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La foca del senyor Cleghorn és un relat inspirat en un record d’infantesa de l’autora,
la Judith Kerr, i té a veure amb una foca dissecada que tenia el seu pare a casa seva.

És una narració adient per als infants de cicle mitjà i va acompanyada per un munt
d’il·lustracions fetes a llapis que recreen una època passada, com es pot apreciar per la
vestimenta dels protagonistes, el senyor Cleghorn i la senyoreta Craig.

La novel·la comença amb el senyor Cleghorn acabat de jubilar i sense un propòsit
concret a la seva nova vida. Una visita a uns familiars que viuen a la costa servirà per
conèixer una petita foca que ha quedat òrfena. L’adoptarà i se l’endurà al seu
apartament.

Allà, amb l’ajuda de la veïna, mirarà d’alimentar la foca i li buscarà un lloc on pugui viure
millor, lluny de les mirades del conserge de l’edifici que els té prohibides les mascotes.

Com es fàcil d’imaginar, la relació entre el senyor Cleghorn i la senyoreta Craig acabarà
en enamorament i la novel·la tindrà un final feliç. Com ha de ser.

La història està situada al voltant dels anys 30 del segle XX. Hi veiem al·lusions al tabac,
als carros tirats per cavalls, al circ i al zoològic de Brighton com una possible casa per a
la foca i, sobretot, la roba que porten ens recorda temps reculats, com el barret bombí
i el corbatí d’en Cleghorn.

De què va la noveŀla?
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A cadascuna de les etapes lectores dels infants convé una estratègia diferent i la
intervenció de l’adult que acompanya, anant de més a menys. Ho veiem perfectament
a l’esquema del Model Gradual d’Alliberament de Responsabilitat següent:

Lectura guiada

El text que estem comentant és adequat per a infants d’entre set i deu anys i per
tant ens situa a la franja de la lectura guiada.

La lectura guiada es basa en la idea que l’infant aprèn millor quan és ajudat per
algú que el «guia» formulant interrogants, fent veure el significat d'un connector
determinat, oferint pistes, contribuint a la comprensió del text, mostrant estratègies de
descodificació, conversant sobre el que es llegeix.

Per entendre-ho millor, se sol utilitzar la paraula «bastida». És una metàfora que ve
de la indústria de la construcció. Es refereix a la manera com les bastides sostenen les
persones que estan aixecant un edifici. Les bastides es retiren quan l'edifici és capaç
de sostenir-se de manera independent. De manera similar, l’adult fa de bastida i
ofereix el seu suport per entendre una narració (explicar el vocabulari nou,
ressaltar les característiques del text, recordar prediccions anteriors, observar si les
il·lustracions ofereixen pistes, etc.).Resulta molt efectiu que després de llegir un
paràgraf, s’expliqui el que s’acaba de llegir.



       https://www.youtube.com/watch?v=BF2TZq-ntRQ

       https://www.marinebio.org/species/south-american-fur-seals/arctocephalus-australis/

Es fa una primera aproximació al llibre observant els elements de la coberta i
parant atenció al títol, l’autora, l’editorial i la il·lustració. El títol i la imatge ens
permetran fer hipòtesi sobre qui pot ser el senyor Cleghorn i quina relació té amb la
foca:

Abans de la lectura

—Pot ser la seva mascota? On viu? Seria possible tenir 
una foca a casa?
—El senyor Cleghorn és veterinari/caçador/cuidador de 
foques?

Fixant-nos en la seva vestimenta, plantegem en quin moment històric se situa
l’acció, qüestió que ajudarà a entendre algunes situacions que es produeixen en
el relat.

—És actual o antiga? Coneixeu algú que porti 
corbatí? I barret bolet o bombí?

En llegir l’epíleg comprovarem el seu origen i les experiències de la seva autora.

Com que una de les protagonistes de la novel·la és la foca Charlie, abans d’iniciar la
lectura fora bo veure algunes imatges i/o vídeos d’aquests animals per
conèixer-los una mica: on viuen, què necessiten, de què s’alimenten.

Segurament els infants saben o han llegit coses d’aquests mamífers marins i si
plantegem algunes preguntes, potser ens donaran la resposta correcta. Si no les
saben, algunes les trobaran durant la lectura:

—On viuen?
—Què mengen?
—Quants anys viuen?
—Són animals domesticables?

