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Amb aquesta unitat es tanca el bloc temàtic dedicat a l’estudi de la narració literària . després de 
treballar, en la primera unitat, els elements i l’estructura de la història i de reflexionar, en la segona, 
sobre els temps, el punt de vista i el narrador, ara ja podem tancar el cercle amb l’anàlisi dels aspectes 
més superficials del relat, de les formes de presentació dels diàlegs i de la descripció . Els continguts 
d’aquesta primera part es presenten d’una forma molt pràctica, amb l’objectiu que els estudiants 
siguen capaços d’adquirir les competències necessàries per a incorporar la narració de paraules i la 
descripció als seus relats . tot i l’interés de les formes més modernes de la narració de paraules (l’estil 
indirecte lliure i l’estil directe lliure), hem preferit limitar l’anàlisi a les formes clàssiques (el discurs 
narrativitzat, l’estil directe i l’estil indirecte) . No obstant això, en aquesta mateixa guia, s’ofereix material 
complementari per a utilitzar amb els estudiants que estiguen en condicions d’aprofitarlo .

En les pàgines dedicades a Història de la literatura es presenta una visió panoràmica de la narrativa 
catalana actual, tot focalitzant l’atenció en l’anàlisi del context històric i cultural, en les principals 
tendències que se succeeixen durant els anys setanta i vuitanta i en les noves formes narratives 
vinculades als discursos audiovisuals . L’apartat d’Estudi de la llengua se centra en les oracions sub
ordinades substantives i adjectives, que tenen un paper important en la construcció dels diàlegs en 
estil indirecte i en la redacció dels fragments descriptius .

La pràctica final ha de permetre que els alumnes posen en joc el que han aprés sobre els diàlegs  
i les descripcions en el relat per a aplicarho a la redacció d’un text narratiu propi .

comunicació

Pàgina 64

activitat 1

 a) text 1: Les primeres línies són un fragment descriptiu, i s’hi utilitzen els verbs ser (era), tenir 
(tenia) i quequejar (quequejava) . En la segona oració s’introdueix la narració de paraules que 
han tingut lloc en el passat (li havien dit) i a partir d’ací s’utilitza la tècnica del discurs indirecte 
(li va preguntar i respongué) . text 2: L’únic esdeveniment que es conta és que el personat
ge va parlar (de la casa de glasgow, de la filla i dels amics) . text 3: No s’hi narren fets, sinó 
paraules; en realitat, tot el text és un diàleg entre diversos personatges, les intervencions dels 
quals són introduïdes o matisades per diversos verbs de dicció (digué, va fer i s’acomiadà) . Les 
úniques accions no verbals són que la senyoreta Ivors es va desentendre d’ells, que es posà a 
riure i que començà a córrer escales avall .

 b) Sens dubte el text 3, perquè utilitza la tècnica del discurs directe, que es caracteritza precisa
ment per reproduir fidelment les paraules dels personatges .

 c) Els verbs de dicció utilitzats en aquests fragments són dir (li havien dit, digué), parlar (va par-
lar), preguntar (li va preguntar), respondre (respongué) i acomiadar-se (s’acomiadà) .

unitat 3. el diàleg i la descripció en el relat 
la narrativa actual
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unitat 3. el diàleg i la descripció en el relat 
la narrativa actual

Pàgina 65

activitat 2

 a) La protagonista (phoolan devi), els dos xicots (un dels quals s’anomena Kali) i la serp . Es tracta 
d’un narrador intern en primera persona (phoolan devi) .

 b) La narració de paraules ocupa el primer paràgraf i les intervencions dels personatges en estil 
directe, que apareixen marcades, com és habitual, amb un guionet . En el primer paràgraf, el 
narrador resumeix les paraules dels personatges utilitzant el discurs narrativitzat, amb els verbs 
parlar i explicar . després, s’utilitzen altres formes verbals, com xiuxiuejar, preguntar i dir .

 c) resposta oberta . una possibilitat seria: «Vaig demanar ajuda a la serp i ella es va girar per a 
assenyalarme el camí . Aleshores, vaig inclinarme al seu davant amb les mans juntes i li vaig 
pregar que em protegira, que m’ajudara a sobreviure . majestuosament, la serp va arrossegarse 
per a marxar .»

Pàgina 67

activitat 3

En el text 1, s’utilitza l’estil indirecte; en el 2, el discurs narrativitzat, i en el 3, el discurs directe . 
Les marques convencionals de l’estil directe són el guionet i l’ús d’un paràgraf independent per a 
reproduir cada intervenció . també l’ús dels dos punts darrere del verb de dicció quan va davant de 
la intervenció, i la inserció d’un verb de dicció o de locució per a introduir o matisar les paraules 
dels personatges . L’estil indirecte es caracteritza per l’ús d’oracions completives amb les conjunci
ons que o si, per la utilització de les formes verbals de l’eix del passat (havien dit, va preguntar, 
respongué…) i pels pronoms personals i possessius de tercera persona .
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unitat 3. el diàleg i la descripció en el relat 
la narrativa actual

Pàgines 68-69

activitat 4

 a) En la taula, les formes que apareixen repetides només s’han reproduït una sola vegada .

