
76 VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO  

unitat 2. el discurs narratiu  
la narrativa de postguerra

Pàgina 37

comunicació

activitat 1 

activitat 2 

 a) El relat es fa en present d’indicatiu i utilitza la segona persona del singular (t’encaren, et prote-
geixes, sents, tens…) . Amb aquest recurs, l’autor presenta els fets d’una manera molt original 
i aconsegueix traslladar el lector al moment i el lloc dels fets i implicarlo emocionalment .

 b) Les expressions en castellà són fragments de la lletra de Cara al sol, l’himne feixista que s’as
socia als assassins de guillem .

 c) El protagonista, guillem, i els seus assassins (tot i que no són esmentats més que en les refe
rències a la lletra de Cara al sol) .

 d) des del punt de vista de guillem . quan llegim el fragment coneixem els sentiments de guillem 
mentre és apunyalat («encara no tens por, només sorpresa, només ràbia, només dolor»), les 
sensacions que experimenta («s’allunya, s’allunya, es fon…») i els records evocats («tornes a 
l’habitació orejada i lluminosa, amb la senyera estelada…») .

 e) resposta oberta . En aquests enllaços es pot trobar tota la informació sobre els fets:

http://www .youtube .com/watch?v=ij9CjrLdp50&eurl=http://ikerpv .blogspot .com/ 
&feature=player_embedded

http://ca .wikipedia .org/wiki/guillem_Agull%C3%B3

Aspectes  
de la narració

Història

Espai i temps

personatges

Acció (esdeveniments)

Estructura narrativa

disposició de seqüències en el relat

El temps del relat 

Narrador

punt de vista

diàlegs

descripcions

Codi o llenguatge utilitzat

Estil directe
Estil indirecte
Estil indirecte lliure

Ordenació  
i presentació 
de la història

recursos  

expressius

discurs

Ordre
duració
freqüència
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77  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

unitat 2. el discurs narratiu  
la narrativa de postguerra

Pàgina 38

activitat 3

 a) passat perifràstic: van seleccionar, va sentir, van explicar-li; imperfet: calia, feien, es quedaven, 
tenien, treballava, xocava; plusquamperfet: havia aprovat; condicional: podria (dir), deixaria . 

 b) Les formes del pretèrit imperfet es poden canviar pel present o pel perfet: 

  «No cal haver fet res per a ser organitzador . Els caps han fet desfilar els candidats i s’han que
dat els que tenen ”els rostres més significatius“ . En acabat, els fan respondre uns qüestionaris 
de comportament .

  seleccionen la Zdena, que mai a la vida no ha aprovat un examen . Se’n sent enormement 
orgullosa . des d’ara podrà dir que treballa a la televisió . Amb vint anys, sense estudis, una 
primera feina: per fi el seu entorn deixarà de burlarse’n .

  li expliquen els principis del programa . Els responsables li demanen si tot plegat li xoca .»

 c) Correspondències entre la narració en passat i la narració en present:

narració en passat narració en present

temps exemples temps exemples

passat perifràstic van seleccionar, va sentir… → present seleccionen, sent…

imperfet calia, tenien, treballava… → present cal, tenen, treballa… 

plusquamperfet havia aprovat → perfet ha aprovat

condicional podria dir, deixaria → futur podrà dir, deixarà

Pàgina 39

activitat 4

 a) En alguns detalls sobre el perfil dels concursats preferits («van seleccionar la Zdena, que mai 
a la vida no havia aprovat un examen .», «amb vint anys, sense estudis, una primera feina», «la 
Zdena va fer altres tests on va demostrar que era capaç de pegar a desconeguts, d’insultar a 
crits de manera gratuïta») i en la contradicció entre aquests comportaments, valorats per l’orga
nització, i la declaració d’un dels responsables del programa, que diu que el més important és 
el respecte als espectadors .
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78 VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO  

 b) resposta oberta . Els alumnes poden trobar exemples actuals amb facilitat . potser el programa 
més cridaner és Gran Hermano, des del qual es promouen una sèrie de valors que entren en 
conflicte directament amb la cultura de l’esforç i del treball, amb el respecte i el diàleg com a 
estratègies per a solucionar els conflictes .

 c) resposta oberta . Es pot introduir una reflexió sobre els valors i estils de vida que es promouen 
des d’aquests programes per tal de subratllar el contrast entre el món virtual dels reality shows 
i el món real del treball, de l’estudi i de les relacions socials, en el qual es valoren altres formes 
de comportament .

