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Trobades de lectura fàcil en català

L’Autor

Daniel Defoe va néixer a Anglaterra. Si bé el seu cognom
patern era Foe, l’autor va anteposar-hi el De per aconseguir
un aire més aristocràtic. 

Al  llarg  de  la  seva  vida  es  va  dedicar  a  activitats  molt
diverses: De jove es va decantar per la carrera eclesiàstica
que  posteriorment  va  abandonar  per  a  dedicar-se  al
comerç. També es va dedicar a la política, va passar per la
presó i, probablement, també va fer d’agent secret. Quan
els seus negocis van deixar de ser rentables va exercir de
periodista.  Cal  destacar la seva tasca com a escriptor ja
que va escriure un gran nombre de textos. És autor de més
de 500 llibres i pamflets.

El seu llibre més famós és, sens dubte, Robinson Crusoe.
Es tracta d’una història de ficció basada en un fet real: les
aventures del mariner Alexander Selkirk que durant gairebé
5 anys va viure a una illa a prop de la costa de Xile (a
l’arxipèlag Juan Fernández).

L’any 1966 l’illa en què va viure Selkirk va ser rebatejada
com  a  Robinson  Crusoe.  Un  altra  de  les  illes  d’aquest
mateix arxipèlag va rebre el nom d’Alejandro Selkirk.

Personatges

A l’obra hi apareixen molts personatges, però no tots tenen
la mateixa importància a la  història.  Per  això,  parlem de
personatges protagonistes i de personatges secundaris. 
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Fem un repàs per tots ells:

Personatges Protagonistes
Nom Qui és?

Personatges Secundaris
Nom Qui és?

Veritable o Fals

Tenint en compte el que has llegit, digues si són Veritables
o Falses les següents afirmacions:

V F
La història l’explica el mateix protagonista.
En Robinson Crusoe es va fer mariner per
accident. 
Els pares d’en Robinson li donen tot el seu
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suport.
La  destinació  del  primer  viatge  d’en
Robinson va ser Londres.
El primer viatge d’en Robinson va acabar
satisfactòriament.
En  Robinson  Crusoe  va  estar  2  anys
presoner a Salé.
En  Robinson  Crusoe  era  una  persona
ambiciosa.
En  Robinson  Crusoe  era  una  persona
reflexiva. 
Durant els seus anys a Brasil, en Robinson
va engegar un negoci de blat. 
En  Robinson  es  va  encarregar  d’anar  a
Guinea  a  comprar  esclaus  de  manera
desinteressada.
L’únic  supervivent  del  viatge  de  Brasil  a
Guinea és en Robinson Crusoe.  
El vaixell que va naufragar es va enfonsar
ràpidament,  per  això  en Robinson no va
poder recuperar-ne res. 
En Robinson Crusoe va fer la seva tenda a
la part de davant d’una cova que hi havia a
una de les muntanyes.
La cova es va convertir en un rebost.
L’endemà del  naufragi,  un llop va arribar
nedant des del vaixell fins a l’illa. 
Quan ja  feia  un temps que en Robinson
Crusoe  era  a  l’illa,  va  descobrir  que  la
paraula  de  Déu  l’ajudava  a  suportar
aquella situació.
En  Robinson  Crusoe  sabia  quin  dia  era
perquè va construir una mena de calendari
a la platja amb un pal.
En  Robinson Crusoe no  té  cap recipient
per cuinar.
En Robinson Crusoe tenia 27 anys quan
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va arribar a l’illa.
La construcció de la seva primera canoa
va ser tot un èxit. 
Si alguna cosa troba a faltar en Robinson
després  d’anys  a  l’illa  és  la  companyia
humana.
Des  que  va  descobrir  la  presència  de
caníbals ,  en Robinson Crusoe va deixar
de  fer  algunes  de  les  coses  que  tenia
projectades. 
Divendres era un dels caníbals que es va
perdre a l’illa. 
En Robinson i en Divendres van estar 10
anys junts. 
En Robinson Crusoe va estar tants anys a
l’illa deserta perquè l’illa quedava fora de
les rutes comercials.
Un  grup  de  només  8  homes  van
aconseguir recuperar el control del vaixell
anglès.
Malgrat  la  seva  terrible  experiència,  en
Robinson  Crusoe  va  conservar  el  seu
esperit aventurer.

Per llegir en veu alta

Primera collita i treballs d’artesania (pàgina 58).
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Vocabulari

Al llarg del text, als marges, hi ha un seguit d’aclariments
sobre determinades paraules. Aquests en són uns altres:

Vocabulari Què vol dir? Pàgina 

Àncora

Estri de fondejar, que, lligat a
l’extrem d’una corda, d’un cable o
d’una cadena, s’arria dins l’aigua
fins a tocar el fons, on es clava i

impedeix que la nau sigui
emportada pel vent, pels corrents,

etc.

14

Sans i
estalvis

Escapats d’un perill sense haver
rebut cap dany. 16

Pols
Conjunt de partícules diminutes, de
terra seca i d’altres matèries, que
poden ésser alçades i emportades

pel vent.

16

Udol Crit prolongat i planyívol d’un llop,
d’un xacal, d’un gos. 16

Compadir Sentir compassió (per algú). 20

Agraïment Sentiment afectuós envers qui ens
ha fet un bé, un servei, un favor. 21

Conrear
Sotmetre (la terra, les plantes) a

certs treballs i cures per fer-la fèrtil,
perquè doni fruit.

22

Draps Tela teixida amb certs fils. 23

Empassar-se Fer-se passar (quelcom) gola avall,
de la boca a l’esòfag. 28

Ullals
Dent puntuda situada entre la

darrera incisiva i la primera
premolar.

24

Alçar Alçar la vista, la mirada, els ulls. 29
Eixut Mancat d’humitat. 29

Bagul

Caixa de fusta, recoberta sovint de
pell, de llauna, etc., de tapa

ordinàriament de volta, amb pany
per a tancar-la, destinada a

aconduir-hi roba i altres efectes per
guardar-los o transportar-los.

31
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Ordi “cebada” 31
Enlloc En cap banda. 37

Embolcallat
Cobrir totalment o parcialment

(alguna cosa) envoltant-la amb una
tela, un paper, etc.

43

Vímet “mimbre” 53

I tu, què en penses?

 Amb l’ajut d’un mapa explica els viatges que va fer en 
Robinson Crusoe, segons ell mateix explica al llibre. Què li 
va passar a cada lloc?

 En Robinson Crusoe va batejar l’illa com a l’illa de la 
Desesperació. Per què creus que va triar aquest nom?

 El protagonista mai no havia estat gaire religiós. 
Malgrat això, quan ja feia un temps que era a l’illa va 
descobrir que la religió era un gran ajut per a ell. Per què 
creus que li va passar això?

 Si bé en Robinson Crusoe reconeix que no té gaire 
traça, al llarg dels anys que passa a l’illa fabrica un munt 
d’objectes i desenvolupa un seguit de feines noves per a 
ell. Com creus que va ser capaç de fer-ho? Quines tasques
dur a terme per sobreviure a l’illa? 

 Si et trobessis tot sol a una illa deserta, quines creus 
que serien les tasques prioritàries que hauries de realitzar?

 En Robinson Crusoe va estar vint-i-cinc anys sense 
cap companyia humana a l’illa. Quines conseqüències 
futures creus que li va provocar aquest fet? Com 
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descriuries la relació entre en Robinson Crusoe i 
Divendres?
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