estil directe estil indirecte

pronom de 1a persona jo, -me, em, me’n pronom de 3a persona ell, -li, li, li’n

pronom de 2a persona tu pronom de 3a persona ell

possessius de 1a pers . meu, meua possessius de 3a persona seu, seua

present d’indicatiu vas, és, està, entenc, 
podem, em sembla, 
tens, jugues, estic, 
saps

imperfet d’indicatiu anava, era, estava, 
entenia, podien,  
li semblava, tenia, 
jugava, estava, sabia

futur arrossegaré, obligaré, 
faré, aniràs

condicional arrossegaria, 
obligaria, faria, aniria

present de subjuntiu acabe, puga imperfet de subjuntiu acabara, poguera

adverbis de lloc  
de proximitat

ací adverbis de lloc  
de llunyania

allí

demostratius i pronoms 
de proximitat

això demostratius i pronoms 
de llunyania

allò

 b) En el text 6, els guions, que són les marques més visibles de l’estil directe, han desaparegut . 
En canvi, els verbs de dicció es mantenen, tot i que en l’estil indirecte formen part de les ano
menades oracions completives (li va preguntar si, va dir que, havia de confessar que…)

 c) madame malkin es va dirigir al Harry:

  —puja a aquest tamboret –mentre li passava el vestit llarg pel cap i començava a embastarli’l .

Pàgina 69

activitat 5 

La primera part del text és una escena dialogada . En aquesta primera part, a excepció de la primera 
oració, en què s’utilitza l’estil indirecte (li va preguntar), les intervencions dels dos personatges es 
reprodueixen en estil directe . En l’últim paràgraf es narren fets, no pas paraules .

activitat 6

resposta oberta . Es tracta d’aprofitar els coneixements previs dels alumnes per a redactar el final 
del conte . Segurament, tots recorden que Caputxeta se sorprén en veure la grandària dels ulls del 
llop, l’aspecte de les mans i la boca (o les dents) de la bèstia i que, quan la xiqueta fa referència a la 
boca, el llop li diu que és per a menjarsela millor, s’abraona sobre ella i se l’empassa . per a corregir 
l’exercici, podem proposarlos de llegir alguns dels textos que han escrit i, per acabar l’activitat, se’ls 
pot llegir el text original de james finn garner i demanarlos que identifiquen les diferències amb 
la narració tradicional . L’adjuntem a continuació .
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unitat 3. el diàleg i la descripció en el relat 
la narrativa actual

Caputxa Vermella va entrar a la caseta i va dir:

—Àvia, et porte berenar sense greixos i sense sal, i voldria que l’acceptares com un homenatge al 
teu paper de matriarca sàvia i nodridora .

des del llit, el llop va dir amb veu fluixa:

—Vine més a prop, nena, que puga veure’t .

La Caputxa Vermella va dir:

—Ah, no me’n recordava que, a nivell òptic, ets deficient com una ratapinyada . Àvia, quins ulls tan 
grossos que tens!

—És que han vist molt i han perdonat molt, filleta .

—Àvia, quin nas tan gros que tens… relativament, és clar, i sens dubte atractiu, a la seua manera .

—És que ha flairat molt i ha perdonat molt, filleta .

—Àvia, quines dents tan grosses que tens!

—Estic molt content de ser «qui» sóc i «com» sóc –va dir el llop, i va saltar del llit . Va agafar Caput
xa Vermella amb les urpes, decidit a devorarla . Caputxa Vermella va xisclar, alarmada no pas per 
l’evident tendència transvestista del llop, sinó per aquella voluntària invasió del seu espai personal .

Els xiscles els va sentir un company llenyataire que hi passava (ell s’estimava més que li digueren 
«company tècnic en carburant forestal») . Va entrar corrents a la caseta, va veure l’avalot i va intentar 
intervenirhi . mentre alçava la destral, però, Caputxa Vermella i el llop es van aturar en sec .

—Escolta, xicot! què t’has cregut? –li va preguntar Caputxa Vermella .

El company llenyataire va papellejar i va intentar respondre, però no li eixien les paraules .

—Entres ací com un individu d’una civilització primitiva, deixant que l’arma pense per tu! –va ex
clamar Caputxa Vermella– . Sexista! discriminador d’espècies animals! què et fa suposar que les 
persones femenines i els llops no poden resoldre els seus problemes sense l’ajut d’una persona 
masculina?

quan va sentir el discurs apassionat de Caputxa Vermella, l’àvia va saltar de dins de la boca del 
llop, va agafar la destral del company llenyataire i li va tallar el coll . després d’aquesta experiència 
traumàtica, Caputxa Vermella, l’àvia i el llop van sentir un profund sentiment solidari . Van decidir 
crear una comunitat alternativa, basada en el respecte mutu i la cooperació, i van viure feliços i van 
menjar anissos sense colorants ni conservants .

activitat 7

de camí cap a ca l’àvia se li va acostar un llop que li va preguntar què duia al cistell . Ell li va contes
tar que portava una mica de berenar saludable per a l’àvia, encara que la dona era perfectament 
capaç de tenir cura d’ella mateixa, com qualsevol persona adulta . El llop li va recordar que per a 
una joveneta com ella no era gaire segur caminar tota sola per aquell bosc . I Caputxa Vermella, en 

01_GD_EINES_4_ESO.indd   95 19/10/12   12:51



96 VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO  

unitat 3. el diàleg i la descripció en el relat 
la narrativa actual

sentir aquelles paraules, li va replicar que se sentia ofesa per un comentari tan sexista, tot i que 
l’ignoraria perquè la seua tradicional condició de marginat social l’havia dut a enfrontarse al món 
d’una manera pròpia, i que, si li ho permetia, havia de prosseguir el seu camí .

activitat 8

resposta oberta . Amb l’activitat es pretén que els alumnes revisen el seu relat per a introduirhi les 
paraules dels personatges, en estil directe o indirecte o en forma de discurs narrativitzat . Es tracta 
d’aprofitar els coneixements que han assolit en aquesta primera part de la unitat per a millorar el 
seu text .