Pàgina 41

activitat 5

El text 4 segueix un ordre lineal: els fets es conten en el mateix ordre en què s’han produït en la 
història . Només al final, quan el narradorpoma evoca el seu final previsible («tot i que acabés feta 
confitura») es pot parlar d’una brevíssima anticipació . En canvi, el text 3 conté una retrospecció, 
que ens permet de recuperar els fets que es van produir deu anys enrere i que ens ajuden a 
comprendre la història . El flashback s’inicia amb l’expressió «mentre parlaven i reien… va recordar 
aquella vesprada de tardor…» (en les línies 5 i 6) i es tanca al final, amb l’expressió «…pels carrers 
d’aquella ciutat grisa i trista .» (línia14) . El retorn al present del temps de la narració apareix marcat 
textualment amb el díctic «ara» . Aquest text presenta la complexitat de combinar l’ús d’un narrador 
en tercera persona amb un punt de vista intern, que es manifesta amb l’evocació dels records d’un 
dels protagonistes de la història, i amb la inserció en la narració de les paraules dels personatges 
en estil directe lliure, sense les marques formals pròpies del discurs directe . El text 4 té l’interés de 
contar els fets des d’un punt de vista original i sorprenent, el de la poma de Newton, que abandona 
l’anonimat que li ha reservat la història per a convertirse en protagonista del relat . 

activitat 6

resposta oberta . El relat es pot començar amb el desenllaç i recuperar després els fets que l’han 
provocat . una possibilitat seria aquesta: «Ahir feia un dia magnífic, que convidava a passarse la 
vesprada al carrer . I m’hi vaig passar ben bé dues hores saltant a la corda . però la mare no volia . 
quan li vaig demanar, després de dinar, si podia baixar a la plaça a jugar, em va dir que millor que 
em quedara a casa, mirant una mica la televisió . Li vaig fer cas i m’hi vaig passar una bona estona . 
feien anuncis, molts anuncis, i vaig començar a avorrirme, però me’ls vaig empassar tots . quan la 
mare va venir a demanarme què volia per a berenar, vaig adonarme que al terra de casa li faltava 
la lluentor dels pisos que havia vist a la tele, que els cabells de la mare eren opacs i ressecs, sense 
l’encant natural que només pot donar xampuflower, i que les seues mans no tenien la suavitat fres
ca i juvenil de Nacarcrem . Li ho vaig dir a la mare, que em va escoltar amb molta atenció, sorpresa 
de tot el que havia aprés mentre mirava la tele . I es va posar tan contenta que em va fer baixar a 
la plaça .» 

Si a l’aula no teniu accés a la Biblioteca digital, es pot fer l’activitat amb la tira que es reprodueix en 
la pàgina 44 .

unitat 2. el discurs narratiu  
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79  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

activitat 7

resposta oberta . després d’haver llegit els textos de l’activitat 5 i la tira de mafalda, l’activitat serà 
molt motivadora . S’ha de demanar als alumnes que siguen respectuosos amb les propostes de 
redacció que es presenten . I convé recordarlos que han de ser relats molt breus, entre 50 i 250 
paraules . En el lloc web Relats en català (http://relatsencatala .cat/) se’n poden trobar alguns 
exemples interessants .

Pàgina 43

activitat 8

tot i que en l’enunciat es parla de tècniques de presentació dels fets de la història, hauríem de 
demanar als alumnes que se centren en l’anàlisi de les relacions entre el temps de la història i el 
temps del discurs des del punt de vista de la duració . El text 5 presenta una el·lipsi . Amb l’arribada 
dels guàrdies civils, el xiquet s’ha de refugiar a casa dels veïns, que intenten consolarlo . No sabem 
què passa mentrestant a casa seua, però quan hi torna, troba la mare plorant («amb la cara humi
da») i intentant ordenar el desgavell que havien provocat . En la història s’han produït fets que no 
s’han contat, tot i que podem intuirlos, i, per tant, la durada del temps del discurs és menor que la 
del temps de la història . El text 6 és una escena dialogada . En aquest cas, la durada del temps del 
relat coincideix amb la durada del temps del discurs . El text 7 és un exemple de pausa . El fil narra
tiu s’interromp quan el narrador diu que va trobar la taverna i aprofita el moment per a descriure 
l’edifici i l’ambient del lloc des del llindar de la porta . 

activitat 9

 a) resposta oberta . Com que els fets que s’han suprimit passen quan el narrador no és a casa, 
podem proposar als alumnes que facen la narració en tercera persona . podrien seguir així: 
«Van passar alguns dies entre el final de la guerra i l’empresonament del pare . una vesprada, 
en tornar d’estudi, Andreu va trobarse l’escala plena de guàrdies civils que li barraven el pas . 
El van obligar a refugiarse a casa d’uns veïns, que el van acollir i van intentar tranquil·litzarlo . 
mentrestant, els guàrdies civils van escorcollar la casa de dalt a baix . Van demanar a la dona on 
estava el marit, mentre l’espentaven contra la taula del menjador . quan ella els va dir que no 
ho sabia, un dels guàrdies la va insultar i li va pegar una bufetada tan forta que la va tirar a terra . 
tot seguit, van enfilarse escales amunt i van entrar a l’habitació de matrimoni . Van traure tota la 
roba de l’armari, van obrir les calaixeres i ho van regirar tot . Com que no van trobar res, es van 
acarnissar amb els llits . Els van desfer tots i van esquinçar les fundes dels matalassos, mentre 
la dona somicava i els deia que no havien de trobar res, perquè allà no amagaven res, que 
eren una família respectable i que ho podien preguntar als veïns . un dels guàrdies li va dir que 
callara, que si no se’n penediria . I ella no va dir res més fins que van abandonar la casa amb 
una portada que va fer tremolar fins els fonaments de l’edifici . quan el xiquet va tornar, la mare 
estava asseguda a la vora de la taula, amb el cap entre les mans . Es va eixugar les llàgrimes  
i va córrer a abraçarlo .»

