
 

 

Recursos didàctics al voltant de la Nova Cançó 

  

 

 
 

 
La Nova Cançó: un crit de llibertat col·lectiva 
Exposició editada per la CAL que recorre els fets més rellevants del fenomen de la Nova Cançó. Consta de 4 plafons que 
combinen una part de text amb imatges i una línia temporal que recull les principals efemèrides. Per treballar els continguts 
de l’exposició la CAL proposa un seguit d’exercicis complementaris que es poden demanar sense compromís a cal@cal.cat.  
 
Característiques:  
 
Format autoenrotllable: 4 lones verticals de 0,8 x 2 m cadascuna amb suports incorporats 
Format lona: 4 lones verticals de 0,8 x 2 m cadascuna amb forats als extrems per penjar 
 
Més informació i reserves: cal@cal.cat - 934159002 

 

 

 
Totes aquelles cançons. Sèrie de 13 capítols del programa de TV3 dirigit i conduït per Àngel Casas 
La dictadura sorgida de la victòria de Franco en la Guerra Civil va representar per a Catalunya la pèrdua de la llibertat, la 
desaparició de les institucions nacionals d'autogovern i una persecució desfermada contra la llengua i la cultura catalanes, 
condemnades pel nou règim a desaparèixer de la vida pública.  
 
En la sèrie 'Totes aquestes cançons', a través de 13 capítols de mitja hora, es vol mostrar el perquè i la manera com homes i 
dones d'àmbits i professions diferents, des de diversos punts dels Països Catalans, van contribuir a crear un ampli moviment 
popular de redreçament i normalització de l'ús de la llengua a través de la cançó, malgrat les circumstàncies polítiques adverses.  
 
Des de principis dels anys 60 fins al final de la dècada dels setanta, centenars d'intèrprets -hi ha qui parla eufemísticament d'un 
miler-, fonamentalment dels Països Catalans, però també d'altres llocs, que van traduir al català les seves cançons d'èxit, van 
aconseguir que poder sentir cançons en català esdevingués un fet normal, fins i tot a la ràdio de tot l'estat i algunes vegades a 
la Televisió Espanyola. Des de la cançó de text fins al rock-and-roll, des del pop i el ballable fins al folk i la cançó de protesta, 
des de la balada tendra fins al swing jazzístic; la cançó catalana va omplir tots els àmbits musicals propis d'una cultura i una 
llengua normalitzades.  
 
A més, la Nova Cançó va ocupar amb eficàcia els espais de reivindicació política, abans que els polítics sortissin de la 
clandestinitat.  
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Aquesta és la història de la Nova Cançó, des dels seus inicis fins a l'arribada de la democràcia, des de l'any 58 fins al 79, en què, 
segons l'opinió dels cantants, s'inicia la travessa del desert. Una crònica dels èxits i de la lluita d'aquest moviment, dels 
entrebancs administratius i de les censures, dels conflictes interns i de les contradiccions. Aquesta és la història, per ordre 
cronològic, que s'explica a 'Totes aquelles cançons', a través de les opinions dels seus protagonistes -cantants, autors, 
promotors, periodistes, historiadors, agitadors culturals, etc.- i dels documents audiovisuals d'aquells anys. 
 
Capítols: 
 

1. 1980-1958: d'un temps, d'un país (resum del capítol) 
2. 1958-1962: els sons del silenci (resum del capítol) 
3. 1962-1963: les mans al vent (resum del capítol). Enllaç de visualització: part 1, part 2, part 3, part 4 
4. 1964-1966: anirem tots cap al cel (resum del capítol) 
5. 1965-1967: cançons de matinada (resum del capítol). Enllaç de visualització 
6. 1968: de manars i garrotades (resum del capítol) 
7. 1968-1969: Els temps estan canviant (resum del capítol) 
8. 1970-1972: Cabaret d'esquerres (resum del capítol) 
9. 1973-1974: Què volen aquesta gent? (resum del capítol) 
10. 1974-1975: La muntanya es fa vella (resum del capítol) 
11. 1975-1976: Qualsevol nit pot sortir el sol (resum del capítol) 
12. 1976-1979: Es fa llarg esperar (resum del capítol) 
13. 1979-1980: Companys, no és això (resum del capítol) 

 
Observacions: les explicacions breus de cadascun dels capítols del programa poden ser una bona matèria per introduir cada 
període de l’època als alumnes. 
 