Pàgina 71

activitat 9

af; bV; cf; df; ef

activitat 10 

 a) En el text 8, es descriu un objecte (un punyal) i un personatge (el rei jaume I) . En el text 9, un 
personatge (juna) .

 b) La descripció del punyal és objectiva («una daga sarraïna, amb la fulla corbada, que lluïa una 
pedra vermella al puny») . En canvi, les dues descripcions presenten una barreja de trets objec
tius i subjectius, especialment visibles quan s’introdueixen les sensacions o impressions que 
provoca la contemplació dels personatges descrits en els observadors . Així, del rei en jaume es 
diu que «era jove, alt i fort, ros» (trets més o menys objectius), però tot seguit es diu que tenia 
una cara «de formes agradables» i que «la seva sorpresa augmentà en reconèixer l’home que 
el visitava» (trets que reflecteixen un punt de vista subjectiu o impressionista) . En la descripció 
del text 9, la impressió que provoca la visió de juna en el narrador es pot detectar en algunes 
expressions que denoten subjectivitat, especialment quan afirma que «gairebé no la coneixia» 
o que el color morat pàl·lid dels llavis «li donava un aspecte exòtic» .

 c) En els tres casos, les descripcions s’introdueixen per necessitats de la narració . En el text 8, el 
monjo, després de la seua intervenció, es posa la mà sota l’hàbit i trau un punyal, moment que 
aprofita el narrador per a dir al lector com era . quan entra el rei i s’acosta al monjo, se suposa 
que els dos personatges es miren, encara que el text no ho diu, i la mirada del monjo ens 
condueix a la descripció del rei . també en el text 9 és la mirada del narrador l’element desen
cadenant de la descripció («quan la vaig veure avançar per l’avinguda, gairebé no la coneixia») .

 d) resposta oberta .

Pàgina 73

activitat 11

 a) En el text 10 es descriuen dos personatges, una xiqueta (dana) i un xiquet (del qual no es diu 
el nom); en el text 11, es descriu un metge rural .
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 b) En el text 10, es fa referència a la protagonista amb el nom propi (Dana), amb l’el·lipsi del 
sub jecte (Aprenia les coses amb rapidesa, tots podien veure que era diferent, preferia estar 
sola que jugar amb altres xiquets…) i amb possessius (els seus, les seves, el seu, la seva), 
pronoms (la van tractar) i sinònims textuals (la nena) .

 c) La descripció del xiquet es justifica narrativament per la mirada que manté amb dana («S’havia 
assegut a la tanca, i la mirava somrient . La dana no l’havia sentit arribar .») . dana no l’havia sentit 
arribar i quan s’adona de la seua presència el veu assegut a la tanca, somrient . Aleshores, ella el 
mira i s’adona que «devia tenir aproximadament la seva edat» i, com que no recordava haverlo 
vist abans pels voltants, decideix estudiarlo amb atenció . A partir d’ací, són els ulls de dana qui 
condueixen la mirada del lector per a descobrir, amb ella, com és el nouvingut: molt prim, amb 
els cabells llargs i rossos que li cauen sobre les espatles, ulls verds amistosos, rostre somrient… 
I el lector sap, finalment, que dana ha detectat alguna cosa en el xiquet «que inspirava confian
ça» . Es tracta, per tant, d’una descripció subjectiva que es fa des de la perspectiva de dana .

 d) En la descripció de dana, s’utilitza una comparació («era silenciosa com un gat») . també se’n 
pot detectar alguna en el text 11 («amb un nas gran com el bec d’una àguila», «anava vestit 
com ho solen fer els metges») . A més d’aquests recursos descriptius basats en interrelacions, 
podem demanar als alumnes que identifiquen les propietats dels personatges descrits i les 
parts en què es focalitza l’atenció en cada cas . també poden identificar els adjectius que s’uti
litzen per a caracteritzar els diferents elements destacats . Així, per exemple, en la descripció del 
metge rural (text 11), inicialment se centra l’atenció en l’aspecte general («un home molt alt  
i prim»), però de seguida el focus es desplaça al nas («gran com el bec d’una àguila») i als ulls 
(«grisos i penetrants, molt junts, que brillaven») i a les ulleres («amb una muntura daurada») . 
A continuació, l’atenció se centra puntualment en el vestit («anava vestit com ho solen fer els 
metges, però amb roba passada de moda i vella, perquè duia la levita bruta i les vores dels 
camals arnades»), però de seguida torna a l’aspecte general («era bastant jove», «l’estatura el 
feia caminar corbat, amb el cap per davant», «amb un aire general de benvolença») .

