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Resum
Vet aquí una vegada, a Martorell hi vivia una minyona que treballava en un
hostal vora el Riu. Com no tenien aigua corrent, l’havia d’anar a buscar a l’altre
banda del riu, i no podia creuar el riu, ja que no hi havia pont, i s’havia de
descalçar i mullar-se fins als genolls. Tipa de la mateixa història de sempre, va
dir que vendria la seva ànima al diable a canvi d’un pont.
Se li aparegué el diable que li va prometre construir el pont abans que el gall
cantés de bon matí. Dit i fet, el diable es posà a treballar i la minyona començà
a patir per la seva ànima que veia entregada al malvat diable. Li explicà a la
mestressa i aquesta li dóna la solució.
Quan només li faltava una pedra, la mestressa va despertar al gall i va
començar a fer el seu característic quiquiriquic. Els crits s’encomanaren i els
galls de tot Martorell cridaren igual. El diable al creure que no havia complert la
seva promesa, va llençar la darrera pedra al davant d’una masia de Palau de
Plegamans i va desaparèixer per sempre més.
I per inaugurar el pont només calia una pedra, i a partir d’aleshores els
habitants de Martorell van poder creuar sempre que volguessin el pont.

En aquell moment se li va presentar un home molt estrany, que li va dir:
-Jo et faré un pont en una sola nit a canvi de la teva ànima.
-D’acord! - va dir la noia sense pensar-s’hi, avorrida de tant d’haver d’anar
amunt i avall, travessant el riu amb l’aigua fins als genolls.
Objectius
Gaudir amb la narració d’una llegenda catalana.
Conèixer alguns dels ponts més coneguts d’arreu del món.
Descripció de la proposta
A partir de la narració de la llegenda es pot proposar elaborar un memory dels
ponts més coneguts d’arreu del món.
Es un treball en el que participa tota la classe. Cada alumne, o grup d’alumnes,
ha de fer una investigació a la recerca d’informació sobre el pont assignat.
Després es demana que elaborin una breu fitxa amb els dades més

significatives (situació, data construcció, mida, sobre quin riu es troba,
curiositats, etc.)
Un cop es tinguin totes les fitxes preparades es plastifiquen i es deixen a punt
per jugar.
Les normes poden ser les del Memory però quan un jugador guanya una parella
ha de llegir la informació sobre el pont.
Recursos emprats
Llibre: “el pont del diable”
Cartolines, tisores, màquina plastificadora.
Ordinadors per fer la cerca.
Aspectes didàctics i metodològics
Aquest conte i les activitats complementàries es poden incloure en la
programació de Ciències Socials.
Documents adjunts
Alguns dels ponts que es poden treballar són:
 Pont del Diable està situat a Martorell sobre el riu Llobregat. És una
reconstrucció realitzada l'any 1963 d'un pont gòtic del 1289, sobre una
base romana.
 Aqüeducte de les Ferreres (també anomenat Pont del Diable) és un pont
aqüeducte romà aixecat entre els costats del barranc dels Arcs al terme
de Tarragona que duia aigua del riu Francolí a l'antiga ciutat de Tàrraco.
És un dels aqüeductes més monumentals i ben conservats de l'època
romana i el més important de Catalunya.
 Pont de Galata és un pont de pontons a Istanbul (Turquia), que creua un
entrant de mar conegut com el Corn d'Or.
 Tower Bridge de Londres, Anglaterra, sobre el riu Tàmesi. És a prop de
la Torre de Londres, que li dóna nom.
 El pont dels Sospirs a Venècia - pont antic de vianants connectant el
Palau Ducal amb la presó, per on passaven els presoners després de ser
sentenciats a la presó o a la mort.
 El pont de Rialto a Venècia - pont antic de gran fama, originalment de
fusta.
 El Ponte Vecchio (Pont Vell) a Florència - un pont de pedra medieval amb
cases a banda i banda.
 El Kapellbrücke (pont de la Capella) - un pont de fusta cobert, a la ciutat
suïssa de Lucerna.
 El Krämerbrücke a Erfurt (Alemània), pont de pedra medieval amb cases
a banda i banda, per a vianants.
 El pont d'Avinyó o pont de Sant Beneset, a Avinyó; pont de pedra
romànic, del qual ara només en queda mig.

 El Pont Golden Gate a Califòrnia, Estats Units, que uneix la península de
San Francisco pel nord amb el sud de Marin. "Golden Gate" és també el
nom del estret en el qual el pont està construït, i rep el seu nom de
l'estret a Constantinoble, anomenat també la Porta Daurada, ja que
comunicava Europa amb Àsia.
 El pont de vianants de Telok Blangah, a Singapur, estructura ultramoderna, de disseny avantguardista.
 Pont de la badia de Hangzhou, Xina: Pont més llarg del món sobre el
mar. Té una longitud de 36 km. És un pont amb un tram penjat en el
seu centre que facilita el trànsit marítim.
 El Pont Akayashi Kaikyo, Japó: Pont amb la llum més gran del món
(1991) i pont penjant més llarg.
 El Lake Pontchartrain Causeway, Louisiana, EUA: Pont més llarg del món.
Creua el Llac Pontchartrain, amb una longitud de 38.42 km.
 El pont de Henderson Waves (Singapur)
 El pont de Banpo (Corea del Sud)
 El pont del Vent i de la Pluja (Xina)
 El pont d’Oliveira (Brasil)
 El pont de Millau (França)
 El pont del Port de Sydney (Austràlia)
 El pont Storbaelt (Dinamarca)
 El pont de Brooklyn (EUA)
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