 

 
 

 
Aproximació a la Nova Cançó 
Alguns apunts sobre els fets més destacats del fenomen. Inclou exemples d’aplicació de la censura en deu de les cançons més 
conegudes del moviment. 
 
http://correllengua.cat/wp-content/uploads/2017/02/Aproximaci%C3%B3-a-la-Nova-Can%C3%A7%C3%B3.pdf  

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30625&p_num=3
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31152
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31375
https://www.youtube.com/watch?v=tuH7zEjnlHc
https://www.youtube.com/watch?v=cqSCL2rgpB4
https://www.youtube.com/watch?v=PKgBPgCsv1Y
https://www.youtube.com/watch?v=p4NRENiBoEA
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31374
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=32162&p_num=3
https://www.youtube.com/watch?v=N_uSe1jGFPk
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=32161
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=32403
1970-1972:%20Cabaret%20d'esquerres
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=32401&p_num=3
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=32785&p_ex=Totes%20aquelles%20can%E7ons
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=32784&p_ex=Totes%20aquelles%20can%E7ons
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=32870&p_ex=Totes%20aquelles%20can%E7ons
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=32869&p_ex=Totes%20aquelles%20can%E7ons
http://correllengua.cat/wp-content/uploads/2017/02/Aproximaci%C3%B3-a-la-Nova-Can%C3%A7%C3%B3.pdf


 

 

 

 
 

 
Ens calen cançons d’ara. Retrospectiva sobre la Nova Cançó a 50 anys vista 
Fragments d’alguns dels capítols del llibre de Javier de Castro, amb editorial signada per Quico Pi de la Serra. Inclou algunes 
parts dels capítols “Abans de la Nova Cançó”, “Les companyies discogràfiques catalanes i la indústria discogràfica en català 
durant la dècada dels anys seixanta” i “D’‘El Pele’ a Raimon. El crit, la força i la lluita d’una veu i una guitarra”. 
 
https://books.google.es/books?id=D5_oRoInzI4C&pg=PA57&lpg=PA57&dq=totes+aquelles+can 
%C3%A7ons+tv3&source=bl&ots=qHzK9BGMWe&sig=v2rf5ZoRWPQEcFsVBRRZFU68N_g&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKE 
wj89O6A0NfZAhWBERQKHUDEBVk4ChDoAQg7MAY#v=onepage&q=totes%20aquelles%20can%C3%A7ons%20tv3&f=false 
 

 

 
 
 

 
Moviments socials, transició democràtica i canvi polític 
Signat per Antoni Segura i Mas, l’article fa un repàs dels precedents i, sobretot, destaca la importància dels moviments socials 
durant la resistència al franquisme i la transició a la democràcia. L’article fa un repàs al fenomen de la Nova Cançó com una de 
les iniciatives civils més destacades del final del franquisme nascuda amb un clar rerefons polític. 
 
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/publicacions/publicacions_md/revista-temps-i-espais-de-memoria/temps-i-espais-
de-memoria.-num.-01/la-mirada/moviments-socials-transicio-democratica-i-canvi-politic.-antoni-segura./  
 

 

La Nova Cançó (1h 27 min) 
El film “La Nova Cançó” és un referent obligat quan es consulta la documentació sobre la transició a Catalunya. Va ser concebut 
inicialment com un recull del ressorgiment dels cantautors catalans i va acabar incloent entrevistes amb els intel·lectuals i 
artistes més representatius del país. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wcGAIJs68ms  
 

 

 