Pàgina 74

activitat 12

 a) La fitxa correspon a Vicent peris, un dels personatges centrals de la revolta de les germanies . 
Sembla una fitxa policial i la caracterització del personatge es fa des de la perspectiva dels seus 
enemics . tot i que la primera part sembla bastant objectiva, fins i tot quan es fa un inventari de 
les seues qualitats en l’apartat de referències («És audaç, valent, decidit, insubornable i intran
sigent», «Bon estratega»), al final s’indica que la seua ideologia és «revolucionària» i se’l valora 
com un element «perillosíssim» .

 b) Capità peris, Vicenç peres i Vicent pérez .

 c) Es descriuen els trets físics (alt, amb la barba espessa, els ulls marrons, cepat, amb faccions 
anguloses i el cabell agraït), la formació (menestral i autodidacta, parla català), l’activitat profes
sional (velluter, va treballar de paraire a Sogorb i el 1517 es va traslladar a València) i la manera 
de ser (audaç, valent, decidit, insubornable, intransigent, revolucionari radical, amant de la 
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igualtat i la justícia, defensor de l’abolició dels privilegis, partidari del repartiment de la terra i de 
les comunes com a forma de govern de la ciutat, bon estratega i aficionat a jugar a cartes) .

Pàgina 75

activitat 13

resposta oberta . Es pot utilitzar la informació que es presenta en l’exercici c de l’activitat anterior . 
La descripció podria començar així: «Vicent peris tenia en aquell moment quarantatres anys . Havia 
nascut a Sogorb i era velluter de professió, tot i que també havia treballat de paraire . físicament, era 
un home alt i fort, cepat, tot i que no era massa musculós . En el seu rostre, de faccions anguloses, 
destacava una barba serrada que li donava un aspecte dur i decidit . Valent i audaç, inspirava en els 
seus homes una confiança cega…» 

activitat 14

 a) La primera part de la descripció se centra en la part superior del mas (les parets de les habita
cions, la cambra del piano, el corredor…) i es tanca amb l’evocació del finestral («que mirava 
cap arrere, cap a tramuntana, per damunt les tàpies d’un corral mig atapeït de llenya») . des del 
finestral, el narrador/personatge contempla el paisatge que s’hi pot veure i el presenta al lector 
(la part de l’alta vall, la barrancada, les muntanyes que blavegen surant sobre la línia de l’horitzó) .

 b) Segueix el desplaçament i la mirada del personatge que narra la història .

 c) Com s’ha comentat en l’exercici a, es focalitza l’atenció en l’aspecte general del mas («les pa
rets, lluïdes d’algeps corrent, donaven a les habitacions un aspecte de rusticitat acollidora») i 
en la cambra quadrada . d’aquesta habitació, es descriuen els accessos, les portes («la porta de 
l’escala» i «una altra porta per on s’anava al corredor en què es trobaven els dormitoris») i les 
finestres («un finestral que mirava cap arrere…») i els mobles que conté («aquesta cambra era 
també la del piano», «una petita tauleta», «dues cadires» «un parell de butaques» i «un prestatge 
farcit de llibres –novel·les principalment– i algunes revistes il·lustrades») .

 d) En la redacció de la descripció, s’utilitzen expressions d’origen metafòric («un prestatge farcit 
de llibres», «un finestral que mirava cap arrere», «surant sobre la línia de l’horitzó») . En tots els 
casos, es tracta de relacionar dos elements entre els quals hi ha una relació d’analogia, de sem
blança . Així, el finestral «mira», com mira la persona que s’hi aboca per a contemplar el paisatge, 
i les muntanyes «suren» sobre la línia de l’horitzó, com suren els vaixells sobre la superfície 
del mar . també cal remarcar l’expressió «fam de paisatge», que posa en relació la sensació de 
«fam» (que s’experimenta en relació a l’alimentació, al menjar) amb el «desig irreprimible» de 
contemplar el paisatge . 

 e) És una descripció mediatitzada clarament pel narrador . des del primer moment, ens diu que puja 
a l’estatge superior del mas «obedient als desigs de pauleta», que es torna a fer present en el text 
en evocar el piano («expansió i calma dels neguits de pauleta») . després, la visió del finestral li 
permet presentar el paisatge que s’hi pot contemplar amb els recursos que s’han comentat en 
l’apartat anterior (tots d’una gran capacitat evocadora de sensacions i d’impressions personals) .

unitat 3. el diàleg i la descripció en el relat 
la narrativa actual
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activitat 15

resposta oberta . Activitat de preparació de la pràctica final . Convé controlar atentament el procés 
d’elaboració de les descripcions i exigir als alumnes que tinguen una cura especial a l’hora de deci
dir els aspectes sobre els quals focalitzaran l’atenció i a l’hora de seleccionar els recursos descriptius 
més adequats en cada moment .

activitat 16

resposta oberta .

HistÒria de la literatura

Pàgina 76

activitat 1

A més dels premis de la taula inclosa en el llibre de l’alumne, en la taula següent s’ofereix infor
mació sobre els premis Llorenç Villalonga i Enric Valor (autors que, amb mercè rodoreda, s’han 
estudiat en la unitat anterior) i sobre el premi ramon Llull .

premi institució ciutat
1a 

convocatòria
autor  

guanyador
obra guanyadora

josep pla Ed . destino Barcelona 1968 terenci moix Onades sobre una 
roca deserta

Andròmina Eliseu 
Climent

València 1973 Amadeu 
fabregat

Assaig d’aproximació 
a ‘Falles folles fetes 
foc’

prudenci Bertrana fundació 
pB

girona 1968 manuel de 
pedrolo

Estat d’excepció

joanot martorell Ajuntament gandia 1979 joan m . monjo Oh

Ciutat d’Alzira Ajuntament Alzira 1989 miquel ferrà Allah Akbar

Carlemany Ed . proa… Barcelona 1994 mariamercè 
marçal

La passió segons 
Renée Vivien

Sant jordi1 Òmnium 
Cultural

Barcelona 1960 Enric massó Viure no és fàcil

mercè rodoreda 2 Òmnium 
Cultural

Barcelona 1998 Albert roca Galeries subterrànies

Llorenç Villalonga Ajuntament 
de palma

palma 1958 gabriel Cortès L’altre camí

Enric Valor diputació 
d’Alacant…

Alacant 1995 xulio ricardo 
trigo

L’extensió del temps

ramon Llull Ed . planeta Barcelona 1981 joan perucho Les aventures del 
cavaller Kosmas
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1fins al 1959 es va denominar premi joanot martorell . L’obra guanyadora de la primera edició 
(1947) va ser Primera part, de Cèlia Sunyol .

