Les set cases del Buti
BAMBÚ LECTOR 5

Abans de llegir
1 Llegeix el títol del llibre i contesta.
Les set cases del Buti
 Qui deu ser el Buti?

 A la contracoberta del llibre llegim que «El Buti és un terrier panxacontent». Ho havies

encertat?

 Creus que en Buti té set cases?

 A quina paraula et recorda «Buti»?

 El número 7 és un número màgic. Relaciona les dues columnes i descobriràs la màgia del

número 7.

Els set dies de la setmana

Les set notes musicals

Els set colors de l’arc de Sant Martí

2

Pintura, escultura, arquitectura,
literatura, música, dansa i cinema.
Ròmul, Numa Pompili, Tul·lus Hostili,
Anc Marci, Tarquini Prisc, Servi Tul·li,
Tarquini el Superb.

Do, re, mi, fa, sol, la, si.

Les set arts

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous,
divendres, dissabte i diumenge.

Els set reis de Roma

Vermell, taronja, groc, verd, blau,
indi i violeta.
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2 Observa la il·lustració de la coberta:

 Emplena els espais buits amb les paraules que consideris més adequades per completar la

descripció del personatge que es mira el Buti.
És un home

. Porta un

de color

de color blanc, una camisa

i un

del cap. Els ulls són
de color

que li amaga els quatre
i plens d’

. A les mans hi du uns

.

 I el Buti, com el descriuries? Prova de fer-ne la descripció.

3 A la contracoberta del llibre es parla d’en Jan i la Cira. Juguem a les endevinalles: qui
creus que són?
Els amics gossos del Buti.
Els amics humans del Buti.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 9 a la 25

1 El Pinta és un bon amic i un gran mestre per al Buti. De la llista que trobaràs a
continuació, relaciona els ensenyaments del Pinta amb les reaccions que té el Buti.
ENSENYAMENTS

REACCIONS

El Pinta li explica què és
un caça-recompenses.

El Buti s’espanta només de sentir-ho.
El Buti gaudeix perquè juguen
a fet a amagar.

El Pinta li explica que el poden
sacrificar per no estar vacunat.

Al Buti li fa ràbia que un gos de
carrer sàpiga tantes coses, però li
van petar les dents de por pensant
en el que li podia passar al Pinta.

El Pinta li ensenya a seguir rastres.

El Buti creu que ell ja té amos que
l’alimenten millor que qualsevol
desconegut.

El Pinta li ensenya a llegir.

El Pinta l’entrena perquè corri
com un gos de veritat.

El Buti se sorprèn perquè no
entén de què li pot servir mirar
propaganda.

El Pinta li ensenya a fer cara de pena
perquè li donin menjar.

El Buti s’adona que podria haver-se
enverinat amb les boletes de carn.

2 Quins noms, de tots aquests, proposa en Jordi per al Buti abans no troba el definitiu?
Encercla’ls.
TOBY

PETIT

PINXO
BALDUFA

JACK
NEGRE

SUAU

CRASH

MILÚ

BLANQUET
ARES

MAX

3 I tu, quins noms proposaries?
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4 Per què substituiries les paraules subratllades? Marca la resposta correcta.
 Fins fa quatre dies em passava una cosa terrible.

poc

molt

bastant

 Un gos de carrer que en feia tres com jo.

era molt petit

era molt gran

del mateix color

 Va cridar amb uns ulls que li sortien de les conques.

esverats

grans

foscos

 Ho vaig veure més clar que l’aigua.

mullat

claríssim

blanc

 A aquest se li ha acabat el bròquil.

el dinar

la gana

la bona sort

5 Pinta, d’entre totes aquestes frases, la preferida del Pinta:

mai no diguis mai

mai se sap

mai no es pot dir mai
mai dels mais

mai ho vulguis saber

mai no es pot saber

mai més

no se sap mai

6 Observa la il·lustració i digues si és vertader (V) o
fals (F) el que fa el Buti.
Torna al poble disposat a demostrar
el que havia après.

V F

Es fa amic d’un vellet i d’una dona.

V F

Ensuma un cistell i el segueix com un gos.

V F

La gent l’assenyalava a la plaça.

V F

Estripa un paquet i es menja el bistec.

V F
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 27 a la 35

1 Escriu la notícia que ha sortit publicada en el diari sobre el gos botifarrer.

Es busca un gos
que roba la carn
dels cistells

2 El Buti ha estat durant un temps
la mascota d’en Jordi. Es poden tenir
molts tipus de mascota, a casa…
Quantes n’has tingut o t’agradaria
tenir?

