
 

 OPINIÓ TROBADA AMB ERNESTO 

 

Aquesta trobada amb n’Ernesto ha estat impressionant. Ha estat molt divertit. Ho ha 

expressat molt bé tot. És com si ho visqués en aquell moment. 

CRISTINA 

 

M’ha agradat molt que hagi vengut. Mos ha llegit alguns dels seus llibres. I m’ha 

encantat com entonava i llegia. També mos ha explicat un poc la seva vida. El seu 

llibre de Cuentos de África ha estat el millor de tot Espanya. 

ALBA 

 

M’ha agradat molt aquesta visita de n’Ernesto. 

Ha estat molt divertit escoltar la manera come xerrava, amb ganes, la manera 

com explicava, contava contes... 

A més a més ha estat divertit perquè quan contava els contes, com a feia un poc 

de teatre. 

ANTÒNIA MARGALIDA 

 

a  trobada amb n’Ernesto m’ha encantat. 

Ens ha contat un parell  de contes alegres, tristos i que te xoquen. 

Mentre contava els contes s’expressava molt bé. 

JAUME 

 

M´ha agradat molt com entonava els contes i els interpretava. També m´han agradat 

molt els contes: eren creatius i molt divertits, xerraven de la pau, felicitat i amor. 

MATEU 

 

Lo que m’ha agradat dels contes que mos has explicat, ha estat com ho explicaves, amb 

ganes, energia i alegria. Ets uns dels homes que has vengut i m’has com ha canviat i m’has  

alegrat es dia. A lo millor si no te retires vull anar a la teva Universistat de Tenerife.    

LLUC 

 

M’HA AGRADAT MOLT LA VISITA DE N’ERNESTO I LA SEVA COMPANYA. 

A MI EL CONTE QUE MÉS M’HA AGRADAT  ÉS EL DEL BAOBAB I EL QUE HA 

ESTAT MÉS TRIST ÉS EL DEL FUTBOL. JO CREC QUE PERQUÈ UN NIN NO 

SÀPIGA JUGAR AL FUTBOL NO ÉS JUST QUE NO L’ESTIMIN. DE LA MANERA 

QUE N’ERNESTO EL CONTAVA HA SIGUT MÉS CREÏBLE ENCARA. 

N’ERNESTO QUAN CONTE UN CONTE EL CONTA AMB MOVIMENT I AMB 

MOLTES GANES. 

M’HA ENCANTAT LA VISITA. 

LAMIA 

 

 



M’agrada molt com expressa es personatges. També com conta ses històries. 

M’agraden molt, es conceptes dels seus contes, i les seves poesies. Pareix que 

conta, la vida real a un conte. 

JESSICA 

 

Ha estat molt agradable sa trobada amb n’Ernesto. 

Mos ha contat on viu, que està devora la mar, que té un hort allà on sembra les 
tomàtigues, les lletugues, etc. 
ANTÒNIA MARTORELL 

 

 

M'ha agradat molt, no només els seus contes, també així com els conta, les seves 

expressions, la seva entonació… 

Sobretot que en les seves històries tenen un significat que te fa pensar i te xoca. 

M’he emocionat amb la història del futbol, la de el baobab, el de la llebre… 

Ha estat una experiència única i molt guapa. 

ESPER QUE TORNI !!! 

NÚRIA 

 

 

M’ha agradat molt la trobada perquè mai havia sentit n’Ernesto. 

També mos ha contat un conte que duia ell. 

SIMÓ 

 

M’ha agradat molt. N’Ernesto ha vengut i ens ha 

contat contes trists, alegres i divertits. 

M’ha agradat Ernesto Rodríguez. 

TOBIAS 

 

a veritat és que m’ha sorprès molt la seva 

expressivitat i la seva manera de comunicar-se amb 

les persones. 

M’ha agradat molt!!! 