2fins al 1997 es va denominar premi Víctor Català . L’obra guanyadora de la primera edició (1953) 
va ser Mites, de jordi Sarsanedas .

activitat 2

Actualment, encara es convoquen tots els premis de l’activitat 1, tot i que alguns s’han convocat 
amb algunes interrupcions . 

A continuació, s’indiquen les darreres obres guanyadores, els autors i la dotació econòmica de 
l’última convocatòria . 

A més de l’assignació econòmica, tots els premis comporten l’edició de l’obra guanyadora i, en 
alguns casos, algun regal addicional . per exemple, el premi Andròmina, que convoca l’editorial va
lenciana tres i quatre atorga al guanyador una escultura d’Andreu Alfaro .

premi
dotació 

econòmica
convocatòria

autor 
guardonat

obra guanyadora

josep pla 6 .000 € 2012 rafael Nadal Quan érem feliços

Andròmina 10 .000 € 2011 daniel O’Hara El poder excloent de l’essa 
sorda

prudenci Bertrana 42 .000 € 2012 david Cirici I el món gira

joanot martorell 25 .000 € 2011 xavier Aliaga Vides desafinades

Ciutat d’Alzira 16 .000 € 2011 urbà Lozano La trampa del desig

Carlemany 10 .000 € 2012 Salvador macip Hipnofòbia

Sant jordi 60 .000 € 2011 Sebastià 
Alzamora

Crim de sang

mercè rodoreda 6 .000 € 2011 ramon Erra La vida per rail

Llorenç Villalonga 18 .000 € 2011 josep maria 
quintana

Ningú no pot enganyar els 
morts

Enric Valor 6 .000 € 2011 Anna moner Les mans de la deixebla

ramon Llull 60 .000 € 2012 Imma monsó La dona veloç
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activitat 3

Activitat de resposta oberta . Es tracta que els alumnes siguen capaços d’identificar crítiques i res
senyes en la premsa escrita, en paper o digital, i que entenguen la importància d’aquest gènere 
periodístic com a element de difusió de la literatura . Si tenen predisposició, es pot dividir la classe 
en cinc o sis grups i se’ls pot proposar que cada grup prepare un dossier amb crítiques literàries 
d’obres recents i un mural per a exposar a l’aula . 

Pàgina 78

activitat 4

 a) assabentar: informar, conéixer un fet o adquirirne coneixement; fer-se’n ressò: recollir la no
tícia; arrufar el nas: mostrar signes de desaprovació o de disgust; al capdavall: en definitiva, 
total; badar boca: dir alguna cosa, parlar; de tota manera: en tot cas, en qualsevol cas .

 b) És un narrador extern en tercera persona . En els dos darrers fragments s’utilitza l’anomenat 
estil directe lliure . Les paraules dels personatges es reprodueixen en estil directe (cosa que es 
pot comprovar, per exemple, en l’ús de les formes verbals de l’eix del present), però sense les 
convencions habituals d’aquesta tècnica: no hi ha guionets, ni dos punts, i han desaparegut, 
per tant, les marques que separen les paraules del narrador de les paraules dels personatges . 
d’aquesta manera, les paraules dels personatges s’integren millor en el text del narrador .

 c) resposta oberta .

activitat 5

 a) L’expressió que utilitza el narrador per a focalitzar els fets narrats apareix al final de la primera 
línia entre guions («recordava el vell, aturat sobre les runes del carrer de la muralla») . tot i que 
es tracta d’un narrador en tercera persona, presenta els esdeveniments des del punt de vista 
del vell habitant de la Vila, que, mentre contempla les runes del carrer de la muralla, recorda 
l’arribada dels camions al poble .

 b) enrenou: soroll provocat per l’agitació, la bullícia, o el moviment de coses que es porten d’un lloc 
a l’altre; runes: pedres i altres restes de construcció provocades per l’enderrocament d’un edifici; 
terrabastall: soroll fort provocat per una cosa que cau, per coses que topen repetidament o per 
colps forts entre persones o coses; esmorteir: fer menys viu o menys intens un colp, una notícia 
o qualsevol fet, acció o sensació; estupefacció: sorpresa o admiració que voreja l’estupor; eufò-
ria: manifestació exagerada d’alegria, de satisfacció, que sol provocar una sensació de benestar 
intens; aldarull: confusió, avalot; esglaiar: espantar, causar esglai, provocar por per la imminència 
d’un perill gran o d’una desgràcia sobtada; jalonar: determinar, marcar una direcció amb l’ajut de 
jalons (pals que es claven a terra per indicar una alineació); colgar: cobrir completament o gai
rebé completament alguna cosa (amb terra, cendra, aigua, roba, etc .); enraonar: parlar; trampa: 
parany, truc o idea enginyada per a enganyar algú, especialment en profit del promotor; escanyar: 
ofegar, matar un ésser viu privantlo de respirar per compressió o obstrucció de la gola .
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 c) A l’arribada dels camions amb els treballadors que havien d’alçar les preses per a tallar l’Ebre i 
construir els pantans .

