
Hola  nois,  no  us  ho  creureu  però  avui  he  anat  a  la  platja  aprofitant  que  ens

deixaven sortir  al  carrer  a  passejar  i  m’he  trobat  3  ampolles  de  vidre  amb un

missatge a dins. Sembla que són cartes molt antigues i romàntiques i jo diria que

són d’algun aventurer famós. 

M’ajudeu a descobrir  la  història que hi  ha darrera d’aquestes cartes? Qui  eren

Rodrigo  i  Catalina?  Van  tornar  a  trobar-se?  Es  van  poder  casar?  On  viatjava

Rodrigo? Què són les carabel·les de les que parla? Va fer  algun descobriment

important?

A les cartes ens dóna unes quantes pistes i informacions que podem buscar al

Google.  Escriviu-me  un  informe  (una  redacció)  explicant-me  tots  els  vostres

descobriments.  M’ho  podeu  penjar  al  classroom  en  un  document  en  blanc  o

compartir-m’ho al drive.

Sort, investigadors, a veure què descobrim!!

Us escannejo les cartes que estaven dins de les ampolles. 

Estimada  Catalina, 

fa deu dies que vam sortir del port de Palos de la Frontera i cada dia et trobo

més a faltar. El blau del mar, que ara em sembla infinit, em recorda el color

dels  teus  ulls  i  així,  amor,  d’alguna  manera  sento  que  la  teva  mirada

m’acompanya en tot moment.

Portem deu dies a bord de la Pinta i el capità pensa que aviat arribarem a les

Illes Canaries on podrem comprar queviures per continuar el viatge.

Catalina, amor meu, et prometo que tornaré i que portaré or i pedres precioses

per fer-te un anell i poder-nos casar.

Llenço aquesta carta al mar dins una ampolla de vidre amb l’esperança de

que t’arribi.

Sempre teu,

Rodrigo



7 de setembre de 1492

Estimada Catalina,

ahir vam salpar del port de la Gomera. Hem estat uns dies a les Illes Canaries i

hem arreglat el timó de la Pinta i hem canviat les veles triangulars de la nau,

per unes veles quadrades, que ens faran ser la més ràpida de les tres carabel les.·

Cada dia que passo sense tu, sento com creix un buit en el meu cor. Però em

recomforta saber que quan torni ens casarem i serem feliços  i potser algun dia

podré fer aquest viatge amb tu.

Llenço la carta al mar amb l’esperança de que el destí la porti a les teves mans.

Sempre teu, 

Rodrigo

14 de setembre de 1492

Estimada Catalina,

compto els  dies  que  falten per  tornar al  teu  costat.  Els  dies  són  llargs  però

avancem depressa. Cada dia fem unes 80 milles i els dies que fa bon temps hem

arribat a recórrer 100 milles. 

El capità de la Santa Maria, la carabel la més gran, pensa que el nostre destí·

està a menys de 5000km, així que si els nostres càlculs no són erronis, ja devem

haver fet la meitat del viatge.

Avui, els nostres veïns de La Niña, diuen que han vist ocells volant per sobre del

mar. Crec que deuen estar delirant.

Que les ones de l’oceà Atlàntic et portin aquestes lletres.

Sempre teu, 

Rodrigo




