de diferents 
matèries (llengua i literatura, ciències socials, ciències naturals, visual i plàstica).  

Seria idoni que en cada sessió entrés a l’aula un professor de llengua i un d’una altra matèria. 

Per tal de donar sentit complet a l’activitat, caldria desenvolupar-la al llarg d’una setmana. 

TEMPORITZACIÓ 

Sessió 1: 

Lectura del text 

Desenvolupament de l’apartat “Investiguem i pensem”. 

Distribució dels grups i de la feina entre els alumnes. 

Preparació de les entrevistes (a gent que tinguem ben a 
l’abast) al voltant de les tradicions reflectides al text: cabanes, 
receptes, refranys, matança del porc. 

Sessió 2: 

Redacció del text. 

Selecció de refranys i frases fetes. 

Recerca d’informació diversa (pàgines web i bibliografia) 

Sessió 3:  

Selecció de fotografies i imatges 

Pujada al bloc d’aula de les diferents activitats. 

Buidatge, transcripció i valoració  de les entrevistes 

Sessió 4: 

  Elaboració del receptari. 

Realització de les presentacions digitals. 

  Sessió 5: 

Exposició davant dels altres companys de les 
diferents activitats.. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Qualitat del treball individual escrit: vocabulari, coherència i 
cohesió. 

Qualitat de la lectura en veu alta: entonació. 

Utilització adient de les fonts d’informació 

Interès en la recerca i organització de material 

Adquisició d’habilitat en l’ús dels recursos digitals 

Capacitat de selecció de textos i altre material  

El treball cooperatiu. 

Capacitat crítica i creativa 

 

. 

RECURSOS 

(materials, humans, externs, aules)  

Llibres que tractin de les tradicions relacionades al text (biblioteca escolar, biblioteca municipal, biblioteques particulars). 

Llibres i àlbums sobre pintures, bodegons i fotografies  

Fonts orals de l’entorn més proper. 

Espai per a la presentació dels resultats de la recerca  (aula amb ordinador i canó). 

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 del seu desenvolupament i que en beneficiï el resultat). 

 


