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PEIX 

FITXA TÈCNICA: 

Guió i direcció: Julia Ocker 

Disseny: Julia Ocker, Kiana Naghs-

hineh, Christoph Horch, Paul Cichon 

Director tècnic: Ralf Bohde 

Animàtic: Elena Walf 

Animació: Julia Ocker, Urte Zintler, 

Ina Gabriel 

Producció: Studio Film Bilder, 2018 

Curt 

El peix pescador ha d’anar a dormir. Però les aigües profundes són plenes de criatu-
res amenaçadores.  

 
Qüestions sobre el vídeo: 
- Que li passa al peixet quan va a dormir? 
- Com és el mar on viu el peixet, tranquil o misteriós? 
- Quina mena de peixet deu ser el petit i el gran del final?  
- S’espanta amb raó o sense raó? 
- A tu et passa que sents sorolls i veus coses que després no són res? 
- Què cal fer en casos com el del peixet que no pot dormir? 
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IDEA 2: PEIXOS 
Els peixos són criatures que viuen a l’aigua, respiren per brànquies i tenen espina 
dorsal. Estan equipats amb aletes, normalment tenen escames i no tenen coll. El 
peix vivent més gran és la balena, que pot arribar a fer 25 m de llarg; el més petit 
és l’anomenat “passat per alt” —de petit que és, perquè només fa 1,27 cm—, que es 
troba a les Filipines. Els peixos es mouen per l’aigua gràcies als impulsos que es pro-
porcionen amb la contracció dels muscles del cos, amb el moviment de les aletes i 
amb l’expulsió d’aigua a través de les obertures de les brànquies. Els peixos s’ali-
menten d’altres peixos, plantes marines i de plàncton, així com de deixalles. 
 
6.4.2 EXERCICI: Raonar sobre els peixos (p. 50, 7) 
 
Primera part: 
1. ¿Pots esmentar alguna criatura que visqui a l’aigua, però que no respiri per bràn-
quies? 
2. ¿Pots esmentar alguna criatura que respiri per brànquies, però que no visqui a 
l’aigua? 
3. ¿Pots esmentar alguna criatura que no sigui un peix, però que tingui escames? 
4. ¿Pots esmentar alguna criatura que sigui un peix, però que no tingui escames? 
5. ¿Pots esmentar alguna criatura que tingui espina dorsal, però que no sigui un 
peix? 
6. ¿Pots esmentar algun peix que no tingui espina dorsal? 
 
[Segona part: Comenta cadascun dels poemes següents. Després, assenyala les 
semblances i diferències que descobreixis entre ells. 

https://www.youtube.com/watch?v=OJcDENSW_f4
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XANGUET 
Pere Quart, pseudònim de Joan Oliver i Sallarès (Sabadell, 1889-Barcelona, 1986),  
 
Volen peixos 
sota mar 
entre núvols 
de cristall. 
Lluny i enlaire 
l’ona bat. 
Volen peixos 
marcials. 
És de pànic 
llur esguard: 
són la lleva 
d’aquest any. 
Volen peixos 
cap al tard. 
La nit d’aigua 
els sobtarà 
com una ombra 
d’estendard. 
Volen peixos 
eixalats 
sota llunes 
d’oli i sal. 
 
EL PEIX VOLADOR 
Jean Pierre Claris de Florian (Florian, 1755-París, 1794). Trad. N. Izard 
 
Un peix volador, no content amb la seva sort, 
li deia un dia a la seva àvia: 
“No sé com m’ho haig de fer 
per preservar-me de la mort. 
De les àguiles marines em fan por les urpes 
quan m’aixeco pels aires, 
i els taurons em fan la guerra 
quan em cabusso al fons del mar.” 
La vella li respon: “Fill meu, en aquest món, 
quan no s’és ni àguila ni tauró, 
s’ha de seguir tranquil·lament un petit camí, 
nedant prop de l’aire i volant prop de l’ona.” ] 
 
De M. Lipman i altres, Admirant el món, manual de Kio i Gus 
 
Buscar informació de com són els dos peixos dels poemes: el xanguet i el peix vola-
dor. Com són, què fan, què mengen, on viuen. Segurament això ens ajudarà a com-
prendre millor els poemes. 
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