
61  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

Amb aquesta unitat s’inicia l’estudi del gènere narratiu en la literatura contemporània, que ocuparà 
tot el primer trimestre de curs . L’apartat Comunicació aborda alguns dels procediments caracterís
tics del gènere: els components d’una història i l’estructura narrativa . per contra, l’apartat Història 
de la llengua permet treballar el context històric i literari en què han aparegut les obres narratives 
estudiades . En aquesta primera unitat es presenta informació sobre la decadència, la renaixença, 
el romanticisme, la narrativa en el segle xix i la narrativa del primer terç del segle xx . 

L’apartat Estudi de la llengua introdueix l’estudi del text —a través de la reflexió sobre les propietats 
que ha de reunir un text ben construït i quines són les diferents operacions que cal tenir en compte 
en el procés de construcció d’un escrit— i l’estudi de l’oració . 

La pràctica final demana planificar i redactar l’argument d’un relat . Aquesta és la primera fase d’un 
projecte d’escriptura creativa que s’allargarà tot el trimestre: la redacció d’un relat que incorporarà 
els diferents procediments de gènere estudiats al llarg de la primera avaluació .

comunicació

Pàgina 11

activitat 1

 1 periodístic: notícia, reportatge, carta a la premsa

 2 acadèmic: llibre de text, conferència, explicació d’un professor

 3 literari: novel·la, poema, conte

 4 publicitari: falca publicitària, espot, anunci imprés

activitat 2

 a)  religiós: homilia, oració…; b) administratiu: carta, avís, acta de reunió…; c) polític: discurs, 
intervenció parlamentària, programa electoral, propaganda electoral…; d) vida quotidiana: full 
informatiu, conversa, recepta de cuina…

activitat 3

 a) transmetre informació: notícia, llibre de text, reportatge, conferència, explicació d’un professor

 b) defensar una opinió: carta a la premsa

 c) Entretenir i jugar amb el llenguatge: novel·la, poema, conte 

 d) Orientar o regular la vida social: llei

 e) persuadir el destinatari perquè actue d’una manera determinada: falca radiofònica, espot

unitat 1. l’estructura de la narració  
la narrativa: de la renaixença al segle xx
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Pàgina 13

activitat 4

 a) Situació inicial: jessica dubroff era una xiqueta de set anys que havien decidit convertir en un 
monstre de fira . 

  Plantejament d’un conflicte: El seu pare, Lloyd dubroff, volia que es convertira en el pilot d’avió 
més jove que travessava els Estats units de costa a costa . 

  Desenvolupament de l’acció: La primera etapa (CalifòrniaWyoming) va concloure sense pro
blemes . jessica va baixar de l’avió i va declarar que estava tan contenta i excitada que no podia 
dormir . 

  Desenllaç de l’acció: L’endemà, tot just després d’enlairarse, l’avioneta va caure i van morir els 
tres ocupants . La jessica, el seu pare i l’instructor joe reid, que era el responsable legal del vol .

  Situació final: La jessica va morir víctima de l’explotació de la infància . Com les xiquetes prosti
tutes d’Àsia, com els xicots guerrillers d’Àfrica o com els xiquets del carrer de l’Àmèrica del Sud . 

 b) denuncia l’explotació infantil, que també es produeix en els països desenvolupats i en famílies 
sense problemes econòmics . denuncia la responsabilitat dels mitjans de comunicació, dels 
governs i de l’opinió pública, en general, que coneixien el que estava passant i no van fer res 
per aturarho .

 c) Els dos últims paràgrafs, especialment l’últim, en què acusa de «botxins» els pares i còmplices: 
«per als seus botxins, mil malediccions» . 

 d) És un text narratiu perquè s’hi narren uns fets que s’organitzen en un ordre cronològic; a més, 
predomina el temps passat (imperfet i passat perifràstic): era, volia, va declarar, va caure… 
d’altra banda, podem organitzar la informació d’acord amb les cinc parts de l’estructura narra
tiva, tot i que en aquest cas no es tracta d’una narració de ficció, sinó de la narració d’uns fets 
reals . 

  tanmateix, el text no es limita a narrar uns fets, sinó que també introdueix valoracions . L’opinió 
de l’autor està clarament present en el primer paràgraf, quan considera que el que els pares 
volien fer amb la filla era convertirla «en un monstre de fira», i també en els dos últims parà
grafs . 