MASCOTES MITJANES
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MASCOTES PETITES
cucs de seda

MASCOTES GRANS
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3 Llegeix el fragment i respon:
Al cap d’una estona va sortir l’home amb cara de buldog que m’havia ofert la botifarra,
amb un davantal tacat i guants de goma. Era el carnisser! No li devia fer gràcia veure’m
tan a prop i em va mirar amb cara de fot-el-camp; però, quan una clienta em va fer tot
de carícies, li vaig llepar els dits i ella va felicitar el carnisser per tenir un gos tan trempat.
L’home va canviar d’opinió i em va deixar estar a la vorera.
 Què significa tenir «cara de buldog»?

 Per què no li fa gràcia al carnisser tenir el gos tan a prop?

 Per què el Buti llepa els dits de la clienta? Què vol demostrar?

 Per què el carnisser canvia d’opinió?

4 Darrere d’aquestes endevinalles s’hi amaguen dues coses molt importants per al Buti.
Llegeix-les atentament i prova d’encertar-les amb l’ajuda de les pistes que et donem.
A

Qui és aquella que no està contenta
fins que no la maten?

B

Què és allò que corre
sense tenir cames?

A En tinc quan tinc moltes ganes de menjar:
B N’hi ha molta als rius, als llacs i al mar:
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 37 a la 40

1 El capítol 4 es titula «Les quatre tocades». Quines hores marquen els rellotges
següents?

2 Recordes què li diu el gat al Buti?
Completa el diàleg.

Gat:
Buti: Encara ets aquí?
Gat:
Buti: Sóc un terrier autèntic i no l’esclau d’un nen malcriat.
Gat:

Buti: Tu també et menges tot això que porten. Tu i els teus amics us en llepeu els dits.
Gat:

 Què fa el Buti perquè se senti l’heroi de la cacera?
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3 Llegeix en veu alta el fragment donant-li l’entonació
de misteri que requereix. Demana als teus companys
que valorin com ho has fet.

Una nit dormia profundament quan em va despertar
un clec al sostre. Vaig sentir veus i em vaig tapar les
orelles, però no aconseguia adormir-me. Vaig treure
el cap a fora i, tocant a la paret, vaig veure una
escala amb dos rengles d’esglaons. Al penúltim
esglaó hi havia dos individus, un per banda, i a
l’últim, una caixa d’eines. Em vaig pensar que
reparaven l’alarma de la carnisseria i vaig tornar al
jaç, però no agafava el son.

 I ara, emplena aquestes dues columnes amb tots els verbs del text:

VERBS CONJUGATS
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INFINITIUS
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 41 a la 47

1 Els germans Brivall són els lladres que la policia buscava des de feia mesos. Coneixes
més germans famosos? Relaciona les columnes per saber qui eren i què van fer.
1

Germans Brivall

2

Germans Grimm

3

Germans Dalton

1

Lladres que volen robar a la carnisseria.
Personatges del còmic Lucky Luke. Sempre
volen atracar bancs.
Actors còmics del cinema americà.

4

Germans Marx

Van escriure molts contes per a infants:
La Blancaneus i els set nans, La Ventafocs,
Hänsel i Gretel, En Joan sense por…

2 Fixa’t en la il·lustració següent:
 Escriu quins productes aniries a comprar a la carnisseria.

 Qui són els dos nens que hi apareixen?

 Com es diu ara el Buti? Per què?

 Ara el Buti fa de guardià de la carnisseria, però, com creus que continuarà la història si

segueix menjant botifarres?
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3 Llegeix el fragment i contesta:
El carnisser es va posar la mà a la barbeta:
−No, no pot ser el gos que es va escapar quan feia l’experiment. Ja no calen experiments,
les botifarres funcionen! Ara falta un guardià.
A quin experiment es referia? El carnisser va obrir la porta de la botiga i me’n vaig oblidar
del tot.
 T’has preguntat el mateix que el Buti?
 I a quina conclusió has arribat sobre l’experiment?
 Quina és la funció d’un guardià?

 Creus que un gos de carrer és la millor opció per fer de guardià en una carnisseria?

4 Anem a fer un conte vertical amb la paraula preferida del Buti. Escriu, a partir de cada
lletra, una frase. En acabat, tot plegat ha de tenir una mica de sentit. Comparteix el
que has escrit amb els companys.
B on dia –va fer el gos, remenant la cua.
O
T
I
F
A
R
R
A
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 49 a la 53

1 Per al Buti, estar a la glòria significava estar envoltat de moltes botifarres. I per a tu,
què és estar a la glòria? Escriu-ne algun exemple.