 d) La vila és mequinensa, una població del Baix Cinca situada al marge dret del riu Ebre, en la 
confluència amb el Segre i el Cinca, on va nàixer jesús moncada, el 1941 . quan l’escriptor tenia 
setze anys es va iniciar la construcció del pantà de ribaroja que havia d’inundar els carrers i les 
cases de la població medieval sota les aigües del riu . El poble tenia en aquell moment 4 .033 
habitants, que van ser desplaçats una mica més amunt, a la vora del Segre . No obstant això, 
més de la meitat de la població se’n va anar a Barcelona o a Saragossa . Actualment, la població 
té 2 .533 habitants, que parlen majoritàriament català . El 1984, al castell de la vila, es va signar 
la declaració de mequinensa, en què els alcaldes dels pobles aragonesos de parla catalana 
van posar les bases per al reconeixement de l’oficialitat de la llengua pròpia de la franja . L’obra 
narrativa de moncada recrea, a cavall del realisme i la fantasia, el passat mític de la població de
sapareguda sota l’aigua . A Internet es pot trobar molta més informació sobre el poble i aquest 
autor (es pot demanar als alumnes que consulten, per exemple, els webs de Viquipèdia, En
ciclopèdia Catalana, Lletra o l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana) . El maig de 2012 es 
va estrenar al teatre Nacional de Catalunya l’obra Mequinensa, de xicu masó, on es recrea, a 
partir de la història d’un partit de futbol, una part de la mitologia recollida en l’obra de jesús 
moncada i una part dels records enfonsats sota les aigües de l’Ebre .

 e) Es tracta de la llegenda que explica la caiguda de la fortalesa de troia, sotmesa durant deu anys 
al setge de les tropes aquees comandades pel rei Agamèmnon . El relat mític de la conquesta 
de la ciutat emmurallada, inaccessible a tots els intents d’invasió, és ben conegut gràcies a 
l’Odissea, una de les dues grans epopeies atribuïdes a Homer . Els grecs ataquen troia per  
a venjar l’ofensa que han rebut de mans de paris, el príncep troià que havia seduït la bella Elena 
i se l’havia enduta al seu país . Elena estava casada amb menelau, germà d’Agamèmnon, que 
aprofita l’excusa per a armar un gran exèrcit i atacar els troians . després de molts anys de lluita 
infructuosa a les platges troianes, sense poder entrar a la ciutat, els grecs decideixen abandonar 
la idea, cansats i desmoralitzats . però abans de marxar, ulisses, el rei d’Ítaca, proposa un estra
tagema per a entrar a la ciutat . Els grecs construeixen un gran cavall de fusta que deixen aban
donat a les portes de la ciutat per a fer creure als assetjats que han desistit de conquerir troia . 
En realitat, els vaixells grecs esperen que els soldats amagats al ventre de l’immens cavall de 
fusta òbriguen les portes de la ciutat per a entrarhi i saquejarla . La història ha estat recreada, 
amb algunes alteracions respecte als relats originals, en dues pel·lícules clàssiques: The Odys-
sey (1997), d’Andrey Konchalovskij, amb Armand Assante, greta Scacchi, Isabella rossellini  
i Bernardette peters en els papers principals, i Troia (2004), de Wolfgang petersen, protagonit
zada per Brad pitt, Eric Bana i Orlando Bloom . En la narració de quim monzó, les coses no ixen 
com estava previst . Els guerrers grecs, tancats a la panxa del cavall de fusta, esperen impacients 
que els grecs òbriguen les portes de la ciutat, que entren el cavall i que es desencadenen els 
esdeveniments tal com estava previst . però passen les hores i els dies, tenen fam i set, es po
sen nerviosos, volen orinar i tenen altres necessitats majors . Les portes de la ciutat no s’obrin i 
ulisses té problemes per a controlar els seus homes . La proposta narrativa de monzó introdueix 
una mirada humorística sobre un dels episodis més populars de la història de la literatura uni
versal, amb un estil àgil i un llenguatge d’una gran contundència expressiva . Aquesta voluntat 
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paròdica l’aplica, en el mateix llibre de relats, a altres històries que els alumnes segur que conei
xen, perquè ja formen part dels referents narratius contemporanis: la transformació de gregor 
en un insecte, la llegenda de robin Hood i la història de guillem tell . Si tenen interés, se’ls pot 
demanar que expliquen el que saben de cada episodi a l’aula i se’ls pot llegir o demanar que 
lligen algun dels relats de monzó .

 f) L’obra de jesús moncada s’inscriu en l’anomenada narrativa de recuperació de la memòria 
col·lectiva . Els relats de quim monzó, en la narrativa amb tocs d’humor i un sentit tràgic de 
l’existència, que intenta reflectir la desorientació ideològica de la societat postfranquista i els 
nous costums urbans .