  Encara que no se’ns indica explícitament, sembla que el text és una carta a la premsa o una 
columna, ambdós gèneres periodístics d’opinió . per tant, en la mesura que defensa una tesi, 
és un text argumentatiu, però incorpora també una extensa seqüència narrativa . 

  És important fer veure als alumnes que sovint els textos combinen diferents seqüències textu
als, i que cal valorar tant la forma que adopta el text com la finalitat que es pretén . 

 e) resposta oberta . part important de l’activitat, que combina la comprensió lectora, la reflexió 
discursiva sobre els gèneres i el tipus de text i, d’altra banda, l’expressió escrita . 
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Pàgina 14

activitat 5

Aquesta activitat complementa l’activitat anterior amb un treball oral que s’hi relaciona . primer la pot 
realitzar tota la classe simultàniament, dividida en grups de quatre . després, es poden triar quatre 
alumnes perquè realitzen la simulació davant dels companys, de manera que se’n puga fer una 
valoració col·lectiva . 

Pàgina 15

activitat 6

resposta oberta .

activitat 7

Els personatges i l’espai en què transcorre l’acció formen part de la nostra vida quotidiana: el men
jador d’una casa, un ciutadà, la policia, el rei… fins i tot, l’arbre és un element de la realitat, però 
esdevé un element fantàstic quan naix, de sobte, en un lloc impossible: el menjador d’una casa . 

Sota l’embolcall d’un realisme fantàstic i d’una fina ironia, Calders fa una dura crítica política . Les 
autoritats demanen al ciutadà que no diga a ningú el que ha passat, perquè la gent podria pensar 
que els canvis són possibles, que allò que sempre s’ha presentat com a impossible pot esdevenir 
possible . És a dir, el poble podria posar en qüestió el sistema establert i pensar que la revolució i 
la millora social és possible . 

Aquesta reflexió crítica no té res a veure amb el món de la fantasia, sinó amb el món real, amb la 
nostra història i amb la realitat actual .

activitat 8

resposta oberta . 

HistÒria de la literatura

Pàgina 17

activitat 1 

Va ser a la tardor de 1705, que a Altea desembarcà Batista Basset, com a general de l’exèrcit de 
Carles el d’Àustria, entrà a la marina i passejà per pobles i viles i en moltes comarques als maulets 
va distribuint armes i donant raons, convencent tots els llauradors, que l’arxiduc Carles ha promés 
suspendre tributs i gravàmens i tot el país li va plantar cara al Borbó felip V .

Els reis i governants de tot Europa es posen a l’aguait i al plet s’aboquen, que està en discussió 
la corona dels regnes d’Espanya, i els dos aspirants una guerra van a provocar . Buscant aliances 
amb altres estats dos exèrcits preparen . felip de Borbó i Carles d’Àustria, tals són els seus noms . Als 
pobles van renàixer les esperances d’arrancar el poder als nobles senyors i en poques setmanes el 
camí de València aplanaren, maulets i aliats dominaren pobles i ciutats, d’una punta a l’altra el país 
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va tornar a obrir les arques per traure al carrer les senyeres contra el botifler. I l’arxiduc Carles a la 
porta de quart aclamaren i ell féu jurament d’obeir i defendre les lleis . 

del dia que ara esmente guardeu memòria, el 25 d’abril de 1707, que trista batalla va somoure 
la terra d’Almansa, l’exèrcit Borbó al de l’Àustria va vèncer d’un colp. I sense defenses ocuparen 
comarques senceres, mal dia va nàixer qui ordenà destruccions i matances, si el mal ve d’Almansa 
amb raó diuen que a tots alcança, no es pot oblidar que en la boca del poble ha quedat .

després que va sotmetre tot el país i va tractar els hòmens amb gran crueltat, pensà que era l’hora 
d’augmentar el poder de la seua corona i sense tardança promulgà el decret de Nova planta pel 
qual suprimia les lleis i costums de la pràctica antiga i ens va prohibir que parlàrem la llengua d’ací .

Senyors i senyores, de la història us hem fet el recompte, si voleu seguir, en els llibres està tot 
escrit .

