


El rellotge
El pare ha de marxar, novament, a 
treballar i, en voler posar-se el rellotge, 
ja no el troba.

Qui ha agafat el rellotge? 
On és ara el rellotge?

El pare 

Ha arribat de 
treballar puntual i 
el Tro l’ha rebut tot 
saltant, com cada 
dia. S’ha tret el 
rellotge i l’ha deixat 
damunt del taulell 
de la cuina. La mare 

Està preparant el 
dinar quan el pare, 

distret, s’asseu a 
escoltar les notícies 

de la ràdio. Ha renyat 
el Joaquim per 

haver-ho embrutat 
tot amb cendra 
mentre jugava 

amb en Tro.

En Joaquim 
(El nen petit de la casa)

Empaita el gos, en Tro, que a la vegada 
persegueix un ratolí que es cruspeix un 
rosegó de pa. Ha agafat cendra de la 
cuina i ha empastifat el morro del gos… 
i, de pas, tota la cuina.

La Cèlia
(la filla gran)

Esgrana magranes a 
terra, en un bol, per 
les postres, talment 
com un joc. Li ha 
demanat la mare.

El rellotge 
del pare

Cronologia dels fets
En Marcel·lí

El carter, duu una 
carta i el pare el 
convida a fer un 
vermut, però té 
pressa i marxa 

de seguida.

La Mercè
La veïna, també baixa a aquella hora 
a buscar un xic de sal per al dinar. Es 
queda xerrant amb la mare al replà de 
l’escala.

La família 

dina a taula, 
com un dia 
qualsevol.
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Segueix 
les pistes 

descarta els 
sospitosos... 
i esbrina qui 
menteix i ha fet 
desaparèixer 
el rellotge!

On és ara
el rellotge? 

Observa bé i 
assenyala’l!

Benvinguts/es 
a una cuina 

dels anys 30!

La família d’en Joaquim i la 
Cèlia s’ha reunit com tots 
els migdies per dinar, però 
avui ha passat una cosa ben 
estranya.

El pare ha trobat a 
faltar el seu rellotge!Com ha canviat la cuina al llarg dels anys?

Busca les diferències entre aquella cuina i les d’avui!
Pàgina 3 de 7



Em veus capaç de robar un rellotge? 
Hem xerrat una mica a l’escala i he 

pujat cap a casa amb la sal.

Jo no he fet res! 
Potser se l’ha posat la Cèlia, 

el rellotge del pare. Li encanta! 
Tro, vine aquí, et dic! Jo estava esgranant les 

magranes, tal com m’ha 
demanat la mare. De quin 

rellotge em parleu? 

B
up

, b
up

! B
up

, b
up

, b
up

! 

Havent dinat, volia posar-me
el rellotge, però ja no l’he trobat. 
Juraria que l’he deixat al costat 

de l’aigüera!

Estava preparant el dinar i 
m’he entretingut xerrant amb 

la Mercè. Jo no he tocat el 
rellotge. Ni tan sols l’he vist!  

Però si no m’he quedat ni a fer 
el vermut! Avui tenia moltes 

cartes per repartir… 
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EL JOC
El rellotge del pare és un joc que s’inspira en una família dels anys 30 a ciutat. La vida familiar 
es gesta a la cuina, de manera que a través d’ella tindrem l’oportunitat de conèixer com era 
aquesta estança de la casa fa gairebé un segle, i podrem comparar-la amb les característiques 
de les d’avui. A més, haurem de resoldre el misteri de la desaparició del rellotge del pare a 
través de la cronologia dels fets, el testimoni dels personatges i un seguit de pistes. Seràs 
capaç de trobar-lo i de descobrir el culpable?

CONTINGUT
El contingut d’aquest joc es pot imprimir i retallar. En aquest descarregable hi trobareu:    

 •  Dos taulers per imprimir (2 pàgines). 
 •  Els personatges i els seus testimonis (1 pàgina).
 •  Les pistes (1 pàgina). 
 •  La solució (que cal amagar fins al final). 

COM S’HI JUGA?
Podeu jugar-hi en solitari, amb família o amics. 

1. Imprimiu el contingut del joc. A continuació, enganxeu el full número 3 amb el full número 2 
per les seves cares blanques. Les cuines (l’actual i la dels anys 30) han de quedar una darrere 
de l’altra. Tanqueu les solapes, de tal manera que puguem començar el joc llegint: Benvinguts/
des a una cuina dels anys 30.

2. Retalleu els testimonis dels Personatges (pàgina 4) i tingueu a punt les Pistes addicionals 
(pàgina 6). Guardeu bé La Solució (pàgina 7). Ara ja podeu començar!

3. Obriu les solapes per llegir la cronologia dels fets i, a continuació, el testimoni dels 
personatges. Aneu descartant els personatges que creieu que diuen la veritat i quedeu-vos 
amb els sospitosos. Després llegiu les pistes per acabar de comprendre els fets.

4. Ja heu deduït qui menteix en aquest joc? Qui ha fet desaparèixer el rellotge del pare? 
Comproveu si l’heu encertat al solucionari.

5. En acabat, podeu donar un cop d’ull al tauler que correspon a la cuina actual. Compareu-lo 
amb la cuina dels anys 30. Quines són les diferències més importants? Anoteu-les!  
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Pistes addicionals
Llegeix les pistes següents per ordre.

1  En Joaquim i el Tro 
avui han fet molt de 
rebombori. La cuina és 
plena de petjades de 
cendra. L’han feta bona, 
aquest migdia!

2  Al Tro li encanta el 
rellotge del pare. Quan 
el veu brillar salta, com 
si el volgués agafar 
amb la boca. 

3  En Joaquim volia jugar 
amb el Tro, però el gos 
només tenia ulls pel pare. 
Per sort, ha trobat un truc 
per fer-lo venir!

4  El carter no s’ha volgut 
quedar a fer el vermut, avui 
tenia pressa. 

5  A la veïna se li ha cremat el 
dinar. Només sentir la pudor de 
socarrimat ha sortit esperitada cap 
dalt. No ha travessat ni la porta!
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LA SOLUCIÓ

Qui menteix?
 

Descobreix el culpable 
de la desaparició del rellotge! 

El pare escoltava la ràdio.

La mare s’ha quedat xerrant amb la veïna. 

La veïna xerrava amb la mare, és clar, i ha sortit corrents 
quan li ha arribat una olor de menjar socarrimat, se li estava 

cremant el dinar! 

La Cèlia estava entretinguda esgranant magranes perquè li 
havia demanat la mare.

El carter no s’ha quedat a fer el vermut perquè tenia pressa. 

El Joaquim no diu la veritat: 
mentre jugava amb el Tro, com que sabia que el gos està 

enamorat del rellotge del pare, l’ha agafat per jugar… Han 
aixafat la cendra i ho han embrutat tot. El rellotge ha anat a 

parar sota de la cuina. 

Per tant, qui ha fet desaparèixer el rellotge del pare és en… 

JOAQUIM
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