unitat 2. el discurs narratiu  
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80 VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO  

 b) resposta oberta . A tall d’exmple: La dona es va moure nerviosament a la cadira, sense apartar 
els ulls del rostre del marit, i li va proposar de fer el sopar . Ell no volia menjar res, però ella 
insistia, es va alçar i va deixar la costura damunt la taula, al costat del llum . Aleshores, ell li va 
demanar que seguera un moment i la mary va començar a espantarse .

activitat 10 

Es tracta d’una activitat que ha de permetre d’utilitzar en la producció d’un relat original tot el que 
han aprés sobre el tractament del temps en el discurs narratiu . Convé aprofitar l’activitat per a ex
plicar bé l’objectiu de la pràctica final, per a marcar els terminis de presentació i per a assegurarse 
que han entés perfectament el que cal fer .

Pàgina 44

activitat 11

 a) La vinyeta de mafalda no té narrador i utilitza una focalització externa . Només tenim accés als 
fets a través de les imatges i dels globus, que contenen les paraules dels personatges . L’espot 
de pepsi, en canvi, utilitza una focalització o punt de vista intern . L’anunci s’inicia amb la for
mulació del desig de convertirse en sabó per a poder veure la model Claudia Schiffer mentre 
es dutxa . un jove s’adreça a la càmera per a fer la confidència, amb una llanda de la beguda 
anunciada a la mà . En el pla següent, apareix la model, que camina cap a la dutxa, també amb 
una llanda a la mà, i es produeix un zoom que enfoca la pastilla de sabó, amb la cara del jove . 
A partir d’aquest moment, hi ha diversos plans en què es presenten les imatges des del punt 
de vista subjectiu del jovesabó (la model que beu de la llanda, es gira d’esquena i comença 
a despullarse, la dona grossa que corre cap a la dutxa…) . L’alternança d’aquests plans amb 
primers plans de la cara del jovesabó, que canvia des de l’expressió enjogassada i fascinada 
del principi al fàstic i el terror del final de l’espot, ofereix les pistes necessàries per a fer enten
dre que els seus ulls són el centre des del qual es presenten els fets . L’espot es pot veure en 
aquesta adreça de Youtube: http://www .youtube .com/watch?v=mesvjEj8g80

 b) Activitat d’expressió escrita . resposta oberta . Es tracta d’aplicar els continguts que s’han explicat 
sobre focalització o punt de vista a la transformació d’un petit relat audiovisual en una narració 
literària breu . Com a alternativa, es pot proposar als estudiants la redacció d’un microrelat a 
partir d’un acudit conegut, jugant amb les perspectives que ofereixen els diferents punts de 
vista .

Pàgina 45

activitat 12

 a) tots dos textos estan narrats des de l’eix del passat . El text 9 utilitza el passat simple (es posà, 
anà, s’aixecà…), que combina amb l’imperfet (hi havia, tenia, tremolaven) . En canvi, el text 10  
utilitza el passat perifràstic (va arribar, va fer, va ser, van trobar…), combinat també amb l’im
perfet (prenia, recordava, s’obrien…) i amb altres formes verbals .

unitat 2. el discurs narratiu  
la narrativa de postguerra
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 b) Hammett és un dels escriptors que se solen posar com a exemple de focalització externa . El 
narrador es limita a contar el que passa, a descriure els estats d’ànim i les emocions a partir 
de les manifestacions externes . En el text 9, després de parlar per telèfon, Ned Beaumont està 
content i excitat, potser una mica nerviós, però el narrador es limita a dir que «hi havia un som
riure als seus llavis pàl·lids», que «tenia els ulls lluents i decidits» i que «les mans li tremolaven 
una mica» . És el lector qui, a partir d’aquests signes externs, ha d’interpretar l’estat d’ànim del 
personatge . per contra, el text 10 és un exemple clar de focalització interna . En aquest cas, el 
narrador adopta el punt de vista del personatge ja des de les primeres línies («li va fer l’efec
te que les parets s’anaven inclinant perillosament», «el terra, segur que per l’efecte del brut 
nature, prenia formes ondulades», etc .) . Al final del tercer paràgraf, el narrador està tan ficat 
dins del personatge que utilitza el discurs indirecte lliure, una forma de reproduir les paraules 
i els pensaments del personatge en què no hi ha cap verb introductori . Així, les sensacions i 
les emocions dels personatges es fonen amb el discurs del narrador, que ja sembla el mateix 
personatge («L’endemà, la ressaca i el mal gust de boca serien insuportables .») .

 c) El canvi de focalització es produeix en l’últim paràgraf, en què el narrador adopta un punt de 
vista extern per a narrar objectivament els efectes devastadors del terratrèmol sobre la casa 
del protagonista de la història . L’heroi del relat no es va adonar del desastre fins que ja va ser 
massa tard: havia interpretat malament els símptomes del terratrèmol, que havia confós amb 
els efectes de la borratxera .

activitat 13

resposta oberta . Es pot proposar als alumnes que utilitzen una focalització interna (en primera o 
en tercera persona) en el text 9 i una focalització externa en el text 10 .

