
Comprensió lectora  
Robinson Crusoe 
Vaig néixer l’any 1632 a York, una ciutat del nord d’Anglaterra, en una 
família de comerciants rics. El meu pare volia que seguís la carrera 
d’advocat i que tingués una vida tranquil·la i ordenada, però jo no 
desitjava altra cosa que navegar i viure aventures per tots els mars i 
oceans.  

Per això, quan un amic em va proposar d’anar en vaixell fins a Londres, 
vaig desobeir el pare i em vaig embarcar. No va ser pas un primer viatge 
plàcid. Durant quatre o cinc dies, un temporal va sacsejar el vaixell com 
si fos una joguina. Però vam tenir sort i, quan la nau ja s’enfonsava, un 
bot de rems ens va rescatar.  

Un cop a terra ferma, un mariner em va dir:  

—Noi, el mar t’ha avisat. Fes-me cas: vés-te’n a casa i no t’embarquis 
mai més.  

Jo estava tan trasbalsat que, en lloc de tornar amb els pares, vaig preferir 
anar caminant fins a Londres tot sol. Necessitava pensar tranquil·lament 
en el meu futur. 

A la capital d’Anglaterra vaig conèixer el capità d’un vaixell que 
acabava d’arribar de Guinea, on havia fet fortuna. Ens vam avenir molt 
i em va oferir tota mena de facilitats per embarcar-me amb ell i fer 
negocis en aquell país africà.  

De nou, vaig engrescar-me a navegar. 
Daniel Defoe 

 

1 9 
 



1- Després de llegir el text, responeu a aquestes preguntes: 

a. Aquest fragment correspon a la part inicial, al mig o al final d’un llibre? 
Per què?  

 

b. Quin tipus de novel·la pot ser Robinson Crusoe: de terror, d’aventures o 
romàntica? Què us ho fa pensar?  

 

 

c. Qui explica la història?  

 

20 
21 
2- Imagineu com seria el nou viatge de Robinson i continueu la història. 

• Fixeu-vos en l’estil del text i proveu de mantenir-lo. Per exemple, 
continueu narrant en primera persona (és a dir com si fóssiu el Robinson), 
combineu narració i diàleg. Recordeu de posar guionet quan parlen els 
personatges i revisar els signes de puntuació. 

• Podeu inspirar-vos en aquests dibuixos:  
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