Pàgina 80

activitat 6

 a) En els anys de la postguerra a la Catalunya interior, concretament a la comarca d’Osona . Hi 
apareix la capital, Vic, i també roda de ter, d’on era natural l’autor de la novel·la homònima, 
Emili teixidor .

 b) El protagonista és Andreu, un xiquet que pertany al bàndol dels perdedors de la guerra . La pel
lícula planteja el tema del despertar de la consciència moral per a enfrontarse al món que han 
construït els adults, un món dominat per les mentides i la hipocresia .

 c) La pel·lícula, dirigida per Agustí Villaronga, està basada en dues novel·les d’Emili teixidor (1933
2012), Retrat d’un assassí d’ocells (1988) i Pa negre (2003) . per a enriquir l’argument de la 
pel·lícula i dibuixar algunes característiques dels personatges, també es va utilitzar la novel·la Sic 
transit Gloria Swanson (1979), del mateix autor .

Pàgina 81

activitat 7

 a) La història està contada per un narrador en primera persona, que és un dels dos protagonistes 
d’aquesta història d’amor . No en sabem el nom, però sabem que el narrador és un patinador 
de l’equip olímpic espanyol, que festejava amb la seua parella de ball en la prova de patinatge 
artístic . Amb la lletra de la cançó, s’adreça a la seua enamorada, descriu l’exercici que interpre
ten i narra el triomf final en la prova, que culmina amb el casament de la parella . El narrador 
i el narratari es fan presents amb l’ús de la primera i la segona persona del singular («tu i jo 
festejàvem i representàvem Espanya a s’olimpíada d’hivern del Canadà») .

 b) Hi predominen la primera persona del singular («t’agaf», «jo vaig alerta», «t’aixec només amb 
una mà», «crec que els ha agradat», «me trepitges un peu») i, sobretot, la primera del plural 
(«feim una corba oberta», «feim com que discutim», «tots mos posen un 10», «li demanam a 
un jutge de pista si mos vol casar ell», «mos donam la mà», «dins sa tele tu i jo mos besam», 
etc .), que reflecteix d’una manera molt precisa el protagonisme col·lectiu de la parella . també 
apareix la segona persona del singular («abans de sortir tu vares dir», «te’n vas a l’aire», «te fas 
sa morta», «fas una gràcia de ballarina», etc .), que assenyala el destinatari de la narració, i la 
tercera persona («en es jurat es creuen mirades», «els locutors repassen que rússia va treure 
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un 9,5», «senten pes micros així com mos casen»), amb la qual es conten els esdeveniments 
protagonitzats per altres personatges que intervenen en la història (el jurat o els locutors) .

 c) El text està ple de paraules i expressions dialectals pròpies del dialecte balear . Els alumnes 
s’adonaran de seguida de la manca de desinència de la primera persona del present d’indicatiu 
dels verbs de la primera conjugació (t’agaf, t’aixec) i de l’article salat (s’olimpíada, sa medalla, 
sa cançó, es jurat, ses taules…), però podem també remarcar la presència del pronom mos 
(en lloc de la forma normativa ens), que es pot aprofitar per a recordar la vitalitat d’aquesta 
mateixa forma en els parlars valencians . també podem subratllar la presència d’altres formes 
verbals dialectals (vares, feim, ballam, demanam, donam, besam), sovint arcaismes que en 
català medieval eren les formes generals a tot el domini lingüístic, i la substitució de la forma 
normativa del pronom mi pel pronom jo («véns cap a jo») .

 d) resposta oberta . poden començar redactant el cos de la notícia, en tercera persona i en passat, 
per a recollir el relat dels fets d’una manera objectiva . després, han de redactarne un resum en 
dues o tres oracions per a preparar l’entradeta i, finalment, han d’escriure el titular, que pot ser 
una frase breu i transparent que anticipe el contingut informatiu de la notícia o una expressió 
per a cridar l’atenció dels lectors .

estudi de la llengua

Pàgina 84

activitat 1

resposta oberta . tot i que hi ha múltiples possibilitats, a continuació es facilita un exemple de so
lució en cada cas:

 a) Li va demanar d’anar junts al cinema el proper cap de setmana .

 b) pensa a trobar una bona excusa .

 c) Va intentar escriure un altre poema .

 d) L’amenaçava de parlar ininterrompudament durant dues hores seguides .

 e) Em va suggerir de llegir el llibre abans de veure la pel·lícula .

 f) Li vam proposar de crear un esdeveniment a la xarxa social .

 g) Ella va parlar d’assumir el deute de l’entitat abans de l’auditoria .

 h) Em van aconsellar d’instal·lar un aparell d’aire condicionat .

 i) Espere arribar uns quants minuts abans de l’inici del concert .
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Pàgina 85

activitat 2

 a) No em va agradar gens escoltar aquelles paraules . (correcta)

 b) Em va dir que no podria venir perquè tenia moltes coses a fer . (correcta)

 c) després d’escoltar el teu discurs, no tinc res a dir . 

 d) Només pensa a escoltar música tot el dia . 

 e) m’he de comprar roba nova, perquè no tinc res a/per posarme . 

 f) Hem decidit de ferli un regal . (correcta)

 g) El treball consisteix a repartir impresos comercials . 

 h) fa goig de veure’l tant content . (correcta)

 i) El metge li ha recomanat de canviar el medicament . (correcta)

 j) Estic d’acord a fer el que proposes, tot i que no m’agrada la idea .

 k) recorda’t de tancar la porta amb clau . (correcta)

activitat 3

 a) Esperem que hàgeu passat unes bones vacances i que tingueu un feliç any nou .

 b) La mare diu que a paula no se li ha perdut res ací . (correcta)

 c) us preguem que accepteu la nostra petició .