50 anys de la Nova Cançó - Primera història de la Cançó (1975) 
Document d'un gran valor històric per la seva antiguitat i el moment en que va ser creat. Es tracta d'un especial sobre la nova 
cançó, que nasqué tímidament cap als any 40 i arribà a fer-se plenament popular a Catalunya als anys 60. El programa va ser 
conduït per Josep Maria Mainat, de la Trinca, que presenta diversos integrants de la nova cançó, dirigit pel realitzador Lluís 
Maria Güell. Interpreten les seves cançons Els setze jutges, Remei Margarit, Delfí Abella, Espinàs, -cantant Brassens- les 
Germans Serrano, Josep Guardiola i Salvador Escamilla entre d'altres. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/altres-programes-darxiu/50-anys-nova-canco-primera-historia-canco-1975/793443/  

https://books.google.es/books?id=D5_oRoInzI4C&pg=PA57&lpg=PA57&dq=totes+aquelles+can%C3%A7ons+tv3&source=bl&ots=qHzK9BGMWe&sig=v2rf5ZoRWPQEcFsVBRRZFU68N_g&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwj89O6A0NfZAhWBERQKHUDEBVk4ChDoAQg7MAY#v=onepage&q=totes%20aquelles%20can%C3%A7ons%20tv3&f=false
https://books.google.es/books?id=D5_oRoInzI4C&pg=PA57&lpg=PA57&dq=totes+aquelles+can%C3%A7ons+tv3&source=bl&ots=qHzK9BGMWe&sig=v2rf5ZoRWPQEcFsVBRRZFU68N_g&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwj89O6A0NfZAhWBERQKHUDEBVk4ChDoAQg7MAY#v=onepage&q=totes%20aquelles%20can%C3%A7ons%20tv3&f=false
https://books.google.es/books?id=D5_oRoInzI4C&pg=PA57&lpg=PA57&dq=totes+aquelles+can%C3%A7ons+tv3&source=bl&ots=qHzK9BGMWe&sig=v2rf5ZoRWPQEcFsVBRRZFU68N_g&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwj89O6A0NfZAhWBERQKHUDEBVk4ChDoAQg7MAY#v=onepage&q=totes%20aquelles%20can%C3%A7ons%20tv3&f=false
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/publicacions/publicacions_md/revista-temps-i-espais-de-memoria/temps-i-espais-de-memoria.-num.-01/la-mirada/moviments-socials-transicio-democratica-i-canvi-politic.-antoni-segura./
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/publicacions/publicacions_md/revista-temps-i-espais-de-memoria/temps-i-espais-de-memoria.-num.-01/la-mirada/moviments-socials-transicio-democratica-i-canvi-politic.-antoni-segura./
https://www.youtube.com/watch?v=wcGAIJs68ms
http://www.rtve.es/alacarta/videos/altres-programes-darxiu/50-anys-nova-canco-primera-historia-canco-1975/793443/


 

 

 

 

 
La cançó censurada (56 min) 
Entre el 1962 i el 1977 es van censurar més de 400 cançons en català. El documental compta amb cantants que recorden les 
seves experiències i amb documents i testimonis de l'època encarregats de dur a terme aquesta censura. 
 
Enllaç de visualització: https://www.youtube.com/watch?v=yffyldj29xA   
Presentació del documental i recull de les cançons que apareixen en l’audiovisual:  
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/la-canco-censurada/video/5578315/  
 
La CAL disposa d’unes propostes d’exercicis per treballar aquest recurs. Es poden demanar a cal@cal.cat  

 

 

 
Taller concert sobre la Nova Cançó amb el cantautor Jordi Montañez 
La sessió es planteja com un concert amb interacció. El taller consisteix en una presentació amb diapositives i vídeos, i en la 
interpretació en viu de les diferents cançons. Durant la sessió es fa participar activament als assistents plantejant-los preguntes 
i fent-los analitzar les cançons en quant a metàfores i contingut. 
 