Pàgina 18

activitat 2

romanticisme: a) originalitat; c) irracionalitat; e) misteri; f) voluntat de commoure; h) emotivitat; 
i) imaginació
Neoclassicisme: b) raó; d) normes rígides; g) equilibri; j) intenció didàctica; k) ordre

Pàgina 21

activitat 3

3a)  a) ràpidament: en un santiamén; b) espantades per la imminència d’un perill: esparvera
des; c) comerciant: marxant; d) agradar: complaure; e) coses de poca importància: foteses;  
f) frontera: ratlla; g) exhibir una arma amenaçadorament: brandar; h) agradable de veure per 
la seua bellesa: joliua; i) comprar: mercadejar; j) falçó, falç petita per a tallar raïms: podall; 
k) ràpid i imprevist: sobtat; l) regal de compromís: estrena; m) amb resolució: resoltament; 
n) persona informal, sense seriositat: drol·la; o) mirar atentament: espiar; p) salvatges, es
querpes: feréstegues

3b)  Intervenen tres personatges: el marxant d’eines de tall, la Coralí i el narrador . Entre el marxant, 
d’una banda, i Coralí i el narrador, de l’altra, hi ha la relació entre venedor i client . La relació 
entre la Coralí i el narrador es dedueix de la conversa, sembla que tenen una relació afectiva  
i que són promesos . 

3c)  podem aplicar les 5 parts de l’estructura narrativa a l’anàlisi d’aquesta seqüència . 

Situació inicial: la parella protagonista passeja en direcció a la ratlla espanyola fugint del bullici . 
Plantejament del conflicte: topen amb un marxant d’eines de tall i la Coralí decideix demanarli 
un ganivet de molla . Desenvolupament de l’acció: ell no creu necessari que el tinga, però ella 
el convenç que li’l regale; imaginen en quina situació podria utilitzarlo i ella branda el punyal 
com si anara a atacar el company . Desenllaç de l’acció: ella embeina el punyal, que desapa
reix en un santiamén . Situació final: la parella continua el seu passeig; ella al davant, corrent  
i cantant, mentre ell la segueix com si fos la seua ombra .
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tanmateix, també hi podríem aplicar una estructura tripartida més simple: plantejament, desenvo
lupament de l’acció, desenllaç . 

3d)  resposta oberta . tot i això, es pot observar que el text correspon només a la segona part de 
l’enregistrament . En la pel·lícula s’ha mantingut el to i l’esperit de l’escena de la novel·la, però 
s’ha actualitzat el llenguatge, eliminant les expressions massa formals i els dialectalismes, per 
facilitarne la comprensió .

activitat 4

resposta oberta . L’objectiu de l’activitat és la motivació lectora . Es pretén que els alumnes coneguen 
les obres de la literatura universal que tenen al seu abast i que s’animen a llegirne alguna . també, 
l’activitat pretén ajudarlos a situar la literatura en llengua catalana dins de la literatura universal . 

Pàgina 22

activitat 5

En una nit tan assenyalada des del punt de vista afectiu com és la nit de noces, l’Oleguer i la tuies 
parlen dels diners, de l’amagatall on els amagaran de com en seran de feliços comptantlos…  
I, sobretot, el que els importa és comprovar que l’altre pose en l’amagatall tots els diners que tinga . 

activitat 6

resposta oberta . Es poden llegir les propostes dels alumnes i compararles, després, amb el text 
original que transcrivim a continuació . 

La tuies, amb els ulls enfonsats per la febre de la nit, ho llegí amb prou feines, escrit amb lletra tre
molosa . La Coixeta, veient que mudava els colors i pressentint el que passava, saltà, tota anguniosa:

—que és de l’amo? que està pres?
—Calla, tafanera! per què ha d’estar pres? –respongué la tuies, indignada i clavantli els ulls fins al 
cor .
—podrien ser lladres .
—Els lladres no busquen els pobres . Custe la boca . deixa’m estar . 

I, esqueixant el paper en mil bocins, els tirà al foc i passà el dia tota sorruda, tancada al dormitori, 
furetejant pel primer pis, pels racons més foscos del castell, pujant i baixant, anant i venint com rata 
emmetzinada, i no deixant eixir ni al peu de la porta la Coixeta . Cap al tard, tancà ja el castell, va 
endurse’n totes les claus a la butxaca, i no aclucà l’ull en tota la nit . 