Un parell de bons documentals que es poden visualitzar són:
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Durant la lectura

Proposem aturar la lectura en diversos moments i experimentar amb diverses
accions plàstiques i d’escriptura. A manera d’exemple, en comentem tres:

MURAL
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En aquesta il·lustració s’hi observa una 
foca en el seu espai natural. Proposem 
als infants fer un dibuix en paper continu 
comple tant aquesta imatge. Primer 
convé fer un llistat d’elements que hi 
poden aparèixer: vaixells, pescadors, 
altres foques, peixos, cel ennuvolat, etc.

ESCRIPTURA
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Aturem la lectura unes pàgines abans 
d’arribar a aquesta imatge. La comentem 
i pensem i escrivim un diàleg entre la 
senyoreta Craig i el senyor Cleghorn.

DIBUIX
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El Senyor Cleghorn desplaça la foca amb 
un carretó. Convidem als infants a 
dibuixar se a ells mateixos estirant la 
corda, fent servir la mateixa tècnica
artística que l’autora (dibuix a llapis).



Després de la lectura
Si hem gaudit de les aventures del senyor Cleghorn, la senyoreta Craig i la foca Charlie,
proposem un joc per recordar alguns moments emotius de la narració.

EL JOC DE LA FOCA DEL SENYOR CLEGHORNEL JOC DE LA FOCA DEL SENYOR CLEGHORN

És un joc de cartes per a 2- 4 jugadors.

· 24 cartes 
· 1 carta (Els propietaris) ombrejada en negre 
· 12 fragments del llibre La foca del senyor Cleghorn de Judith Kerr
· Les regles del joc.

L’objectiu del joc és desfer-se de la carta «Els propietaris». El jugador que se la
quedi al final de la partida és el perdedor. 

DESENVOLUPAMENT DEL JOC

El grup designa segons un criteri acordat (el més jove, el més alt, etc.) el jugador
que comença.

El primer jugador agafa una carta del jugador situat a la seva dreta:

Si la carta li permet completar una parella (dues cartes iguals), la deixa
damunt la taula a la vista de tothom i agafa el fragment corresponent
a l’episodi del llibre on passa l’acció que indica el número de les cartes
(les cartes i el fragment tenen una numeració que facilita la se va
identificació). El jugador llegeix en veu alta el fragment a la resta de
companys. Sempre que s’aconsegueix fer una parella es procedeix de la
mateixa manera. En acabar la lectura el jugador deixa que el següent
company li agafi una de les cartes que té a la mà.

 Si la carta que li ha deixat el primer jugador és «Els propietaris» o una
que no faci parella, l’ha d’agafar i deixar que el següent jugador li
prengui una de les seves.

Es continua el joc de la mateixa manera. El jugador de la dreta pren una carta de la
mà del jugador anterior, si fa parella llegeix el fragment i les deixa sobre la taula.
S’acaba el joc quan s’han llegit els dotze fragments i un jugador es queda
amb la carta «Els propietaris».
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ANNEX: MATERIAL FOTOCOPIABLE

CARTES I FRAGMENTS SELECCIONATS
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1La senyora duia una gàbia amb un ocellet i el porter li 
cridava, com de costum. 
—Els animalons estan prohibits! —li deia a crits—. Vostè 
ja coneix les normes! No es poden tenir mascotes a 
l’edifici! 
—Però escolti’m, sisplau... —li va respondre la dona—. És 
només el canari de la meva germana, l’he de cuidar uns 
dies. 
—Molt bé, espero que el cap de setmana ja no hi sigui —li 
va dir el porter tornant a la finestreta del seu cau, des 
d’on vigilava que no s’infringís qualsevol altra de les 
normes.