Pàgina 47

activitat 14

Es tracta d’un narrador extern omniscient, que no participa en la història, però sap tot el que ha 
passat i coneix les sensacions que experimenta el personatge en cada moment . El narratari és el 
mateix protagonista, guillem, que mor assassinat per un grup de feixistes . Les marques textuals 
del destinatari són els verbs en segona persona del singular (protegeixes, pots, sents, tens, tornes 
i estimes), els pronoms de segona persona (t’, et) i els possessius (teua) .

activitat 15

El narrador del text 11 és un narrador extern observador, que conta els fets des de fora, com si fóra 
una càmera cinematogràfica . tot i això, en l’última oració del text fa una valoració dels fets que sug
gereix un lleuger canvi de posició del narrador: «Va ser un dia espantós» . L’ús de l’adjectiu espantós 
indica que el narrador adopta el punt de vista dels personatges (o d’un dels personatges) que han 
viscut els fets . Escriu el relat en tercera persona i no utilitza cap narratari .

El text 12 utilitza un narrador intern . És un dels personatges de la novel·la, com es pot comprovar 
en l’ús de la primera persona del singular (meua àvia, em vaig despertar, el més deliciós que havia 
tastat mai (jo), jo vaig escurar el plat, la Noolamala i jo, em va fer) .

unitat 2. el discurs narratiu  
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El text 13 presenta un narrador omniscient . Està escrit en tercera persona, però utilitza també un 
plural col·lectiu (hem dit), que vol implicar el lector en el relat . també hi estableix una mena de 
complicitat quan li pregunta si vol retrocedir a l’any 1890 i vol contemplar la protagonista en tota la 
seua esplendor . El lector és ací el narratari, el destinatari del discurs del narrador .

activitat 16

resposta oberta . Es pot dividir la classe en cinc grups i demanar a cada grup que torne a escriure 
l’escena del text utilitzant un narrador diferent: denise, petra, Calder, la mestra i un narrador extern 
omniscient . En acabar, cada grup llig el text que ha preparat a tota la classe i observen les diferèn
cies .

Pàgina 48

activitat 17

 a) El primer narrador és el protagonista del relat, ulisses . Els primers versos del text semblen obra 
d’un narrador en tercera persona, però en el vers 8 apareix el possessiu nostra, que el delata . 
una mica després, la presència d’aquest narrador intern es fa evident (ens vam irritar amb ell, 
ens explicà) . El segon narrador és també un narrador intern, Euríloc, que s’identifica amb l’ús 
de la primera persona (vam anar, alçàrem, jo) . El relat d’aquest segon narrador es presenta 
inserit en el discurs d’ulisses i s’identifica amb l’ús de les cometes baixes . En acabar la narració 
d’Euríloc, el primer narrador reprén el seu relat, ara d’una manera molt transparent (jo vaig 
penjar-me del muscle l’espasa, li vaig manar, em conduïra, agafant-me, em digué) i l’acaba 
amb les paraules del seu interlocutor, novament Euríloc, que intenta treureli del cap la idea de 
rescatar els seus companys convertits en porcs per Circe . 

 b) S’han indicat en la resposta a l’exercici anterior . Es pot comentar als alumnes que hi ha mar
ques lingüístiques (formes verbals en primera persona, del singular i del plural, pronoms per
sonals i possessius) i marques tipogràfiques, com ara les cometes .

 c) El fragment de la pel·lícula que es pot veure en la Biblioteca digital correspon al començament 
del capítol 8 de la primera part, entre el minut 52 .43 i el minut 58 .45 . ulisses i els seus homes 
arriben a una platja deserta, cansats i famolencs, després de l’episodi en què havien afrontat la 
fúria d’Eol, el déu del vent, que els allunya d’Ítaca, quan ja tenien l’illa a tocar . L’escena s’inicia 
amb una veu en off, que correspon a un narrador intern en primera persona (el mateix ulisses) . 
després de situar els fets que es presenten en aquest episodi –«Vaig tenir Ítaca davant dels 
meus ulls, però les esperances de tornar a veure penèlope van ser destruïdes per la fúria de ter
ribles vents . perduts en la tempesta, sense menjar ni beguda, fórem arrossegats a la part més 
allunyada del món»–, el narrador desapareix i deixa pas a una successió d’escenes dialogades . 
un grup de guerrers, encapçalats per polites i Euríloc, s’endisa en l’illa, mentre ulisses, amb la 
resta dels homes, es queda a la platja vigilant la nau . Es pot aprofitar l’escena per a observar 
l’el·lipsi narrativa que es produeix quan el grup d’aventurers abandona la platja per a explorar 
l’illa . de sobte, els homes que s’han quedat a la platja descobreixen un porc i decideixen cap
turarlo per a menjarse’l . quan estan a punt de matarlo, apareix corrent Euríloc, que els atura 
i els explica que aquell porc és en realitat el seu company polites, que ha pogut escaparse de 
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Circe . A partir d’aquest moment, Euríloc es converteix en narrador i conta en primera persona 
la història que han viscut els homes d’ulisses amb la fetillera Circe . per tant, es mantenen els 
dos narradors, però no la forma de presentar els fets: en la pel·lícula hi ha una el·lipsi i una 
retrospecció i s’utilitza la presència del porc a la platja com a element desencadenant del relat .