Objectius: 
 
· Valorar el patrimoni musical i el llegat de la Nova Cançó Catalana. 
· Conèixer una etapa important de la història de Catalunya en la lluita pels seus drets democràtics i civils. 
· Aprendre metàfores i altres recursos lingüístics. 
· Entendre la importància d'aquest moviment politicomusical per la normalització lingüística. 
 
Aquest taller-concert es realitza des del 2011 amb els estudiants de mobilitat internacional que participen en el programa 
d'acollida lingüística de la Universitat de Barcelona i, convidat per l'institut Ramon Llull, amb els estudiants internacionals que 
fan l'Estada lingüística d'estiu a la UB o la UdG. També l'ha realitzat amb els lectorats de la Universitat de Szeged, de la 
Universitat Eötvös Loránd de Budapest, de la Universitat Masaryk de Brno i a l'Institut fur Romanistik de la Universitat de Viena. 
 
Vídeos resum de la sessió https://youtu.be/J-I8W_Qk1uc - https://youtu.be/skaBrRiNAiA  
Contacte: contractacio@jordimontanez.cat - +34.652.94.63.19 
Web: http://www.jordimontanez.cat | Bandcamp http://jordimontanez.bandcamp.com  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yffyldj29xA
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/la-canco-censurada/video/5578315/
mailto:cal@cal.cat
http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/
http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/
https://www.llull.cat/catala/home/index.cfm
https://youtu.be/J-I8W_Qk1uc
https://youtu.be/skaBrRiNAiA
mailto:contractacio@jordimontanez.cat
http://www.jordimontanez.cat/
http://jordimontanez.bandcamp.com/


 

 

 

 
 

 
Per l’ull de les escales queien cançons a raig 
Composició poeticomusical de Jaume Calatayud i Vicente Monera dedicat al moviment de la Nova Cançó.  
 
La relació entre poesia i música és força estreta. De fet, a l’àmbit del que anomenem cantautors les lletres de les cançons són 
poemes –o proses poètiques– musicats. Una evidència corroborada al més alt nivell quan, l’any 2016, a un cantautor, Bob 
Dylan, li va ser atorgat el Premi Nobel de Literatura. Aquest és un homenatge a un dels moviments més populars i reeixits de 
la nostra cultura contemporània: la Nova Cançó. 
 
Més informació i contractació: jaume.calatayud@hotmail.com - 977652739 / 609763964 

 

 

 
Bon dia i bon sol... 
Musical sobre la vida i llegat de Xesco Boix. Amb aquest nou espectacle la Companyia Dani Caracola segueix apostant per 
reivindicar referents de la cultura catalana i acostar-ne el seu llegat a les noves generacions de forma propera i divertida. 
 
Més informació sobre l'espectacle i dades tècniques: danicaracola@gmail.com - 618208829 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Llegir per parlar, llegir per aprendre 
Activitat de lectura i conversa que parteix de la cançó “País petit” de Lluís Llach. 
 
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/llegir_per_parlar/32_Pais_petit.pdf 
 
 
 
 
 

  

mailto:jaume.calatayud@hotmail.com
mailto:danicaracola@gmail.com
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/llegir_per_parlar/32_Pais_petit.pdf


 

 

 

 

 
Catalunya en transició: cultura i llengua 
Petita exposició virtual al voltant de la reivindicació lingüística i cultural durant els anys de la transició. Inclou una explicació 
breu al voltant de la Nova Cançó. 
 
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/exposicions/exposicions-virtuals/catalunya-en-transicio/cultura-i-llengua-/#bloc2  
 
 
 

 

 
 

 
En Guàrdia! Els setze jutges 
En Guàrdia! És un programa de ràdio conduït per Enric Calpena que tracta durant una hora setmanal aquells fets de la història 
de Catalunya més lligats amb l'aventura, amb l'acció, amb l'emoció.  
En aquest capítol es parla sobre Els Setze Jutges, un grup de cantants en llengua catalana fundat el 1961 per impulsar el 
moviment de la Nova Cançó i normalitzar l'ús del català en el món de la música moderna. 
 