1

1 2
—Demà a primera hora tinc feina —li va dir en William al final de l’àpat—. 
Tommy, per què no portes l’oncle Albert a veure la cria? 
—Quina cria? —va preguntar el senyor Cleghorn. 
—Una cria de foca —va respondre en William—. La seva mare l’alimenta, 
però la deixa sola mentre va a buscar més menjar, i en Tommy la vigila. 
Com que el senyor Cleghorn va dir que li agradaria molt veure-la, 
l’endemà, calçat amb un parell de botes de goma velles d’en William i amb 
una jaqueta impermeable, va creuar la badia remant per torns amb en 
Tommy. 
No van haver d’anar gaire lluny. Mig amagada en una caleta, una roca 
sortia de l’aigua enmig de la sorra i al damunt s’hi veia una coseta blanca: 
una petita foca pàl·lida que estava prenent el sol. Quan va sentir els rems, 
va alçar el cap per mirar-los amb uns grans ulls foscos. 
—Em coneix —li va dir en Tommy—, perquè la vinc a veure sovint. Per 
aquí corren pescadors que disparen a les foques perquè diuen que se’ls 
mengen els peixos, però el pare no les ha disparat mai. «Viu i deixa viure», 
diu. 
En Tommy se la va quedar mirant afectuosament. 
—Oi que és bufona? 
El senyor Cleghorn es va mirar la cria de foca, que jeia satisfeta amb el sol 
escalfant-li el suau pelatge blanc, i va pensar que no havia vist mai res tan 
maco. 
Al cap d’un moment anava a agafar els rems, però en Tommy el va aturar 
amb la mirada... A uns quants metres de la roca, hi havia el cap fosc i lluent 
d’una foca adulta que s’acostava nedant. La cria es va incorporar i va fer 
un soroll semblant a un lladruc molt suau. La gran foca es va enfilar a la 
roca i se li va estirar al costat.

2
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13La família va rebre la foca amb estupefacció. Una vella banyera de 
llauna es va convertir en la seva casa provisional. Les nenes se li 
van posar a ballar al voltant cantant: «Tenim una foca! Tenim una 
foca!», i li van acostar el nadó, que només duia el bolquer i se la 
mirava amb mala cara.
En William va preparar una mica de llet i hi va afegir les restes 
d’una ampolla d’oli de fetge de bacallà, cosa que va posar molt 
contentes les dues filles. Cada matí el seu pare els en solia donar 
una cullerada.
—No sé si això anirà bé —va dir, i va oferir un bol de la barreja a la 
cria de foca, però la foqueta es va limitar a aixecar el cap, mirar-se 
el bol i tornar a jeure. Llavors li va acostar el bol a la cara, i l’animal 
va fer un esternut dels grossos i la barreja de llet i peix es va 
escampar per tot arreu.
—Està acostumada a mamar —va dir en Tommy, i al senyor 
Cleghorn se li va acudir una idea.

3

14

 

El senyor Cleghorn ho va aprofitar per entaforar-li el biberó. 
Durant un instant no va passar res. La cria es va quedar quieta amb 
la tetina a la boca. Llavors, tot d’una, es va posar a xuclar. I va 
continuar xuclant cada cop amb més ganes fins que el biberó va 
quedar buit.
El senyor Cleghorn va somriure.
—Li diré Charlie —va dir.
—Doncs em sembla que val més que portis el Charlie al zoo com 
més aviat millor —va dir en William—. Que bé que li hagi agradat la 
meva barreja, però a la llarga li caldrà alguna cosa més contundent. 
Com te’l penses emportar?
Mentrestant, la cria ja s’havia pres un parell de biberons més de 
barreja, i al nadó, que encara no les tenia totes, l’havien 
tranquil·litzat amb un altre biberó. El senyor Cleghorn se sentia 
satisfet.

4
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15Quan van arribar al bloc de pisos, hi va entrar tot sol per preparar 
el terreny, però el va sorprendre veure l’entrada buida. Va mirar 
dins del cau del porter. Buit també. «Esclar —va pensar—, fins i tot 
els porters han de dormir.» Però per si de cas... Es va afanyar a 
treure una de les camises de la maleta, hi va embolicar la cria i, 
llavors, tan de pressa com va poder, va creuar el vestíbul.

Les escales li van costar més, però va agafar forces per començar- 
les a pujar, amb la cria que anava fent un esternut de sorpresa a 
cada esglaó. Per un moment li va semblar que sentia una porta que 
es tancava, però no va veure ningú. Va obrir la porta del pis i es va 
afanyar a entrar-hi, va anar al quarto de bany amb penes i treballs i 
va deixar la cria dins de la seva banyera. Després va seure a la tassa. 
Ho havia aconseguit! Havia salvat la cria i l’havia portat a casa sana 
i estàlvia. I demà la portaria al zoo.