2 Emplena els espais amb les paraules que hi falten.

rebaixar

endrapant

botiga

Em vaig estirar al

sostre

aliments
muntanyes

jaç

botifarres

per viure un nou dia de salut i bons

i m’ho vaig passar buti, dormint i
la porta negra i... uau!, les

com un manta. A la nit vaig empènyer
de Montserrat botifarreres arribaven al

. Tocant a la paret hi havia safates amb cinc
amb un plàstic. Em va estranyar que no es venguessin a la
m’importava! Me’n vaig anar cap a les «muntanyes» i les vaig

tapades
, però què
un xic.

3 Marca el motiu que preocupa l’Heroi.
L’Heroi està preocupat perquè…
s’acaben les botifarres.
arriba el gat misteriós.
li han sortit taques per tot el cos.
la Cira no li vol donar botifarres.
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4 Recordes la conversa que tenen l’Heroi i el gat? Escriu què diu cadascun.
–Oblida el nom que t’han posat ara, pensa en els altres noms.
–Penco, Buti, quin d’aquests dos? Què té a veure el meu nom amb les taques?

 El gat era molt misteriós, però, quin missatge intueixes que estava insinuant a l’Heroi?

5 Dedueix de què creus que li han sortit les taques al Buti. Marca-ho:
De menjar botifarres.
De dormir tant.
De no menjar botifarres.

6 Les paraules següents les escrivim amb g o amb j?
__lòria

re__alar

clare__ar

fume__ar

__o

__at

__ratar

__rosses

ima__inar

mà__ia

desit__ar

llet__es

vai__

fasti__oses

se__uir
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 55 a la 62

1 Els clients de la carnisseria comenten coses respecte de la malaltia del Buti. Recordes
qui diu què? Relaciona les dues columnes.
El fill de la pastissera

Poca broma amb les taques!

La Cira

L’haurem de sacrificar.

Un home molt gros amb
una granota greixosa

Quines taques més divertides!

El carnisser

Jo et curaré amb la sopa de l’àvia.

2 Busca la sopa que la Cira du al Buti entre una pila de sopes. A veure si la reconeixes!

sopa de romaní

sopa de farigola
sopa de remolatxa
sopa de pa

sopa de ceba

sopa de cabell d’àngel
sopa de verdura

sopa d’all

3 Ordena les paraules o els grups de paraules per saber què diu el gat a l’Heroi.
taques?

et

en allò

Saps

vénen

Has pensat

d’on

que

les

vaig dir?

 Escriu què li rondava pel cap a l’Heroi com a resposta a les taques.
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4 Fixa’t en la il·lustració següent i descriu amb fletxes del color que vulguis el recorregut
que fa la carn per convertir-se en botifarres.

5 El Buti descobreix al magatzem set caixes petites amb destinació als pobles dels
voltants. Quins són els pobles dels voltants d’on vius? Contesta.
Jo visc a...
Els pobles dels voltants són…
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 63 a la 69

1 El carnisser va demanar a la Cira que no portés més sopes a l’Heroi, però l’Heroi no es
trobava bé. Ordena de menys a més el seu estat.
• Li pesa el cos

1.

• No s’adona de res

2.

• Li surten taques

3.

• No pot pensar

4.

• Perd la memòria

5.

2 Observa la il·lustració i inventa un diàleg entre el gat i els gos. Tingues en compte que
el gat està una mica burleta i que l’Heroi no es troba bé.

 Escriu què li diries tu.
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3 Llegeix el fragment i respon a les preguntes d’acord amb les teves suposicions.

Jo no podia pensar, i això que tenia un problema. No un, un pilot! A més, començava a
perdre la memòria: el gat acabava de marxar i jo ja no recordava la seva fesomia, només
m’havia quedat al cap l’última frase: «Espero que siguis a temps d’obrir la porta». Vaig
posar el musell entre les potes i vaig pensar què devia voler dir: «Obrir la porta…, obrir la
porta…». A quina porta es referia? Només n’hi havia dues: la porta negra, amb set caixes
petites amb destinació als pobles dels voltants, i la vermella, amb aquelles caixes grosses,
la cassola i el braç de ferro, on l’incansable carnisser feia les botifarres que em donaven la
poca força que tenia. Una mosca se’m va posar a l’orella i no la vaig poder espantar…
Un moment! Les botifarres em donaven força? On era la meva força, després d’haver-ne
menjat tantes? I si aquelles botifarres no eren tan esplèndides com em pensava? Per què
el carnisser les feia en aquell lloc tan estrany i després tancava la porta amb clau? I si el
polsim vermell que hi posava em burxava les tripes i… resulta que m’enverinava?

 En quin moment el Buti s’adona que està passant alguna cosa?

 Les botifarres li donen força?

 Per què creus que el carnisser les fa en aquell lloc tan estrany i després tanca la porta amb

clau?

