Romeo i Julieta 10/12/2013

Trobades de lectura fàcil en català
L’Autor
William Shakespeare, nascut a Stratford-on-Avon
(Anglaterra) el 1564. Poeta, dramaturg, comediògraf, actor i
empresari teatral anglès. És considerat un dels escriptors
més notables de la literatura anglesa i universal. Fill d’un
comerciant de pell, fusta i llana. El 1582 es va casar amb
Anne Hathaway amb qui va tenir 3 fills. Va morir el 23
d’abril de 1616.
Entre les seves obres destaquen Romeo i Julieta, El
mercader de Venècia, Hamlet, Macbeth, Otel·lo, El rei Lear,
Somni d’una nit d’estiu, Molt soroll per res....

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.
Fem un repàs per tots ells:

Nom

Personatges Protagonistes
Qui és?
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Nom

Personatges Secundaris
Qui és?

Veritable o Fals
Tenint en compte el que has llegit, digues si són Veritables
o Falses les següents afirmacions:
V
Julieta és la filla dels senyors Capulet
Verona era una població agrícola molt
empobrida
El criat dels srs. Capulet no sap llegir i
demana ajuda a algú que sí en sàpiga per
fer arribar les invitacions a la festa de
disfresses.
Tibald és la primera persona que identifica
a Romeo a la festa de disfresses
La primera persona a qui Julieta li
confessa que està enamorada de Romeo
és a la seva mare
L’escala amb què Romeo pujarà a
l’habitació de Julieta és de fusta
El pla de fra Llorenç és casar tots dos
joves en secret i no dir-ho a ningú fins a
que les famílies es reconciliïn
Mercucio va ser assassinat per Tibald
El càstig per a Romeo per la mort de
Tibald és la seva pròpia mort.
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Les úniques persones que sabien que
Romeo i Julieta s’han casat són fra Llorenç
i la dida
Els srs. Capulet acorden el casament de
Julieta amb el comte Paris
Romeo es refugia a Màntua
Fra Joan arriba a Màntua i entrega una
carta a Romeo en què fra Llorenç li explica
el seu pla
Julieta es suïcida prenent el mateix verí
que el seu estimat Romeo
En record dels joves amants morts, els
seus pares van fer pintar un retrat d’ells
dos.

Per llegir en veu alta
Capítol VIII “Una forta discussió”
Capítol XI “La carta que no va arribar a la seva destinació”

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?

Comte
Compte

Persona que posseeix el títol nobiliari de
comte.

Conte
Ximpleries
Bategar

Atenció, esment, cura.
Narració, generalment breu, d'un fet o
d'una sèrie de fets reals, llegendaris o
ficticis, amb la intenció d'entretenir, divertir,
moralitzar, etc.
Acció o paraules pròpies d'un ximple
(persona de poc seny)
Executar el cor els seus moviments
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Pàgina on
apareix
Pàg. 13
Pàg. 81

Pàg. 26
Pàg. 38
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Amoïnar
Enfurismar
Grollera
Fer-te miques
Amagatall
Xiuxiuejar
Llevada
Seny
Codonys
Dormilega
Matolls
Xop

naturals de contracció i de dilatació.
No deixar estar tranquil, inquietar,
preocupar.
Irritar
Descortès, poc delicat, bast
Trencar, reduir, a miques.
Indret propi per a amagar-hi alguna cosa
Parlar en veu molt baixa, com quan hom
parla a l'orella d'algú
Aixecar, treure, algú del llit,
Sentit,
judic
Fruit del codonyer
Que dorm massa
Formació vegetal constituïda per mates i
arbusts més aviat baixos
Completament moll

Pàg. 39
Pàg. 57
Pàg. 58
Pàg. 58
Pàg. 73
Pàg. 81
Pàg. 82
Pàg. 98
Pàg. 101
Pàg. 103
Pàg. 119
Pàg. 124

I tu, què en penses?
Les diferències entre les famílies Montagú i Capulet
determinen la relació dels joves amants. Creus que les
famílies han d’interferir en les relacions de parella dels seus
fills?
Els pares de Julieta acorden el seu matrimoni amb el comte
Paris, un home ric, per garantir el seu futur. Tenen en
compte si Julieta vol casar-se amb aquest home i si
l’estima? Fins fa relativament poc, tenien les dones cap
altra manera de garantir el seu futur?
Després d’anys de baralles, creus que els Montagú i els
Capulet saben l’origen de les seves disputes? Si la història
no hagués acabat tràgicament, haurien posat fi a les seves
diferències?
Creus que fra Llorenç es penedeix d’haver ajudat Romeo i
Julieta?
Les casualitats o la “mala sort” són determinants en
aquesta història?
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