L’endemà, abans d’obrir a la Coixeta, sortí al pati, badà a pleret la porta gran, i al llindar trobà un 
segon paper sota la pedra . 

«tuies, és el darrer mot . […] No et demano res teu: encara, després (jo t’ho prometo, t’ho juro), 
te’n donaré mil per a tu . posa’lshi, sense por: ningú et farà res; i, si no, sí . No et recordis del que et 
deia: me’n desdic de debò . No te’n demanaré compte, no; encara et besaria les petjades . m’hauràs 
salvat d’una mort esgarrifosa . Ves si et deuré, que t’ho donaré tot, tot . tuies, per déu! No puc més! 
Salva’m! demà ja no hi serà a temps! –Oleguer .»
[…]
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després, un crit de la consciència acusadora l’alarmava, fentli exclamar, interiorment: 

—No, no faig sinó complir les seves pròpies ordres! No havia tingut ell mateix el pressentiment? No 
deia que, per molt que m’ho demanés, mai, mai no donés ni un xavo? què faria ell, en el meu cas? 
Encara recordo la primera nit: «Ni un xavo meu!» Ah! És a dir que ho havia de pagar jo? mira com 
avui mateix se n’adona: ara ja parla del que és seu, i fins me’n promet paga . Això demostra el que 
ell hauria fet per mi . però no, no: les seves ordres, les ordres que donava estant serè, aquestes he 
d’acatar, no les que potser li dicten els mateixos lladres . Ell no les dictaria, perquè ell s’escaparà, 
s’escaparà . 

I així divagava, i es contradeia, i es moria d’angúnia o es banyava en aigua de roses, perduts els 
ulls en la tenebror de la fosca, abrusada per la febre de la inquietud i de l’amor que pel seu tresor 
sentia . 

I al matí següent, molt d’hora encara, tornà a badar el portal, plena de basarda . Al consabut racó no 
hi havia cap paper . La joia li causà un cobriment de cor . 

—Ah! ja respiro!… tot és meu!… ja sóc feliç!

Narcís Oller, L’Escanyapobres

activitat 7

Romanticisme: novel·la històrica, sentiment, imaginació, aventures

Realisme: descripció objectiva, descripció de la societat, versemblança, estudi psicològic

Pàgina 25

activitat 8

obres autors tendències

Tombatossals josep pascual tirado narradors castellonencs

L’últim mohicà james fenimore Cooper novel·la d’aventures nordamericana

Germinal Émile Zola naturalisme

Laura a la ciutat dels sants miquel Llor novel·la psicològica

Jane Eyre Charlotte Brontë novel·la romàntica anglesa

La mare maksim gorki narrativa russa

Ivanhoe Walter Scott novel·la històrica anglesa

Solitud Caterina Albert novel·la modernista

Escenes castellonenques Salvador guinot narrativa costumista

activitat 9

 a) El conte il·lustra la importància que el medi exerceix sobre els personatges, un medi rural que, 
per als modernistes, encarna la representació de les forces primàries i brutals (l’assassí de 
la dona, però també el poble desitjós de venjança, que només vol sang, sense cap tipus de 
sensibilitat humana i sense atendre la raó . Hi apareix el tema de la mort, en aquest cas, un 
assassinat .
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 b) i c) resposta oberta . Incloem la continuació del conte per facilitarne la comparació . 

[…] Al cap d’un minut roncava .

A les vuit del matí, el titet va despertarse, rient i fregantse els ullets amb els punys closos . 

—mama… mama!… –piulà com un aucellet .

Ningú li tornà contesta . Com passava així sempre que sa mare era per baix o fora de casa, no 
s’amoïnà . Aixecant els peuets, començà a jugar, pessigantse les boletes rosades dels ditets i 
retorcentse i esclafint rialletes a cada pessigolla . 

però passà un quart i un altre i la criatura, avorrintse, cridà més fort sa mare: no li respon
gueren sinó els romflets del borratxo . Baixà del bressol i s’acostà al llit: penjava un braça de la 
morta, ensagnantat, rígid . El titet va agafarlo i el pessigà, com feia sempre que volia que sa 
mare es fixés en ell; però llavors la mare no es mogué, i el pobre menut, impacient i consirós 
somicà amb veueta nuada:

—mama meva… mama neva: mm mam!…

La quietud seguí; fins el borratxo deixà de bufar . Llavors l’infantó arronsà les espatlletes resignat 
i sospirà baixet:

—mama dom .