 d) resposta oberta . Convé recordar que un narrador omniscient és un narrador extern, que no 
intervé en la història i que, per tant, ha d’escriure en tercera persona . Si, a més, volem escriure 
el fragment utilitzant una focalització externa, hem d’eliminar qualsevol referència a sentiments, 
sensacions i valoracions dels personatges .

Pàgina 49

activitat 18

 a) Es tracta d’una focalització interna múltiple i variable: el narrador conta els mateixos fets des de 
diferents punts de vista . En aquest fragment, alterna el relat de maria amb el de gregori, dos 
dels protagonistes, però al llarg de la novel·la utilitza també el punt de vista de pere . Així, el relat 
es converteix en un puzle que el lector pot fer amb les peces que deixen, de mica en mica, les 
narracions fragmentàries i parcials dels personatges .

 b) El primer i paràgraf l’últim són dos retalls de la narració de maria . Escriu en primera persona  
i sabem de seguida que és una dona (m’havia d’aguantar la faldilla, em va deixar allà enmig, 
marejada i confusa) . No en diu el nom, però en els dos paràgrafs següents, gregori es refereix 
als mateixos fets amb una expressió inconfusible (A la fi, vaig poder ballar amb la Maria) . tam
bé aquest segon narrador es fa present en el text amb l’ús dels pronoms personals de primera 
persona, del singular (jo, em, me’n) i del plural (ens), i de les formes verbals (vaig poder ballar, 
vaig agafar-la, la vaig besar, anàvem…) .

 c) Intervenen els dos protagonistes, maria i gregori (que són amics), pere (que és el marit de 
maria) i els milicians que ballen amb maria . L’escena té lloc després del casament de maria i 
pere, els dies anteriors a l’inici de la guerra . Els tres protagonistes s’havien conegut casualment, 
gràcies a un programa de ràdio que demanava que es presentaren a l’estudi totes les persones 
que feien els díhuit anys el mateix dia . després, van continuar veientse i, a poc a poc, es van 
fer amics, malgrat les diferències ideològiques i de caràcter . Els dos joves acaben enamorantse 
de maria enmig de les convulsions que precedeixen la guerra .

 d) El temps del discurs és posterior al temps de la història: el relat utilitza l’eix del passat, tant en 
la narració de maria com en la de gregori . S’hi produeixen petites el·lipsis temporals o supres
sions de fets que els narradors amaguen i el lector descobreix quan torna a llegir la versió d’un 
narrador diferent . En aquest cas, maria ens diu que «de sobte, va canviar l’olor de milicià», però 
el relat de gregori ens informa que feia molta estona que l’observava i que volia ballar amb 
ella . finalment, es pot fer notar la voluntat de l’autor de construir un relat repetitiu, en què els 
fets de la història que han passat una sola vegada (com ara el ball entre maria i gregori i els 
besos) apareixen diverses vegades en el discurs des de punts de vista diferents .
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 e) resposta oberta . Es tracta d’un exercici d’integració dels relats dels dos narradors en un de sol, 
amb un únic narrador extern en tercera persona . Convé aconsellar els alumnes que intenten 
evitar la repetició dels fets que apareixen diverses vegades en el discurs (el ball, el bes, la pre
sència de pere…) .

activitat 19

resposta oberta . És un bon moment per a posar en pràctica tot el que els alumnes han treballat 
durant les últimes sessions sobre el temps del discurs, el punt de vista i el narrador .

HistÒria de la literatura

Pàgina 51

activitat 1

af; bV; cf; df; eV; ff

activitat 2

 a) perquè estava sotmesa al dictat dels vencedors de la guerra: proscrita als àmbits familiars i a 
la clandestinitat i sense els mecanismes propis d’una cultura moderna (organismes culturals  
i literaris, revistes, diaris, editorials i mitjans de comunicació en la llengua pròpia) .

 b) El text parla de tres factors interrelacionats: la influència dels models culturals europeus, la im
plantació violenta dels models castellans (en la versió elaborada per les forces franquistes més 
reaccionàries) i les insuficiències pròpies (de tipus històric o democràtic) .

 c) perquè es tracta d’una cultura prohibida per les autoritats, que només pot expressarse en els 
espais públics de tant en tant i amb moltes limitacions .