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/en-guardia/267-els-setze-jutges/audio/352631/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 x 16: Setze jutgesses per al 2016 
Compendi que presenta 16 dones del món de la música actual. Aquest material forma part d’una exposició de l’Institut Català 
de les Dones. 
 
Plafons exposició: http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/exposicio_jutgesses.pdf  
 
Presentació de l’exposició, criteris i condicions de préstec i formulari de sol·licitud: 
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/exposicions/16jutgesses/  

  
 
 
 
 
 
 

http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/exposicions/exposicions-virtuals/catalunya-en-transicio/cultura-i-llengua-/#bloc2
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/en-guardia/267-els-setze-jutges/audio/352631/
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/exposicio_jutgesses.pdf
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/exposicions/16jutgesses/


 

 

 

Música i músiques. Estudi sobre la presència femenina en els moviments musicals  
 
Recull de propostes d’activitats per a cicle inicial, mitjà i superior enfocades a donar a conèixer a l’alumnat els “sabers de les 
dones“ dins el món de la música, analitzar la presència femenina segons els gèneres musicals, veure les diferències entre homes 
i dones dins un mateix estil musical, analitzar els estereotips socials dins el món de la música i proporcionar models no sexistes, 
entre d’altres. 
 
http://xtec.gencat.cat/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0029/ef023ea8-4ba7-4013-a645-
b2dcc5ea7504/Musica-i-musiques_1.doc     
 

 

 

 
Algunes propostes d’activitats per treballar la Nova Cançó a classe 
Exemples d’activitats identificades per trams educatius que la CAL proposa per donar a conèixer als alumnes el fenomen de la 
Nova Cançó d’una forma lúdica i atractiva. 
 
http://correllengua.cat/wp-content/uploads/2017/02/Propostes_Nova_Can%C3%A7%C3%B3.pdf  
 

 

 
Recull d’algunes cançons de la Nova Cançó 
Llista d’algunes de les composicions més conegudes del moviment. Conté els enllaços de reproducció de cada composició.  
Es distribueixen per trams educatius: infantil, primària, secundària i batxillerat. 
 
http://correllengua.cat/wp-content/uploads/2017/02/Llista_can%C3%A7ons.pdf   

 

 

 
 
Recull bibliogràfic de títols que parlen sobre la Nova Cançó i sobre l’obra i figura de Lluís Llach a la pàgina web del cantant 
 
http://www.lluisllach.cat/catala/bib_compl.htm  
 

  
 

http://xtec.gencat.cat/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0029/ef023ea8-4ba7-4013-a645-b2dcc5ea7504/Musica-i-musiques_1.doc
http://xtec.gencat.cat/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0029/ef023ea8-4ba7-4013-a645-b2dcc5ea7504/Musica-i-musiques_1.doc
http://correllengua.cat/wp-content/uploads/2017/02/Propostes_Nova_Can%C3%A7%C3%B3.pdf
http://correllengua.cat/wp-content/uploads/2017/02/Llista_can%C3%A7ons.pdf
http://www.lluisllach.cat/catala/bib_compl.htm


 

 

Més recursos 

 
  

  
 

 
Exposició i dossier “Pompeu Fabra, el científic de la llengua” 
Enguany la Generalitat impulsa l’Any Pompeu Fabra. La CAL hi contribueix posant a disposició l’exposició editada amb motiu 
del centenari de la publicació de les Normes Ortogràfiques i promovent un dossier d’activitats didàctiques. 
 

 
 
Enllaç al dossier d’activitats didàctiques (també conté informació sobre l’exposició): 
http://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/any_fabra_2018/documents/pompeu_fabra_cientific_llengua.pdf  
 
Web de l’Any Pompeu Fabra: http://llengua.gencat.cat/ca/anypompeufabra/inici/  
 

 
 

 
Exposicions monogràfiques dedicades a figures destacades de la cultura catalana 
La CAL també ofereix diverses exposicions dedicades a personatges rellevants del país: 
 
Montserrat Roig. 45 anys de vida, 25 de llegat 
Ovidi Montllor, la fera més tendra i ferotge 
No volem que la revolució ens neixi morta. Maria-Mercè Marçal (1975-1985) 
Miquel Martí i Pol, el poeta i el poble 
Joan Oliver, l’home - Pere Quart, el poeta 
Joan Amades, la memòria del poble 
Xirinacs, la resistència i la consciència 
 
Més informació i reserves al correu cal@cal.cat i el telèfon 934159002. 
 