I, trobant totes les portes de bat a bat, baixà l’escala i sortí al carrer . 

Era diumenge, i les hortolanes tornaven del mercat: el vegeren arrimat al pedrís, en camisola, 
la careta tota compungida .

—mireu aquesta criatura com ha fugit!

I una d’elles, ficant el cap a la porta, cridà amb espinguet:

—Lena!… Lenaaa! Vine a buscar el nen!

Ni contesta . 

—On és la teva mare, fillet?

—mama meva dom –repetí el menut, signant cap a dins amb son ditet grassó .

—Anem, anem a buscarla .

I la dona, abraçantlo i cridant la Lena, se ficà dins i, deixantse guiar pel titel, que empenyia 
cap a l’escala, pujà i arribà a la cambra: llançà un xiscle espaventable, i com boja, se precipità 
escales avall .

—què hi ha? –van fer les altres, veientla sortir d’aquella manera . 

Ni ho podia dir: tota debategava .

—pugeu!… Veniu!… Senyor!…
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totes deixaren els cistells a terra i, empenyentse, passaren la porta a la una . 

Veus aquí lo que van veure: 

La finestra, oberta de bat a bat, deixant entrar un doll de claror enlluernadora . En la mateixa 
paret de la finestra, la capçalera del llit: sobre d’ell, estès, tot reblincat, el cos de la Lena, ja en
rampat i fred, renyegant una cama nua, l’altra tapada amb el cobrellit, la camisa arremangada 
més amunt de genolls, el pit ple de grumolls foscos, la cara brufada, tota clapes morades i 
roges, els ulls exasperadament oberts i envidriats, els llavis botits a punt d’esclatar, les dents 
vermelles i penjant de costat tres dits de llengua, ampla, pesanta, negra i coberta d’una mena 
de borrissol cendrós; tenia els dits encarcarats per la suprema crispadura i les ungles plenes de 
sang; en la que ensopava el coixí, i per la cara, estaven enganxats pellocs de cabells rossos… 
I al cim de tot, travesser en el llit, jeia en felet, boca en alt, el cap sobre el ventre de la morta, 
encara mig vestit i ben ensagnantat de roba, de mans, de cara, de cabells…, de tal manera, 
que a no sentirse sos romflets, s’hauria dit que era també cadàver . Allí s’havia passat tranquil
lament la nit, després d’haverse rebolcat per ferse lloc . 

quan les dones començaren a revenir de l’esglai, una va dir:

—S’hauria d’avisar el metge i la justícia… […]

En felet, despertat a la força i sotraquejat de tots costats, no sabia lo que li passava: el rebom
bori l’atabalà i anava passejant d’una banda a l’altra els ulls encantats i tèrbols . 

I entrà gent i més gent, horroritzantse i esvalotantse per tandes; tants s’aplegaren dins de la 
cambra que no hi cabien, i més d’un tenia que trepitjar la sang del sòl .

Entorn del llit, les dones vociferaven, excitades; i el pobre felet, més estranyat com més anava dei
xondintse, no parava de girar el cap a dreta i esquerra, com preguntant a tothom amb la mirada . 

A la fi, una mà repta, estirant un dit nusós, li signà el llit . En felet mirà amb torpesa: de primer 
semblà que no feia res; després la gent notà que perdia el color i es posava a tremolar, amb 
un tremolor tan fort que feia sacsejar el llit i petar la capçalera en la paret . 

—Ara és hora d’espantarse i tremolar, brètol, més que brètol! —xisclaren tres o quatre veus . 

però ell no sentia res, no veia res, fora d’aquella carnisseria espantosa . Estengué els dos braços 
amb gest desesperat per llançarse sobre el cadàver, però unes mans forçudes l’aguantaren 
amb violència per la brusa . Llavors, amb els ulls esparverats, badant tanta boca com tenia, tirà 
el cap enrera i s’esgarrapà el pit amb fúria: la crudel impressió l’havia sobtat de tal manera que 
no podia dir res i s’ofegava, s’ofegava amb un gran sofriment .

una dona, indignada, feréstega, no es pogué estar de donarli una empenta furient: amb la 
sacsejada, en felet esclatà un plor llar, estrepitós, desolat . 

