Ho sé

Hauràs
de fer un duplicat
del teu permís.
Demanaràs ajut a un mag,
que el dret caldrà que sigui just i no confús.
TENS

la pell per fora
i l’esquelet per dins.
El cervell però
s’atresora dins l’esquelet,
per això encara pots VIRAR l’espècie.
Ho sé►
Ho sé►
Ho sé►
Ho sé►

feres fills en va.
els feres de glaç.
feres dues feres.
el teu alè és: VIRIL.

No hi ha vida després de la mort,
per això ja no hauràs de patir,
el que hi ha és vida abans de la mort,
i vida abans i després de la VIDA.

Ho saps,
Ho saps,
Ho saps,
Ho saps,
Ho sé►
Ho sé►

les rates saben nedar.
els peixos sabran volar.
els cucs podran ca/mi/nar.
tu podràs cavar, nadar, volar,
i cabussar el cap.
feres fills EN VA.
els feres de glaç.

1.

2.

Relaciona segons la realitat:

Relaciona segons la cançó:

Rates
Peixos
Cucs
Persones

Rates
Peixos
Cucs
Persones

caminar
volar
cavar
nedar

caminar
volar
cavar
nedar

Respon:
Són nedadores les rates de la cançó?
Són voladors els peixos de la cançó?
Són caminadors els cucs de la cançó?
Són 4 sis les respostes d’aquestes 4 preguntes?

____
____
____
____

3.

Dibuixa un animal impossible similar als que apareixen a la cançó, també et pot
ajudar veure l’obra del fotògraf Joan Fontcoberta.

4.

Respon:
Quin és l’únic òrgan del cos que, com un tresor, es guarda dins l’esquelet?
Pista: «Fer-lo servir t’ajudarà a trobar la resposta».
Fixa’t com en Pulpo pronuncia el numeral ‘dues’. A quin dialecte respon aquest
exagerat reforçament consonàntic?

5.

Lèxic. Busca el significat:
En Va:
Viril:
Virar:
Vida:
*Busca al diccionari altres paraules que desconeguis de la cançó

6. Omple els buits amb els verbs en 2na persona
Futur:
Futur:
Present:
Present:

Tu (haver)
Tu (demanar)
Tu (tenir)
Tu ( saber)

_______
_______
_______
_______

7. Escolta amb atenció l’estrofa filosòfica (d’1:38 a 1:54). Crea la teva pròpia estrofa
combinant els antònims ABANS≠DESPRÉS i VIDA≠MORT.
«No hi ha _____ _____ de la _____,
per això ja no hauràs de patir,
el que hi ha és _____ _____de la _____,
i _____ _____ i _____ de la _____».

«No hi ha vida després de la mort,
per això ja no hauràs de patir,
el que hi ha és vida abans de la mort,
i vida abans i després de la vida.»

Filosofia/teologia: Què creus que hi ha després de la mort?
GRAMÀTICA:
8.

Localitza un possessiu d’un sol posseïdor, masculí singular i tònic.
Pista «Si treus la tifa al cacauet llavors la fita amb un mirall s’acomplirà». _ _ _.
Quants cops s’utilitza a la cançó? ___.
*Apunt dialectal:

En català occidental i septentrional són habituals les formes femenines
meua, teua, seua, meues, teues, seues.

9. ‘Feres’ (verb fer) i ‘feres’ (plural de fera) són homònimes, és a dir, s’escriuen i es
pronuncien igual. A més, el singular de feres (fera) és una paraula polisèmica;
té amb un sol significant aquests 3 significats:
1 adj.
2 1 f.
3 2 f.

[ZOA] Salvatge, indòmit i carnisser. Un animal fer. Una bèstia fera.
[ZOA] Animal carnisser, especialment no domesticat.
[LC] per ext. Ésser, un home, una fera. Posar-se algú fet una fera.

Quin creus que s’adequa més al context de la cançó, (encercla)?
1

2

3

10. Utilitza en dos contextos diferents cada un de les paraules polisèmiques següents.
Pota (animal / moble):__________________________. / ________________________.
Pic (muntanya / eina): __________________________. / ________________________.
Cargol (animal / clau): __________________________. / ________________________.

11. Transforma aquests adverbis antònims DINS≠FORA en locucions prepositives (cal
afegir-hi ‘de’) i posa-les en context.
______________________________________.
______________________________________.
12. Troba els dos adjectius que hi ha a la cançó. Pistes:
«Està cantat amb un falset molt agut i diríem poc masculí , per tant poc _ _ _ _ _».
«És de justícia que hi sigui, és _ _ _ _ ».
13. Omple:
Si aquest tema[m] o cançó [f] ‘Ho sé’ és de tu, és _____ o_____ , si és de mi és _____, si és
d’ell o d’ella és _____ o _____, si és de nosaltres és _______ o _______, si són de nosaltres
són _____, si és de vosaltres és _____ o _____, si són de vosaltres són _____ o _____, si és de
vostè és _____, si són de vostès són _____ .