5

16Havia engegat la tetera i anava feinejant per la cuina.
—M’estic preparant l’esmorzar. Que en vol una mica?
De sobte, el senyor Cleghorn es va adonar que tenia gana 
i va acceptar la invitació.
—Com és que en sap tant, sobre foques? —li va 
preguntar el senyor Cleghorn mentre atacava el plat 
d’ous amb cansalada.
—El meu pare era veterinari —li va respondre la dona—. 
De gats i gossos, sobretot, però tenia molts llibres. I 
quan diu que vindran a buscar la cria els del zoo?
—Els del zoo? —va repetir el senyor Cleghorn—. Oh, ells 
no vindran pas. Els la portaré jo. Oi que els agradarà 
molt?

6
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17

L’endemà, el senyor Cleghorn i la senyora Craig van anar 
a comprar quatre testos grans d’hortènsies i una 
regadora. Quan tornaven es van trobar el porter al 
vestíbul.
—Ens hem aficionat a les plantes, ara, senyora Craig? —li 
va preguntar—. Molt millor que als animals. Les plantes 
no van amunt i avall ni fan xivarri.
—La senyora Craig em decorarà el balcó —li va 
respondre el senyor Cleghorn.
—Tot el que faci bonic em sembla molt bona idea —va 
afirmar el porter—. Mentre no siguin bestioles.

18El senyor Cleghorn va fer un cop d’ull a l’agenda, i no era festiu.

Un rètol a la paret indicava clarament els horaris del parc.

Hauria d’estar obert. Sentien fluixet i lluny la trompeta d’un 

elefant. Tota la resta estava en silenci.

—Què redimonis fem ara? —va preguntar el senyor Cleghorn.

—Miri... —va interrompre’l la senyora Craig.

Dins del zoo un parell d’homes s’acostaven a la porta. Un duia un 

vestit fosc i l’altre semblava un dels cuidadors. El cuidador va 

obrir la porta.

—Em sap greu —va dir l’home del vestit quan va sortir.

El senyor Cleghorn el va reconèixer, era el gerent del banc. El de 

la porta va assentir i la va començar a tancar altra vegada, però la 

senyora Craig el va aturar.

—Si us plau —va dir—. Què passa? Hem vingut a veure en James.

7
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19
El senyor Cleghorn es va aixecar i es va acostar a la taula.
—Potser em pot ajudar —va dir—. Ensenyi’m tots aquests 
papers.
La cara d’en James va canviar.
—De debò? —va exclamar.
—He portat una botiga molts anys —li va respondre el senyor 
Cleghorn mentre agafava un dels papers—. Me’n van pagar 
una fortuna i m’agrada fer negocis. Un zoo no pot ser gaire 
diferent. A veure què hi trobem...
La senyora Craig es va mirar els dos homes, ara l’un ara 
l’altre. Després va recuperar el full de paper del Charlie, que 
era una factura de menjar dels camells, i els va anunciar que 
se n’anava a fer un volt.

110
Van cridar els cuidadors per anunciar-los que el zoo 
s’havia salvat. El senyor Cleghorn es va presentar com a 
nou propietari i els va comunicar que en James tindria el 
mateix càrrec i que es tornarien a contractar els 
cuidadors que havien estat acomiadats perquè els 
animals tornessin a ser atesos com tocava.

Estava convençut que, un cop tot tornés a la normalitat, 
tornarien a tenir visitants i que llavors seria possible 
implantar els plans d’expansió d’en James.
Es va produir un gran esclat d’alegria i aprovació, i 
tothom va voler donar la mà al senyor Cleghorn.

19
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111

ElMés tard, el nano encarregat d’escombrar darrere les 
gàbies va explicar que el senyor Cleghorn s’havia 
agenollat davant de la senyora Craig al costat de la gàbia 
dels petits felins, i que després s’havien quedat molt 
junts durant una bona estona.

El casament es va celebrar al costat de l’estany de les 
foques, on més endavant s’hi construiria la nova 
instal·lació aquàtica.

112
Sota la direcció del senyor Cleghorn i amb 
l’assessorament de la seva dona, el nou zoo va ser un 
gran èxit, fins i tot va rivalitzar amb el de Brighton. Va 
ser famós sobretot per les foques i els lleons marins, que 
tenien una llibertat poc habitual i jugaven amb els seus 
cuidadors.

El cosí William i la seva família anaven sovint al zoo i, al 
cap de pocs anys, en Tommy, que era qui havia 
descobert el Charlie i no havia perdut mai l’afecte per les 
foques, es va convertir en cuidador i va acabar
substituint en James.

11
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