 És possible que el polsim vermell que hi posa el carnisser estigui enverinant el Buti?

Editorial Casals
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 71 a la 77

1 Numera els fets seguint l’ordre en què es desenvolupen a la història i dibuixa’ls a les
vinyetes.
Em van tancar a la gàbia.
La furgoneta es va aturar en una casa del final del poble, passat el riu.
Vam entrar en una sala amb una finestra trencada per on passava molt corrent d’aire.
Al fons hi havia una gàbia amb nou barrots per banda.

1

2

3
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2 Explica amb el teu vocabulari el significat de les paraules següents. Si no en coneixes
alguna, pots buscar-la al diccionari.
Morrió:

Udolar:
Mussitar:
 Escriu una frase amb una de les paraules anteriors.

3 Explica què passa en aquesta escena.

4 Ordena els grups de paraules i troba la paraula que hi falta.

ens volia vendre - i tu - El carnisser - dolentes -

i ens vam abraçar
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-

-

i petonejar

- ens has avisat.

-

se’m van tirar

-

a sobre
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 79 a la 88

1 En Jan és a l’hospital. T’han hagut d’ingressar mai en un hospital? Explica’n el motiu i
què en recordes.
Si la resposta és negativa, explica si hi has anat mai a visitar algun parent o familiar.

2 Dibuixa l’Heroi en les circumstàncies
en què diu que es troba:

Vaig pujar com un llamp…

…em feia petar les dents.

La meva cua semblava un ventilador.
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3 Al gos protagonista li han passat moltes coses en aquesta història, i tu també n’has
après moltes, de coses. Si escrius a quins capítols corresponen aquestes situacions,
ordenaràs la seqüència dels fets.
Coneix el Jan i la Cira

Capítol

Els lladres de l’escala

Capítol

L’home de la granota

Capítol

La carnisseria

Capítol

Les taques

Capítol

Coneix el gat

Capítol

Els consells del Pinta

Capítol

La gàbia

Capítol

El descobriment de les botifarres

Capítol

L’home dels elàstics

Capítol

La colla del Trepa

Capítol

Les dues portes del passadís

Capítol

L’hospitalització del Jan

Capítol

4 Escriu quines són les set cases del Buti.
CASA 1:
CASA 2:
CASA 3:
CASA 4:
CASA 5:
CASA 6:
CASA 7:

5 I tu, en quantes cases has viscut? Per què?

Editorial Casals
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Després de llegir
1 Com es cuida un gos? Fes una llista de les coses més importants que cal tenir en compte
quan algú es fa càrrec d’una mascota com aquesta.
ALIMENTACIÓ:

DESCANS:

SALUT:

HÀBITS:

NOM:

2 Ara, en el requadre que trobaràs a continuació, enganxa una fotografia del teu gos
o gossa, si en tens, i emplena la fitxa. Si no en tens, enganxa la fotografia del gos que
t’agradaria tenir i emplena la fitxa igualment.

El meu gos / La meva gossa es diu:

Raça:
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3 Descobreix tres protagonistes de la novel·la. Escriu qui són.
A

Tinc les potes que té un gos
i els bigotis dels senyors.
C

B

Amatent estic esperant
el qui sol·licita la meva carn.

No cal dir que tinc bon nas,
per trobar què hi ha al cabàs.

A:

B:
C:

 Ara inventa’t una endevinalla sobre en Jan. Pensa quines coses s’han dit d’ell, escull-ne una

o dues i fes-ne un rodolí.
Per exemple:

Als afores del poble vivia,
el noi que atrapar-me volia.

Endevinalla:

 Llegeix la teva endevinalla als companys.

4 A més de la informació sobre el contingut, què més ens diuen els títols de cada
capítol? Completa i fixa-t’hi bé.
ceba

taques

Toquem el

caixes tancades

Al cap de
Les

dies
tocades
botifarres
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mans terribles
barrots per banda
dies de res
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FITXA DEL LLIBRE
Títol:
Autor:
Il·lustradora:
Editorial:
PERSONATGES
 Quants noms té el personatge principal?
 Qui són els seus veritables amics?

A la primera part de la història:
A la segona part:

 Quin personatge ajuda l’Heroi a reflexionar?
 El personatge misteriós és

ARGUMENT
 Fes un breu resum de l’argument com si l’haguessis de recomanar a algú.

TEMÀTICA: SUPERACIÓ DE DIFICULTATS
 Contesta quina actitud té el protagonista davant les dificultats.

Escolta els consells dels amics.

SÍ

NO

Es discuteix amb qui li dóna consells.

SÍ

NO

S’esforça, tot i que a vegades se li fa difícil.

SÍ

NO

 Què opines del gos botifarrer?
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