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La tradició de treballar al camp ve de molt enrere.
Sovint els nostres avis ho expliquen
i en parlen amb nosaltres a: “Els avis i el nens
parlem del món rural
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La Biblioteca acull a la Sala Polivalent
l’exposició “El món rural”, del 10 al 16 de
maig. Aquest projecte l’han elaborat
conjuntament l’Escola Mare de Déu del
Sòl del Pont i la Residència d’avis “Can
Planoles”. És una activitat emmarcada
dins el projecte Art i Escola, endegada
pel Centre de Recursos Pedagògics
d’Osona i ACVIC, Centre d’Arts
Contemporani.

“Qui matina, fa farina”
Aquí teniu una llista dels nostres llibres per als adults
que parlen de la vida a pagès:
•
•

La biblioteca Bac de Roda s’ha adherit a
l’esdeveniment confeccionant aquesta guia de lectura.

•

Una guia, definició segons el diccionari, és una publicació que
conté informació classificada sobre qualsevol tema. Una guia
de lectura podríem dir que és: una publicació que conté
informació de documents: llibres, revistes, DVD, CD’s..., que
és troben a la biblioteca d’un tema en concret. En aquest cas,
el tema és el món rural. I, tots aquests llibres es poden
consultar i demanar en préstec a la nostra biblioteca, la
Biblioteca Bac de Roda.

•

El món rural engloba diferents temàtiques com: la tradició de
treballar al camp, com es vivia o es viu en una casa de pagès,
com són les masies, els cicles de les estacions de l’any i les
llunes, i un llarg etcètera.
La guia és divideix en dues parts: una per als adults i una altra
per als infants.

AGUILAR PUJOL, ANNA. Viure a pagès. Barcelona:
Proa, 2004. 392 Agu
PONT, MIQUEL. Les feines de la vella pagesia.
Barcelona: Proa; Cervera; Centre Municipal de
Cultura, 2001. 63 Pon
Seymour, John. La vida en el campo i el
horticultor autosuficiente. Barcelona: Blume,
2010. 63.1 Sey
HEINEY, PAUL. La granja doméstica: guia práctica
para una buena vida. Barcelona: Blume, 1998.
63.1 Hei

També, de la vida a pagès de fa molts i molts anys:
•

•

OCAÑA I SUBIRANA, MARIA. El món agrari i els
cicles agrícoles a la Catalunya Vella: s. IX-XIII.
Barcelona: Universitat de Barcelona, 1998.
CL 63 Oca
AGUSTÍ, MIQUEL. Llibre dels secrets
d'agricultura, casa rústica i pastoril. Barcelona:
Alta Fulla; Diputació de Barcelona, 1988. MZ 63 Agu

“El bon pagès s’ha de
llevar el primer i anar
al llit el darrer”

I com ho vivien les dones i els homes?:
•
•

BINIMELIS ADELL, ROSA. A sol i serena: dones,
món rural i pagesia. Barcelona: Institut Català de
les Dones. 30.055.2 Bin
CASTELLÀ i PERARNAU, RAQUEL. La vida a pagès:
imatges de la vida quotidiana a les Masies de
Roda. Les Masies de Roda: Ajuntament, 2008.
9(41.76 Mas) Cas

També n’hi ha que parlen de la masia:
•
•
•
•

BORNET, ANNA. La masia. Barcelona: Columna,
2007. 728.6 Bor
CAMPS I ARBOIX, JOAQUIM DE. La masia catalana:
història-aquitectura-sociologia. Barcelona: Aedos,
1969. 728.5 Cam
CAMPS I ARBOIX, JOAQUIM DE. Les cases pairals
catalanes. Barcelona: Destino, 1977. MZ 728.5 Cam
CONGOST, ROSA. La masia catalana: evolució,
arquitectura i restauració. Figueres: Brau, 2005.
728.6 Con

“Fes les faves en lluna nova i les
colliràs amb un cove”
Com es guien per saber quan és el bon temps per
plantar, per sembrar, per segar, per tallar els arbres,
per esquilar les ovelles...Tenen el seu propi calendari:
•
•

PUIGBERT, PERE. Un any al camp. Barcelona:
columna, 1996. 63.5 Pui
FABRÉ, JAUME. Els calendaris astronòmics: una
tradició que no mor. Revista “Serra d'Or”, núm.
624 (des 2011), p. 39-40.

“Qui no aprofita la saó es queda
sense llauró”
Quan parlen fan servir un llenguatge una mica
diferent.
Diguem
que
tenen
un
vocabulari
especialitzat; cada cosa té un nom i cada feina també.
Quines paraules fan servir?
•

PONT, MIQUEL. Vocabulari de pagès. Barcelona,
Proa, 2005. 63.1 Pon

“A l’estiu tota cuca viu”
Aquest llistat és per al nens i nenes. Hi trobareu
llibres de coneixement per al de cicle mitjà i superior,
de 8 a 12 anys. I també, contes per al més petits; I*
de 0 a 6 anys, i I**, de 7 a 12 anys.

“Cel rogent, pluja o vent”
Anem pels contes!
Primer els del cicle inicial o I*:
•
•

“per Sant Jordi, espiga l’ordi”

•
•

Començarem llistant els que parlen de la masia i la
granja:
•
•
•
•
•
•

DE BECKER, GENIÈVE. Madrid: Susaeta, 2011. El
llibre de la masia. I63.11 De B
La granja. Barcelona: Baula, 2011. I63.11 Gra.
SAILLARD, AURÉLIE. Petita enciclopèdia de la
granja. Barcelona: Cruïlla, 2007. I63.11 Sai
ALLAIRE, CAROLINE. Exploro l'hort de prop.
Barcelona: Cruïlla saber, 2003. I63.51 All
HALLEY, NED. La granja. Madrid: Altea, 1996.
I63.6 Hall
PÉROLS, SYLVAINE. La granja. Barcelona: Cruïlla
saber, 2006. I63.6 Per

•
•

DENOU, VIOLETA. La granja de Teo. Barcelona:
Timun Mas, 2003. I* Den
ESPLUGA, MARIA. Jo, pagès. Barcelona: Combel,
2005. I* Esp
LE GUAI, ISABEL. Aprèn els noms del camp: amb
el ratolí Serafí. Barcelona: Cruïlla, 2005. I* Le G
PERRIN, MARTINE. Poti-poti a la granja. Barcelona:
Cruïlla, 2009. I* Per
PRENAFETA, VICKY. Un día en la granja. Barcelona:
Planeta Junior, 2006. I* Pre
SIRETT, DAWN. La granja. Barcelona: Beascoa,
2010. I* Sir

Ara, els del cicle mitjà o I**:
•
•
•
•

SCARAMUIX. La visita de la Valentina. Taradell:
Casablanca, 2005. I** Sca
SCARAMUIX. Un encàrrec complicat: gener.
Taradell: Casablanca, 2007. I** Sca
SCARAMUIX. Problemes d'altura: maig. Taradell:
Casablanca, 2007. I** Sca
SCARAMUIX. Secrets del bosc: octubre. Taradell:
Casablanca, 2006. I** Sca