Pàgina 52

activitat 3

 a)  tot i que es tracta d’una pregunta de resposta oberta, n’oferim una d’exemple: una parella 
d’enamorats ha passat la vesprada al parc, passejant, escoltant música i contemplant els cignes 
i la gent que camina . quan el sol s’amaga, s’asseuen en un banc i ell li dóna l’anell de prome
sos . En posarse’l, la dona sent que li ha tret la llibertat . Compren dos gelats i quan ixen del 
parc i van caminant agafats del braç cap al metro ell li dóna el gelat rosa . A ella, el color rosa del 
gelat li porta el record d’una antiga relació . Es posa nerviosa i el deixa caure . mentre segueixen 
caminant no pot evitar de pensar en el passat, en l’amor perdut, en les cartes que haurà de 
cremar, en l’anell que li fa mal al dit… Ell s’adona que està capficada, però quan li pregunta 
què pensa, ella contesta que no pensa res .

 b) Es poden distingir amb facilitat dos narradors . El primer és un narrador extern omniscient, 
que conta els fets des de fora però coneix els sentiments i els pensaments dels personatges 
(només d’un dels personatges) . És el narrador que dóna forma a tot el relat . El segon narrador 
apareix quan la jove evoca els records i les sensacions que li ha provocat el gelat rosa . La veu 
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d’aquest segon narrador, un narrador intern que utilitza la tècnica del monòleg interior, es pot 
identificar fàcilment per l’ús de la primera persona i per la marca tipogràfica de les cometes . 
Les dues últimes línies del text tornen a ser producte del primer narrador .  

 c) des del punt de vista de la xica . Les marques formals d’aquest punt de vista són l’ús de la 
tècnica del monòleg interior i la inserció en el relat del narrador omniscient d’expressions que 
donen a conèixer al lector els sentiments i els pensaments del personatge («sempre passava 
igual», «pensà amb una secreta recança en la seva mà d’una estona abans, sense anell, àgil  
i lliure», «l’havia deixat caure expressament per amagar la seva torbació») .

 d) El relat no segueix l’ordre lineal . S’inicia amb l’oferiment del gelat i després s’introdueix una 
petita retrospecció per a recuperar l’acte de compra . A partir d’aquest episodi, que es produeix 
al final de la vesprada, i a través dels ulls de la dona, el lector recupera el que han fet durant la 
vesprada al parc (el passeig, la música, l’anell de promesos…) . Aquesta evocació retrospectiva 
és com un parèntesi, que es tanca amb l’expressió «els ulls se li velaren una mica» . després 
tornem al moment en què ell li dóna el gelat rosa, cosa que provoca un nou moviment de 
retrospecció (ara amb un narrador intern que utilitza el monòleg interior), gràcies al qual com
prenem una mica la tristesa que sent en recordar un antic amor que encara no ha oblidat del 
tot . Si el relat s’haguera construït utilitzant l’ordre lineal, hauria començat amb aquesta primera 
relació, hauria continuat contant l’inici de la segona, la vesprada al parc, el prometatge i la com
pra dels gelats i s’hauria tancat fent referència a la tristesa, a la sensació de pèrdua de llibertat, 
i amb l’evocació del passat .

 e) Els motius que apareixen en el relat són els ocells (en aquest cas els ànecs i els cignes blancs), 
l’aigua («lliscaven com si fossin de cel·luloide sobre el cristall blau del llac») i les flors . En aquest 
conte, el color rosa del gelat és una mena de desencadenant de la narració . La protagonista as
socia el color del gelat amb les flors i l’evocació de les roses li porta records d’un temps passat 
en què ella menjava fulles de rosa i era feliç, perquè estava enamorada . A més de les roses, 
també apareix una referència a les violetes artificials que produïen en el taller on treballava la 
xica quan va viure l’antiga relació amorosa .

Pàgina 55

activitat 4

 a) És un narrador intern, que conta els fets en primera persona («t’assegur», «jo la mirava i la vaig 
veure serena», «jo esperava que d’un moment a l’altre tot esclatàs», «el vaig veure que dubtava 
entre dues palanques», «encara em sembla sentir aquelles paraules»), però no participa activa
ment en l’acció . Es tracta d’un narrador testimoni, un personatge secundari que s’adreça a un 
destinatari extern («t’assegur que allò no era un espectacle per als nirvis d’una senyora») per a 
referir uns fets que van passar fa molts anys («ha transcorregut prop d’un quart de segle») . per 
tant, té amb la història una relació d’observador o testimoni dels fets i pràcticament no intervé 
en l’acció .

 b) Com hem comentat en la pregunta anterior, el destinatari o narratari es fa present en l’expressió 
«t’assegur que allò no era un espectacle per als nirvis d’una senyora» . El narrador de la novel
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la és joan mayol, capellà de Bearn i molt possiblement fill natural del senyor, que en la carta 
d’introducció s’adreça a miquel gelabert, un antic company de seminari que ara és secretari del 
cardenal primat, per a conéixer l’opinió dels seus superiors sobre la publicació de les memòries 
del difunt senyor de Bearn . Aquest tu a qui s’adreça el narrador en el text és miquel gelabert .

 c) Segons les paraules del narrador, han passat quasi vinticinc anys («prop d’un quart de segle») .

 d) resposta oberta . L’incident apareix després de l’episodi de la crema dels llibres (38 .5643 .24), 
que es produeix quan retorna maria Antònia a casa, i acaba amb l’auto encastat en la llar de 
foc . Els estudiants poden contemplar l’escena completa de la pel·lícula o poden escriure la 
continuació sense veurela . En tot cas, després de llegir a classe alguns relats alternatius, se’ls 
pot presentar el text original, la qual cosa els permetrà també analitzar la fidelitat de l’adaptació 
cinematogràfica a la novel·la de Villalonga . A continuació, es reprodueix el final dels capítols 19 
i 20 de Bearn .

