Rellotges, hores i quarts
1. Maneres de dir l’hora en català.
Les hores i els quarts a Catalunya
Quan viatgem per terres catalanes podem veure aquí i allà cases de pagès –masies– disseminades per camps i
boscos. Les cases més antigues hi són des de fa prop de mil anys. Durant segles i segles els pagesos d’aquestes
cases no tenien rellotge i sabien les hores gràcies a les campanes de les esglésies i dels convents de l’entorn.
Quan un pagès, per exemple, era al bosc, i sentia un toc de campana, pensava: és un quart; quan sentia dos tocs
sabia que eren dos quarts; quan en sentia tres, eren tres quarts. Finalment sentia quatre tocs seguits i uns tocs
més greus que li deien l’hora sencera.
Per això és costum a Catalunya de dir les hores i els quarts d’acord amb els tocs de les campanes. Ens guiem per
l’oïda i no tant per la vista. En altres terres de parla catalana, com el País Valencià o les Illes Balears, la gent
anomena les hores i els quarts guiada per la mirada al rellotge: les onze i quart, les onze i mitja, tres quarts de
dotze...

2. Instruccions per al joc dels 24 rellotges
Cada jugador té un full amb 24 rellotges que marquen, cadascun, una hora diferent, i que s’dentifiquen amb una
lletra de l’abecedari. Són a la pàgina següent.
S’hi juga per parelles.
Un dels jugadors pensa un nom de poques lletres (per exemple: PAU, HOLA, QUINZE...). Suposem que ha pensat
la paraula PAU. Ha de comunicar-la al company de joc. Com? Lletra per lletra i per mitjà dels rellotges:
Per comunicar-li la P dirà: Dosquarts de set (rellotge P)
Per comunicar-li la A dirà: Un quart de nou (rellotge A)
Per comunicar-li la U dirà: Tres quarts de set (rellotge U).
El company ha anat desxifrant la paraula, lletra per lletra, buscant cada cop el rellotge que marca l’hora dita i
anotant la lletra que hi correspon.
Ara és el torn d l’altre jugador, que seguirà el mateix procés.

La primera vegada....
La primera vega, per mostrar com s’hi juga, el o la guia del grup —un cop repartits els fulls amb els rellotges—
dicta les lletres d’una paraula anomenant les hores corresponents i aturant-se cada vegada per comprovar que
van descobrint els rellotges i les lletres.
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