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Espècies extraordinàries és 
un recull de relats breus que 
descriuen éssers animals i ve-
getals que han sorgit com a 
conseqüència d’una modifi-
cació en la paraula. Així, per 
exemple, del conegut pi roig 
en surt un pi boig que no 
para de fer de les seves; o 
del dromedari en surt un dra-
madari, que ho viu tot com si 
d’un drama es tractés. 

ETAPES RECOMANADES

3r i 4t de Primària 

OBJECTIUS DE LA GUIA DE LECTURA

Aquesta guia de lectura per al llibre il·lustrat Espècies ex-
traordinàries pretén:

• Esdevenir un recurs de suport en l’aula per a  
 acostar-se a l’obra.
• Potenciar el coneixement de la llengua. 
• Estimular la imaginació a partir dels jocs lingüístics. 
• Consolidar i refermar l’aprenentatge d’observació de 
 les il·lustracions i promoure el descobriment de la 
 seva intervenció en la construcció del relat.
• Aprofundir en el coneixement de certs aspectes del 
 medi natural. 



ABANS DE LA LECTURA

CONÈIXER L’AUTOR I L’IL·LUSTRADOR

Salvador Comelles és un autor reconegut i amb molta 
experiència, tant en la creació d’obres per a infants i joves 
com per als lectors adults. Ell mateix explica la seva tra-
jectòria: 

Vaig néixer a Terrassa l’any 1959. L’afició a la lectura em 
ve de petit. Recordo que quan començava el curs escolar 
ja m’havia llegit tots els fragments de narracions que hi 
havia en els llibres de llengua. Vaig esperar el dia que feia 
dotze anys amb impaciència perquè era l’edat mínima per 
ser soci de la biblioteca del barri, la “Salvador Cardús”, i 
aquell mateix dia vaig anar-hi a fer-me el carnet. A la bi-
blioteca hi havia la revista Cavall Fort, que va ser la meva 
iniciació a la lectura en català, juntament amb els llibres de 
Folch i Torres que hi havia a casa els meus pares, seguida 
després per una col·lecció pionera per a adolescents: “El 
nus”, de l’Editorial Laia.

Quan tenia vint anys em vaig presentar al Premi Cavall 
Fort i el fet de guanyar-lo em va suposar un bon estímul 
per dedicar-me a escriure. Des de llavors, he escrit narra-
cions breus i algunes de llargues per a lectors entre set i 
dotze anys. He guanyat diversos premi i alguns dels meus 
llibres han estat traduïts al castellà, gallec i francès. També 
he escrit un recull de poemes: Com gat i gos, amb il·lus-
tracions d’Àngels Ruiz, que va quedar finalista del premi 
“Apel·les Mestres”.

Com a lector, professor universitari i pare m’interessa el 
món de la literatura infantil i juvenil, i fruit d’aquest interès 
és, per exemple, una aportació al Simposi Internacional 
Pere Calders sobre els contes d’aquest autor que tenen un 
protagonista infantil o bé un taller de narrativa breu per a 
infants, impartit amb Anna Gasol.

Els anys de docència en el camp de la llengua catalana 
s’han traduït en diversos materials per a l’aprenentatge 
d’aquesta llengua, ja sigui per als adults que estudien la 
normativa de l’idioma com per als qui volen millorar el seu 

CONVERSA LITERÀRIA



català oral, i també de suport per als professors (jocs de 
vocabulari, test de català oral...).

Extret de https://www.escriptors.cat/autors/comelless/
biografia 

Com relaciones la trajectòria professional de 
l’autor amb el contingut del llibre, segons el 
que hem explicat en la introducció? 

Christian Inaraja i Genís. Ha il·lustrat més d’un centenar 
de llibres, publicats per les principals editorials i traduïts 
a diferents llengües, a més de dibuixar habitualment en 
nombroses publicacions periòdiques, especialment infan-
tils i/o juvenils. A més de llibres, ha il·lustrat per cartells, 
publicitat, packaging, premsa...

Entre els darrers premis obtinguts cal destacar el Pre-
mio Nacional al Mejor Libro Editado (2019), Premio Inter-
nacional Compostela de Álbum Ilustrado (2018), Premi In-
ternacional d’Àlbum Il·lustrat Ciutat de Benicarló (2020), 
Premis Junceda (2013) o Propuestas VEGAP (2013).

