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ACTIVITATS

Un venedor ambulant

El camp estava desert a aquella hora perquè els llau-
radors no retornen a la llar fins a poqueta nit. Després 
d’apagar la set del ramat, Frik anava a reprendre el 
camí entre els plecs de la vall quan va veure un home 
a una cinquantena de passos davant seu.

–Ei, amic! –cridà al pastor.

Era un d’aquells firers que recorren els mercats del 
comtat. Per a ells no és cap problema fer-se entendre: 
parlen totes les llengües. Aquest era italià, saxó o való? 
Ningú no ho hauria pogut dir. El cert és que era gran, 
nas arquejat, barba punxeguda, front bombat, ulls molt 
vius.

Aquell quincaller venia ulleres, termòmetres, baròme-
tres i rellotges. Les peces que no duia dins la maleta 
penjada a coll, li penjaven de la cinta. Era una veritable 
vitrina ambulant. Va saludar Frik amb la mà. Llavors 
li va dir amb accent estranger:

–Tot us va com vós voleu, amic?

–Sí… bé, depén del temps –va contestar Frik.

–Per tant, hui us va bé… fa bon temps.

–Exactament. I demà m’anirà malament, perquè plou-
rà.

–Plourà? –es va sorprendre el quincaller–. Voleu dir, 
doncs, que en aquesta contrada plou sense núvols?

–Els núvols vindran aquesta nit d’allà baix… de la ban-
da roïna de la muntanya.

–I com ho sabeu?

–Per la llana dels bens, que és rígida i seca com el cuir 
adobat.

–I dieu que no anirà bé per als qui volten pels camins…

–Anirà millor per als qui es quedaran a la porta de sa 
casa.

–Per a això cal tindre casa, pastor. 

–Teniu fills? –preguntà Frik.

–No.

–Sou casat?

–No.

Frik li feia aquelles preguntes perquè era costum fer-les 
a qui un es trobava pels camins.

Aquests marxants de termòmetres, baròmetres i altres 
trastos, sempre evoquen la idea d’éssers a part, d’un 
aire certament de llegenda. És cosa de l’ofici. Venen el 
temps en totes les formes (el que s’escola, el que fa, el 
que farà…) de la mateixa manera que altres venen cis-
telles o jerseis.

–Ei, quincaller. Per a què serveix aquest utensili?

–Això són coses de valor –va respondre el venedor.

–I aquest mecanisme…?

–Aquest mecanisme –va respondre el marxant amb un 
termòmetre a la mà–, us diu si fa calor o si fa fred.

–Vinga! Això ja ho sé, jo, quan sue amb la casaca o quan 
tremole dins l’abric. I aquesta altra andròmina amb 
una agulla? –va continuar el pastor apuntant un barò-
metre.

–No és cap andròmina, és un instrument que us diu si 
farà bon temps o plourà…

–Aquesta sí que és bona! –exclamà Frik–. No voldria 
aquest aparellet encara que fóra regalat. Jo sé el temps 
que farà l’endemà mirant els núvols que s’arrosseguen 
entre les muntanyes o que corren per damunt els pics 
més alts. Mireu, veieu aquella boira que ix de terra?… 
Doncs bé, ja us ho he dit: és aigua per a demà.

–I per casualitat, no us faria falta un rellotge? –va seguir 
el quincaller.

–Un rellotge? En tinc un que va a soles i s’engronsa 
sobre el meu cap. És el sol d’allà dalt.

–Mira que si tinguera pastors com a únics clients arri-
baria a fer fortuna!

Jules Verne. El castell dels Càrpats (adaptació)
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1  Troba en el text almenys dos sinònims contextuals més per completar cada sèrie.

a) venedor, quincaller,                                   ,                                   

b) instrument, trasto,                                   ,                                   

2  Explica què vol significar en realitat el narrador quan diu «Era una veritable vitrina ambulant».

"  

3  Relaciona cada dispositiu amb el tipus de temps que permet conéixer. Després, respon a les preguntes.

 
baròmetre

 
rellotge

 
termòmetre

 

 
el temps que s’escola

 
el temps que fa

 
el temps que farà

 

•	 En quin cas el significat de la paraula temps és diferent del que té en els altres dos? Explica’n la diferència. "  

  

•	 Quin	tipus	de	paraula	és	temps? Marca l’opció correcta. 

  sinònima  polisèmica  monosèmica  antònima

4  Respon a les preguntes sobre el text.

a) Com sap el pastor si fa fred o calor? "  

  

b) Quins	indicis	li	permeten	saber	el	temps	que	farà?	"  

c) Per què diu el pastor que li va bé o malament depenent del temps? "  

  

d) A partir de quin moment acaba la conversa de cortesia i comença la de negoci? Identifica en el text la rèplica i copia-la ací. 

"  

e) Per què diu el narrador que els firers «parlen	totes	les	llengües»?	Què	creus	que	vol	dir?	"  

  

5  Marca només les idees vertaderes segons el text.

 El ramat té set durant la conversa.  El venedor té barba i és voluminós.

 En aquella regió plou sense núvols.  El pastor no necessita cap aparell del firer. 

 Frik fa preguntes personals al venedor.  El venedor es diu Frik i no té fills.

6  Torna a llegir amb atenció aquest fragment del text i explica què vol dir el venedor.

 Mira que si tinguera pastors com a únics clients arribaria a fer fortuna!

"  
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