  «Ha transcorregut prop d’un quart de segle i encara em sembla sentir aquelles paraules: “No el 
puc aturar!” durant anys el senyor havia cercat la Veritat i la Vida dins les teories d’una ciència 
declarada omnipotent . “quan les forces de la Naturalesa amenacen l’home, arriba franklin i 
atura el llamp”, es llegeix al peu d’una estampa francesa de 1754, justament un any abans 
del terratrèmol de Lisboa . desdenyant el poder de déu, una falsa filosofia havia creat multitud 
d’ídols i reverenciava l’ateu diderot, Voltaire i Condorcet . I quan el terratrèmol de Lisboa mostri 
la impotència de l’home, quan el ferrocarril s’estavelli o sorgeixin les més espantoses guerres 
napoleòniques, fruit natural de la revolució francesa, llavors la ciència emmudirà i els seus 
devots sols encertaran a proferir: “No el puc aturar!” No pots aturar allò que tu mateix desen
cadenares . Lucifer no tornarà jamai a pujar al Cel perquè ningú, déu meu, no pot aconseguir 
que el que ha estat no hagi estat .»

  «un tro sec em féu obrir els ulls . L’auto-mobile s’havia envestit amb la foganya . Vaig veure els 
senyors davall mi, caiguts entre les brases; i sense saber com, vaig botar pel finestró a fi de 
treure’ls d’aquell infern . Vaig decantar primer dona maria Antònia, que no estava ferida, i des
prés vaig alçar en pes el senyor, que havia perdut el coneixement . Sempre he estat molt fort  
i ja saps que al Seminari era l’encarregat de traginar el piano els dies de festa . desgraciadament 
aquesta força física, que no em serveix de res, no està relacionada amb el coratge . El senyor 
tenia una ferida al front que li treia sang i dona maria Antònia em digué que el dugués damunt 
el sofà de la sala veïna . quan vaig haver complert l’encàrrec, el cap començà a darme voltes  
i vaig caure en terra tan llarg com era .

  A la foganya l’auto-mobile havia començat a cremar .»
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estudi de la llengua

Pàgina 57

activitat 1

activitat 2

maria es va encendre . (Oració simple)

Les flames es van multiplicar en totes direccions abans que ella tinguera temps de recuperar l’alé  
i cridar . (Oració subordinada inserida o complexa adverbial de temps)

maria es va incorporar balancejantse i agitant les mans . (Oració subordinada inserida o complexa 
adverbial de manera)

Hi va haver un moment en què la faldilla semblava la d’una balladora de flamenc . (Oració subordi
nada inserida adjectiva o de relatiu)

Va eixir d’una sola peça i es va acabar de cremar a terra . (Oració coordinada copulativa)

quan les flames deixaven pas a un fum espés es va poder girar per veureli la cara . (Oració subor
dinada inserida o complexa adverbial de temps)

activitat 3

Les noves armes van propiciar que els europeus s’imposaren als indígenes .

El telescopi és un invent que va revolucionar l’astronomia .

El dinar ja era a taula quan Sofia va entrar a la cuina .

Va seure al llit pensant en les coses que havia somiat .

Oracions

Compostes

juxtaposades
Coordinades

Subordinades

Causatives

Complexes

Causals
Consecutives
Condicionals
finals
Concessives

Substantives
Adjectives
Adverbials

Simples
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Pàgina 59

activitat 4

 a) Va sentir la seua veu mentre es tancava la porta de l’ascensor .

 b) mentre espereu que arribem, podeu preparar alguna cosa per a sopar .

 c) ja saps que m’apassiona el cinema, mentre que la lectura no és el meu fort .

 d) mentre hi ha vida, hi ha esperança .

 e) El teu germà és molt tímid i quasi no parla, mentre que ella no para de xarrar .

 f) mentre arriba la primavera, podem fer petites passejades .

 g) Van començar a discutir mentre jo plorava més i més fort .

 h) mentre mirava de ferlo menjar, vaig sentir que la mare cridava a l’altra habitació .

 i) Webber guanya el gran premi del Brasil de fórmula 1, mentre que Alonso ha acabat quart .

activitat 5 

text 2: en ser que (simultaneïtat, equival a quan), llavors (simultaneïtat, equival a en aquell mo-
ment) i de sobte (posterioritat, equival a a continuació, tot seguit) .