El cor de malediccions i d’improperis prengué llavors proporcions alarmadores, i la idea de 
ferse justícia per son compte, venjant a l’acte la mort de la Lena, brollà, com un floriment met
zinós, en el cervell primitiu d’aquella munió d’éssers exasperats per la vista de la sang . Cada 
un sentia desvetllarse els mals instints i posseirlo un desig de carnatge i violència; i totes les 
mirades, prenyades d’amenaces, se dirigien, mateix que glavis, cap a en felet .[…]
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La indignació de la gent no tenia ja aturador . Les dones cridaven que se l’havia de cremar de 
viu en viu enmig de la plaça, perquè servís d’escarment . 

En felet, així que el singlot li deixà dir paraula, preguntà ansiosament .

—qui ha… sigut?… qui l’ha, l’ha mor…ta?

Se miraren uns als altres, escruixits de les preguntes . 

—Sentiu?

—Brètol!…

—Borratxo maleït!

Encara no ho entenia: la vella del ganivet, torcentse cap a ell, urpintlo talment amb la mirada 
perversa i rient sinistrament, arran de la seva cara, li agafà les mans ensagnantades i plenes  
de llàgrimes, posantleshi davant dels ulls . 

Sols aleshores la raó il·luminà aquella pobra intel·ligència poruga; sol aleshores comprengué 
que l’acusaven a ell, al marit, d’haver dagatejat la seva Lena . En felet perdé l’esma d’esglai; 
volgué cridar, protestar, dir que no havia pas estat ell; però, sense ni tan sols acabar d’obrir la 
boca, caigué rodó, com llampferit, sobre la caixa . […]

Vintiquatre hores després, a les deu del matí, tot el poble s’agombolava en la carretera per 
veure passar l’homeier, a qui la guàrdia Civil se l’enduia cap a girona, amarrat colze per colze, 
com un Crist .

Anava abatut, mort, flaquejantli les cames, la barba sobre el pit, el color de cera . ja no podia 
plorar, ja no es desesperava cridant que era innocent . A la fi, ningú se’l creia, tothom li dema
nava que expliqués el que havia passat . I ell no sabia res, no es recordava de res… […]

Amb gran facilitat i perfecta unanimitat de parers, tothom reconstruïa l’escena . 

En felet havia sortit gat de la taverna i arribat a casa seva sense gaire coneixements . Ell solia 
tenir el vi tranquil, puix no es guardava memòria de que mai hagué inquietat a ningú; però 
aquella nit, al passar per la cuina, potser havia vist sobre la taula el ganivet de llescar pa, i això, 
regirantli males intencions, li havia inspirat la idea del crim . pujaria a dalt amb l’eina a la mà,  
i dins de la cambra s’hauria desenrotllat una lluita espantosa . A la fi, la dona havia sigut ven
çuda per la fúria del borratxó… I que s’havia ben rabejat en el carnatge, el bàrbar . Catorze 
ganivetades, d’elles nou mortals de necessitat, segons parer del metge . després, ja satisfet i 
apaivagat son coratge destructor, s’havia tirat sobre el llit, adormintse tranquil·lament . 

A força de sentir contar aquella història a centenars de vegades en aquell horrend dia, el 
mesquinet acabà per preguntarse a si mateix si podia ésser certa; si era possible que ell, ell 
mateix, en felet en persona, hagués fet lo que li llevaven, hagués donat la mort a la seva pobra 
muller . I anorreat i destruït per l’horrible sospita, baixà el cap al pes del destí i es disposà a sofrir 
resignadament el càstig de sa culpa imperdonable . 
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—I, encara, doneu gràcies a la borratxera, que vos lliurarà del garrot –li havia dit a tall de consol 
el secretari del poble, que era molt entès en el ram de lleis . 

Com la cosa era de si tan clara, ningú es va fixar en la finestra oberta, ni en les ditades de sang 
que hi havia en els muntants i que baixaven al llarg del tronc de la parra, ni en el rastre de 
petjades fresques que atravessaven tot l’hort i es perdien bosc endins . Si tenien en son poder 
el criminal, poc menys que convicte i confés, a què cercar cinc peus al gat?