Jo m’he llegit molts dels seus contes com per 

exemple: Orisandra, Kai y el barco de papel… 

NEUS 

 



M’ha agradat quan ens ha contat els contes. I també s’expressava molt 

bé, era un home alegre i simpàtic. M’agradaria que tornés a venir. 

M’ha agradat quan ha vengut. M’agradaria que tragués un llibre sobre la 

seva vida i com es sent quan escriu els seus llibres. 

Pep Joan  
 

M’ha agradat molt com expliques els contes i les històries. 

M’he emocionat i tot.  

Converteixes una simple història, en un món on tot és possible. 

He disfrutat de la visita que mos has fet. 

Ha estat una gran experiència, almenys per mi. 

JÚLIA 

 

Avui ha vengut n’Ernesto un escriptor d’uns 

quants llibres i ens ha contat com va començar a 
ser escriptor. M’ha agradat com contava una de 
les seves històries, molt ben contada. 

JOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMENTARI CUENTOS DE ÁFRICA 

 

Els Cuentos de África son molt divertits però també fan pena. Per escriure aquests 

contes han de tenir molta imaginació. Tots els contes m’han agradat molt. 

CRISTINA 

 

Aquest llibre m’ha encantat. Algunes històries els he de tornar a llegir perquè són un 

poc mal d'entendre. 

Però són molt guapes. 

ALBA 

 

 

M’ha agradat molt el seu llibre. 

El conte que m’ha agradat més ha estat “El viejo que asustaba el miedo”. 

Les seves paraules, les seves comparacions… m’ha agradat molt.   

ANTÒNIA MARGALIDA 

 

ls  contes d’Àfrica són molts 

interessants i divertits. 

Expliquen tot el que hi ha per tot Àfrica 

HA  ESTAT SUPER  DIVERTIT!!! 

JAUME 

 

El conte Cuentos de África 

m´ha agradat molt, m’ha 

agradat com xerra d’Àfrica i 

com és. 
MATEU 

 

AQUEST CONTE M’HA AGRADAT MOLT. 

JO CREC QUE N’ERNESTO TÉ MOLTA IMAGINACIÓ. EL CONTE QUE MÉS 

M’HA AGRADAT ÉS EL DEL MONSTRUO CALABAZA Y LA SED  

LAMIA 

 

 

M’agraden molt es contes. I com descriu els personatges. També com mescla la 

realitat, amb la fantasia. 

JESSICA 

 

 

 



Mos ha contat un llibre. Tractava de una llebre. Tenia molta set i molta calor. Va 

veure un baobab i se va posar a sa seva ombra. El baobab li va mostrar el seu cor, 

hi tenia molts de tresors, però una hiena també volia veure els tresors i se’ls volia 

quedar. 

Ha entonat molt bé es conte. 

M’ha agradat tot el que ha fet i el que ha mostrar. 

ANTÒNIA MARTORELL 

 

Estan super bé!!. 

N’hi ha que son molt realistes i que te fan pensar amb coses que estan pesant ara 

mateix. 

També n’hi ha que per entendre-les has de tenir molta d’imaginació, i són tant per 

petits com per grans (més per grans perquè fan pesar un poc). 

Ara que el conec me l’imaginaré xerrant i amb ses seves expressions… 

SUPER XULO!!! 

Núria  

 

M’han agradat molt els teus contes perquè el nostre mestre, en 

Jaume ens les ha fet llegir i ens ha dit que fessim resums. 
SIMÓ 

 

El llibre m’ha agradat. Peró m’agradaria que hi hagués més aventura i 

diversió. 
TOBIAS 

’ha agradat molt la seva manera de contar els contes. Per escriure 

aquests contes han de tenir molta imaginació!! 

El llibre que mes m’ha agradat ha estat “El rey que brodaba las estrellas”. 

NEUS 

 

Aquests contes tenen molta imaginació. 

M’encanta la manera que tens de pensar. 

He disfrutat de llegir-los. 

Júlia R. 

Els seus contes m’han agradat, com les havia pensat per escriure’ls i 

ho voldria repetir. 

JOAN 