text 3: a l’eixir (simultaneïtat, equival a quan va eixir), en fi (es una marca de tancament, de resum, 
com total), després de (posterioritat, equival a a continuació, tot seguit) i en acabant (posterioritat 
o tancament, equival a finalment) .

activitat 6

 a) Li agrada escoltar música mentre estudia .

 b) tan bon punt va arribar el president, començà la reunió .

 c) Em quedaré amb tu, fins que arribe el teu fill .

 d) tinc malsons, cada vegada que veig aqueix programa .

 e) Hauries de començar a estudiar abans que t’ho manen els pares .

 f) No he tornat a parlar amb ella des que / d’ençà que va tornar a casa .

 g) d’ençà que / des que se n’anà a parís, no he sabut res de manel . 

 h) maria passa per casa, sempre que ve a València .
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Pàgina 61

activitat 7

 a) Va dir que em telefonaria en arribar a Barcelona .

 b) En obrir la finestra, va entrar una aroma intensa que va envair l’habitació . (correcta)

 c) Quan arribe la primavera, eixirem tots els diumenges a caminar . 

 d) Vaig mirar atentament on em vas dir, però no vaig veure res .

 e) Hem dinat al poble per on vam passar l’estiu passat . (correcta)

 f) Va sonar el timbre abans que acabàrem l’examen . 

 g) Ho he fet com tu em vas recomanar . (correcta)

 h) Va creuar el riu nadant . (correcta)

 i) Vam portar la garba de mill a casa i, en acabar / després, vam baixar tots plegats cap al riu . 

 j) mentre nadava, em va omplir un sentiment delirant de felicitat . (correcta)

activitat 8

 a) jo havia de preparar el menjar per al bestiar, barrejant l’herba amb una mica de mill . (Correcte: 
l’acció que expressa el gerundi barrejant és simultània a l’acció del verb principal havia de 
preparar; es pot invertir l’ordre .)

 b) Ell va agafar les coses, tancant la porta amb violència . (Incorrecte: el verb en gerundi tancant 
indica una acció posterior a l’acció del verb principal agafar . Solució: Ell va agafar les coses i va 
tancar la porta amb violència .)

 c) Va rebre una entrada brutal del defensa, sentint un dolor intens al turmell . (Incorrecte: és tam
bé un gerundi de posterioritat; no es pot invertir l’ordre de la clàusula subordinada . Solució: Va 
rebre una entrada brutal del defensa i va sentir un dolor intens al turmell .)

 d) Va fugir corrent, tot cridant, mentre el meu pare provava de tranquil·litzarme . (Correctes: són 
gerundis que indiquen simultaneïtat entre les accions correr i cridar i el verb principal fugir) .

 e) Vaig recórrer la distància entre l’entrada i el dormitori, caminant a les palpentes . (Correcte: les 
dues accions, caminar i recórrer la distància, són simultànies .)

 f) Apagaràs totes les espelmes alhora, bufant amb força . (Correcte: les dues accions són pràctica
ment simultànies .)

 g) Ha presentat al premi una bona novel·la, esperant el reconeixement del jurat . (Ús dubtós o am
bigu: esperar el reconeixement del jurat pot interpretarse com una acció anterior a presentar la 
novel·la o posterior; en el primer cas, és una construcció correcta i es pot invertir l’ordre de l’oració 
sense que se’n resenta el significat: Esperant el reconeixement del jurat, ha presentat al premi 
una bona novel·la; en el segon, és una estructura incorrecta i s’hauria de substituir per una coor
dinada copulativa: Ha presentat al premi una bona novel·la i espera el reconeixement del jurat .
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 h) Es va quedar allà palplantada, mirantme com si m’haguera tornat boja . (Correcte: els dos verbs 
expressen accions simultànies .)

 i) Van pujar al teulat, remenant tota la palla de l’estable . (Ús ambigu, tot i que el sentit comú ens 
fa pensar que la palla de l’estable no pot trobarse al teulat i, per tant, el gerundi deu expressar 
una acció anterior a l’acció del verb principal: després de remenar la palla de l’estable, van pujar 
al teulat; segons aquesta hipòtesi, la construcció és correcta .)

activitat 9

tot i que la segona part de l’activitat (la redacció de quatre oracions subordinades adverbials) és 
de resposta oberta, a continuació s’ofereixen les formes normatives i els infinitius dels gerundis 
proposats:

caiguent → caient (caure)
coneguent → coneixent (conéixer)
creguent → creient (creure)
diguent → dient (dir)
duguent → duent (dur)
isquent → eixint (eixir)
mantinguent → mantenint (mantenir)
moguent → movent (moure)
perguent → perdent (perdre)
ploguent → plovent (ploure)
poguent → podent (poder)
responguent → responent (respondre)
riguent → rient (riure)
sapiguent → sabent (saber)
següent → seient (seure)
siguent → sent (ser)
tinguent → tenint (tenir)
traguent → traient (traure)
vegent → veient (veure)
vinguent → venint (venir)
visquent → vivint (viure)
volguent → volent (voler)

activitat 10

resposta oberta . Es tracta d’una activitat relacionada amb la pràctica final .
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