I el pobre felet, corsec de dolor i de vergonya, arrossegant les cames i empassegant a cada 
punt, emprengué el camí cap a les presons del rei, escortat per dos benemèrits de cara ferre
nya i perseguit per les mirades abrusadores i inclements de tot un poble regirat . 

d’enmig del darrer aplec que guaitava aquella sortida ignominiosa, dos bracets grassons s’es
tiraven cap al pres, i una veueta d’aucell xisclà alegrement:

—papa!… papa!…

En felet s’aturà en sec .

—fill meu!

un dels guàrdies li donà una rambada brutal per ferlo caminar . 

dues llàgrimes com cigrons van botre els ulls del pobre home . 

—Adéu, fill del meu cor! Adéu! Adéu!…

I reprengué son camí .

ja pertanyia a la Justícia!
Víctor Català, Parricidi

activitat 10

a)  Els pensaments de fanny, expressats mitjançant el monòleg interior, ocupen molt més que el 
diàleg; la narració d’aquests pensaments és tant o més important que la narració de les accions 
o de les paraules dels personatges . 

b)  Abunden les oracions molt breus (Ara sí que l’hem feta, M’abraça, Què diu?, És una pluja), i 
també alguna oració inacabada (I em besa… un… dos… tres) . Abunda l’ús dels punts suspen
sius per a indicar que els pensaments continuen . 

activitat 11

tombatossals i la seua colla es posaren a treballar i convertiren el regne del rei Barbut en una 
meravella: Bufanúvols bufava els núvols i portava fortes pluges, que van omplir el riu i la rambla a 
vessar; tombatossals removia terres i roques, i feia séquies, perquè l’aigua del riu regara els camps; 
arrancapins arrancava els arbres que no aprofitaven, i cagueme cremava les males herbes i feia 
fugir les serps i els llops . El rei Barbut, des del seu tossal, veia una plana tota verda i esplendorosa . 
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activitat 12

 a) referències a la matèria de Bretanya: els cavallers de la taula redona, el rei Artús . referències a 
personatges de Tirant lo Blanc: guillem de Varoic, tomàs de muntalbà, lo mestre de rodes, dia
febus, el conte d’Aigüesvives . L’orde de la garrotera o de la Lligacama va ser instaurada el 1348 i 
és l’orde de cavalleria vigent més antiga del món; és la cúspide del sistema honorífic britànic .

activitat 13

resposta oberta . Com a exemple presentem l’adaptació feta per josep miquel Carceller i pere duch 
per a Ellago Edicions . 

fa molt de temps, hi havia un rei amb barba llarga fins als genolls, bigot arquejat, nas de picola i 
celles d’emparrat . La seua aparença portava a engany i alguna vegada podia semblar bròfec . En 
realitat, però, era afectuós i de mànega ampla i mans foradades . 

tenia un palau al cim d’un tossalet, des d’on es dominava tot el regne: una planícia rodejada per la 
mar i les muntanyes, un clot d’exuberant vegetació, però totalment abandonat . tot eren secallosos 
pinars, palmeres desllenguides, oliveres retorçudes, garroferes esmortides, argelagues, fenassos i 
piteres . 

estudi de la llengua

Pàgina 28

activitat 1

•	 text a . El text presenta problemes de cohesió . per tal d’evitar la repetició contínua de «el disc 
nou de La gossa Sorda» cal utilitzar pronoms i, en un cas, l’el·lipsi de subjecte («si m’agrada») . 
redacció millorada: 

pere té el disc nou de La gossa Sorda . Si el vols, li’l pots demanar . Vull escoltarlo i, si m’agra
da, en compraré un per a ma mare . 

•	 text b . El text presenta problemes de correcció gramatical . text corregit: 

L’Elionor tenia catorze anys i tres hores quan va posarse a treballar . Aquestes coses queden 
enregistrades a la sang per sempre . 