En el camp del cinema ha sigut codirector del Festival 
Europeu de Curtmetratges de Reus FEC Festival des del 
seu inici, l’any 1998 i fins a l’any 2018. El FEC Festival ha 
sigut un referent per a la cinematografia curta contem-
porània d’Europa durant tots aquests anys.

Actualment és professor d’Il·lustració de l’Escola d’Art 
ILLA de Sabadell. També ha sigut vicepresident de l’As-
sociació Professional d’Il·lustradors de Catalunya - APIC 
(2005-2012) i membre del comitè executiu del Consell 
Català per al Llibre Infantil i Juvenil - CLIJCat (2005-2012) 
i Cap de Departament d’Il·lustració a l’Escola d’Art ILLA 
(2000-2017).

http://www.inaraja.com/ 

Observem amb atenció la il·lustració de la co-
berta. Descrivim què hi veiem i formulem hi-
pòtesis sobre la relació que pot tenir amb el 
contingut de l’obra.

http://www.inaraja.com/ 


SEGUIM LA LECTURA

T Fes una llista de les espècies extraordinàries i indica 
l’espècie original de la qual sorgeix cada una. Investiga’n 
les característiques i digues quines ha respectat l’autor i 
quines ha modificat per crear l’espècie extraordinària. 
T Escull una de les espècies i continua el relat o la des-
cripció: explica’n altres detalls, inventa’t altres situacions o 
anècdotes en què es pot trobar, etc. 
T Escull un dels textos del llibre i llegeix-lo atentament. 
Fixa’t com està construït: 

• Quantes parts té? 
• A què corresponen? 
• De quina manera creus que l’autor aconsegueix
 l’efecte humorístic del text? 
• Hi ha alguna paraula que no entenguis o que no 
 coneguis? Escriu-la i busca’n el significat al diccionari. 
• Quin tipus de narrador té el relat? 

Aquesta activitat es pot fer seguint dinàmiques diverses: 
individual, en parelles, en grup; assignant un text diferent 
a cada alumne o grup, etc. 
T Escull un dels textos del llibre i llegeix-lo atentament. 
Després, observa bé la il·lustració: 

• Has trobat fàcilment l’espècie extraordinària? 
 Per què? 
• En la il·lustració hi ha molts elements o pocs? 
 Quin efecte aconsegueix això? 
• Hi ha altres elements o objectes a més de 
 l’espècie extraordinària? Per què creus que 
 l’il·lustrador els hi ha incorporat? 
• És monocromàtica o, per contra, hi ha molta 
 varietat de colors? Quin efecte causa? 
• Quina relació té la il·lustració amb el text? En 
 representa algun moment concret? Si és així, quin? 
 Si no, què descriu? 
• La il·lustració et sembla còmica o humorística? 
 Per què? Com ho fa l’il·lustrador per aconseguir
 aquests efecte? 



Aquesta activitat es pot fer seguint dinàmiques diverses: 
individual, en parelles, en grup; assignant un text diferent 
a cada alumne o grup, etc.

DESPRÉS DE LA LECTURA

Crea la teva pròpia espècie extraordinària: 

1. Troba-la a partir d’un joc lingüístic com el que es fa en 
tot el llibre. 
2. Pensa’n les característiques físiques i fes-ne una llista. 
3. Imagina’t què li pot passar o en quina peripècia es pot 
trobar. Fes un esquema amb el contingut de la narració. 
4. Redacta el text, combinant la descripció de l’espècie 
extraordinària i la narració de la peripècia o anècdota. 
5. Fes la il·lustració de la teva espècie. 

Entre totes les espècies que heu trobat al 
grup, podeu fer un nou catàleg d’espècies ex-
traordinàries! 

ACTIVITATS ALTERNATIVES

T Documenteu-vos i elaboreu una exposició sobre les es-
pècies originals. 
T Altres jocs lingüístics: els anagrames. Un anagrama és la 
creació d’una paraula a partir de la reordenació de lletres 
d’un altre mot, per exemple de ROMA en surt AMOR, de 
PORTA en surt PATRÓ, etc. 

MÉS ENLLÀ DE LA LECTURA

L’autor i/o l’il·lustrador poden fer una visita al centre per 
parlar de l’obra, del procés de creació, etc.