 

http://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/any_fabra_2018/documents/pompeu_fabra_cientific_llengua.pdf
http://llengua.gencat.cat/ca/anypompeufabra/inici/


 

 

 
 

Exposicions de sociolingüística 
 
1714: el català ahir, avui i demà. Et prenc la paraula 
Exposició que mostra les conseqüències que va tenir la implantació el 1714 de la monarquia borbònica per a la llengua catalana 
i posa de manifest que, tot i les prohibicions sistemàtiques, els parlants han estat fidels a la seva llengua.  
 
Característiques: 6 lones autoenrotllables de 2 x 0,8m amb suports incorporats. 
 
 
El català és cosa de tothom 
Exposició que presenta algunes reflexions entorn l’ús social del català. Permet entendre la situació lingüística actual i ofereix 
diverses claus per fer ús del català dins l’entorn proper. Alguns continguts són: “El català a Europa i al teu entorn”, “La llengua 
per a compartir”, “Què és el bilingüisme—un cas pràctic”, “Molt a perdre-hi i molt a guanyar-hi”.  
 
Característiques: 6 làmines que es poden penjar o posar sobre suports, de 1x1,5 m cadascuna. 
 
Més informació i reserves al correu cal@cal.cat i el telèfon 934159002. 
 

 

 

 
Recull de propostes didàctiques al voltant de la llengua catalana 
Dossier elaborat per la CAL en què es presenten diverses propostes per treballar i jugar amb la llengua. Es tracta d’activitats, 
jocs i exercicis per als diferents trams educatius. Els materials complementaris necessaris per dur a terme algunes d’aquestes 
activitats es poden demanar a la CAL sense cap compromís: cal@cal.cat – 934159002. 
 
http://correllengua.cat/wp-content/uploads/2017/02/Activitats_complement%C3%A0ries_escoles2018.pdf  

 

 

 
Diccionari de Dubtes del Català Oral (DDCOR)  
Una eina per a l'aprenentatge de múltiples nivells educatius i un recurs lingüístic que ofereix: 
- Més de 18.000 exemples de pronúncia dels termes amb major susceptibilitat d'error. 
- Àudios de totes les varietats lingüístiques del català: central, mallorquí, nord-occidental, rossellonès, valencià i per primera 
vegada en un diccionari sonor... l'alguerès! 
 
https://app.flashissue.com/newsletters/4e7f3e4b3e82c9fee2c69cfd1efad1b67eb48c46  

mailto:cal@cal.cat
http://correllengua.cat/wp-content/uploads/2017/02/Activitats_complement%C3%A0ries_escoles2018.pdf
https://app.flashissue.com/newsletters/4e7f3e4b3e82c9fee2c69cfd1efad1b67eb48c46


 

 

   
 

 
 

 
Els últims parlants: com mor una llengua? 
Article publicat al digital Núvol que repassa les etapes prèvies a la desaparició d’una llengua en el seu territori d’origen. 
 
http://bit.ly/1QncqcT 
 
La CAL disposa d’unes propostes d’exercicis per treballar aquest article. Es poden demanar a cal@cal.cat  

 

 

 
Geografia Literària dels Països Catalans 
Recull d’autors de les terres de parla catalana, indrets en què s’inspiren, fragments de les seves obres i rutes literàries. 
 
http://www.endrets.cat/  
 

 

 

 
Petit diccionari de ciència 
Diccionari en línia. Inclou un recull d'entrades relacionades amb la natura acompanyades de dibuixos creats per infants. 
 
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/227/  
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