•	 text c . El text presenta problemes d’adequació . El registre utilitzat és massa informal per a la 
comunicació entre pares i professors . redacció millorada: 

Estimada professora, 

Sóc conscient que la meua filla no manté el silenci que pertoca a una classe i que aquesta 
actitud deu pertorbar el bon clima de l’aula . per això, comprenc que se li hagen d’aplicar les 
mesures disciplinàries oportunes . Si no té cap inconvenient, demà, a l’hora de visita de pares, 
acudiré al centre per parlar del tema . 

Atentament, 
Sílvia Lluch, mare de mireia Beltran Lluch
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Pàgina 29

activitat 2

 a) prendre notes: planificació semàntica o pragmàtica; b) corregir l’ortografia: revisió; c) fer un 
esquema: planificació semàntica; d) decidir el registre adequat: planificació pragmàtica

Pàgina 32

activitat 3

 La meua família era una de les més importants de ginebra . Subjecte: La meua família .
 mon pare es dedicava a la política . Subjecte: mon pare .
 A la mort del seu amic Beaufort, mon pare es va fer càrrec de la seua filla . Subjecte: mon pare .

Pàgina 33

activitat 4 

Frases: Llengües orientals? / El persa, l’àrab, el sànscrit! / Sí, Henry Clerval l’aventurer . / Això mateix . 
Oracions: La resta . 

activitat 5

Què fas ací?
Subjecte: tu (elidit)
predicat: què   fas   ací?
 Cd V CCL

Aquestes llengües em tenen fascinat. 
Subjecte: Aquestes llengües
predicat: em  tenen  fascinat
 Cd V Cpred

Sempre he sigut home d’acció .
Subjecte: jo (elidit)
predicat: Sempre he sigut home d’acció
 CCt V N CN
 

 atribut

activitat 6

 a) Una tenebrosa nit de novembre: complement circumstancial de temps

 b) el resultat definitiu del meu treball: complement directe

 c) l’instrumental: complement directe

 d) Ho: complement directe

 e) El cor: subjecte
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 f) que la criatura obria els ulls a poc a poc: complement directe

 g) li: complement indirecte

 h) braços i cames: subjecte

 i) horrible: atribut

 j) la bena dels ulls: complement directe

 k) La visió de membres cosits i cicatrius en carn viva: subjecte

 l) repugnant: atribut

 m) ho: complement directe

 n) del monstre: complement del nom

 o) a espasmes: complement de règim verbal

activitat 7

 a) una benedicció caiguda del gel
 det N V CCL
 
 CN
 

 Cd

 b) un somriure d’Elisabeth
 det N CN
 

 S

 c) l’ admiració per les tempestes
 det N CN
 

 Cd

 d) una ànima inquieta
 det N CN
 

 Atribut

 e) Els nostres destins
 det N
 

 S
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activitat 8

El jove Victor frankestein descobreix el secret que torna la matèria morta a la vida i crea un monstre 
espantós que acaba rebel·lantse contra el seu propi creador . 

pràctica Final

Pàgina 34

criteris d’avaluació

valoració descripció

1 fluix

L’argument no incorpora tots els components fonamentals d’una història (lloc, temps i 
personatges) . El conflicte o el desenllaç no apareixen definits clarament, tampoc no hi 
ha coherència entre les accions dels personatges . S’hi ha narrat la història en passat, 
en lloc d’utilitzar el present d’indicatiu . problemes ortogràfics i gramaticals . 

2 Acceptable

tot i que s’hi han incorporat tots els components de la història, no s’hi han definit les 
característiques dels personatges i apareix algun problema quant a la coherència de les 
accions que el protagonista realitza per resoldre el conflicte que se li ha plantejat . S’ha 
utilitzat el passat en lloc del present i hi ha alguns problemes ortogràfics i gramaticals .

3 Bé

L’argument incorpora clarament el lloc, el temps i els personatges de la història . 
Alguns personatges no tenen característiques físiques o psicològiques ben definides . 
Les accions dels personatges són coherents i la història està ben estructurada, però 
s’ha narrat en passat, en lloc d’utilitzar el present . S’hi han comés algunes errades 
lingüístiques .

4 Excel·lent

L’argument incorpora clarament els components de la història i es defineixen clarament 
les característiques físiques i psíquiques dels personatges . La història és original i 
pot engrescar el lector . S’ha utilitzat el present d’indicatiu i no s’han comés errades 
ortogràfiques o gramaticals . 
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