 d) No t’oblides que m’has de tornar la llibreta .

 e) Si segueix amb aquesta actitud, s’exposa que el suspenguen .

 f) tinc molt d’interès que em dónes la teua opinió .

 g) tinc por que s’haja molestat en sentir les meues paraules . (correcta)

 h) tots els periodistes coincideixen que és una actitud reprovable .

 i) No s’adona que el tabac és molt perjudicial per a la salut .

 j) Amb aquest comportament, s’arrisca que el detinguen . (correcta)
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activitat 4

 a) Si no vols que et done la meua opinió, no em preguntes què em sembla . (condicional)

 b) Ens va preguntar si vindríem el cap de setmana . (subordinada substantiva)

 c) Sense pensarho un moment, li va demanar si volia eixir amb ell . (subordinada substantiva)

 d) Hauré de ferla jo, si tu no acabes la teua part del treball . (condicional)

 e) parla amb la professora, si no saps què fer . (condicional)

 f) Només volia saber si podries ajudarme una mica . (subordinada substantiva)

activitat 5

 a) ta mare m’ha preguntat quan arribareu . (interrogativa parcial)

 b) Voldria saber quant t’ha costat el mòbil nou . (interrogativa parcial)

 c) Li vaig preguntar si volia anar al cine . (interrogativa total)

 d) Li he demanat què havia dit el president en la roda de premsa . (interrogativa parcial)

 e) podries explicarnos com hem de presentar el treball . (interrogativa parcial)

 f) Volia saber si ja he vist la nova pel·lícula de Sherlock Holmes . (interrogativa total)

 g) m’agradaria saber per què no em vas avisar . (interrogativa parcial)

Pàgina 87

activitat 6

 a) Waterloo va ser la batalla que va suposar la fi de Napoleó .

 b) després, ja no va escoltar les paraules que va pronunciar la mare amb amargor .

 c) Va llegir amb passió tota l’obra que havia escrit Mercè Rodoreda . 

 d) Aquest cap de setmana anirem a veure la pel·lícula que ens van recomanar .

 e) No va poder fer res per aturar la fascinació que havia defermat la seua presència .

 f) Aquest cap de setmana vam visitar el poble on passem els estius .

 g) Li agrada relacionarse amb qui és menys recomanable .

 h) El contingut que presenta el documental m’ha semblat molt interessant .
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Pàgina 88

activitat 7

 a) tintín compra la maqueta d’un vaixell que volia regalar al capità Haddock .

 b) jane, que havia treballat com a institutriu, reflexiona sobre el seu passat, torna a thornfield 
House i esbrina el secret que amaga el Sr . rochester .

 c) El periodista mikael Blomkvist rep l’encàrrec d’investigar la desaparició de la neboda de Henrik 
Vanger, que havia ocorregut 40 anys abans .

 d) La maleta contenia 4 .500 negatius, fruit de la feina de tres amics, que es van conéixer a parís 
entre 1936 i 1937 .

 e) Li han proposat de participar com a guionista, la qual cosa li va semblar interessant .

 f) gran part de les seues narracions, entre les quals destaquen els contes de Sic transit Gloria Swan-
son i la novel·la Retrat d’un assassí d’ocells, estan ambientades en la postguerra a la plana de Vic . 

activitat 8

 a) pronom: que; antecedent: el llibre; funció del pronom: Cd

 b) pronom: que; antecedent: els seguidors; funció del pronom: subjecte 

 c) pronom: en què; antecedent: el plató; funció del pronom: CCL

 d) pronom: la qual cosa; antecedent: parlar de tot i no dir res; funció del pronom: subjecte

 e) pronom: a qui; antecedent: la xica; funció del pronom: CI

 f) pronom: on; antecedent: l’escenari; funció del pronom: CCL

 g) pronom: amb què; antecedent: la crema; funció del pronom: CCI 

 h) pronom: que; antecedent: la xica; funció del pronom: Cd

Pàgina 89

activitat 9

 a) He tornat a veure la dona de qui et vaig parlar .

 b) Va repetir l’alineació amb què va guanyar l’últim partit . 

 c) Va traure un tema sobre el qual no vull parlar .

 d) S’ha fet molt amiga del xic amb qui eixia Laura .

 e) Hem anat a veure la casa de què vam parlar .

 f) És una desgràcia contra la qual no podem fer res .

 g) Va repetir les idees a què havia fet referència en l’última classe .

 h) He de canviar el cotxe amb què vaig a treballar .
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activitat 10

tot i que la major part de les oracions admeten més d’una solució, ací hem preferit donarne no
més una, atés que l’ús d’una forma o l’altra del relatiu neutre no presenta gaires dificultats . Sí que 
s’ha procurat, això no obstant, diversificar les solucions en el conjunt de l’activitat . 

 a) Va ploure molt, fet que va provocar la suspensió del partit .

 b) Els periodistes no es van assabentar de l’hora d’arribada, la qual cosa és bastant incompren
sible . 

 c) La va saludar amb fredor, cosa que em va estranyar molt .

 d) No puc esperarte fins a tan tard, la qual cosa no significa, però, que no vulga anar amb tu .

 e) Va saber suportar la pressió asfixiant de l’equip rival, cosa que va tenir un efecte positiu en la 
segona part del partit .

 f) Cada religió és un món, fet que ens obliga a regular uns mínims perquè totes puguen con
viure .

 g) La sentència s’ha fet pública hui, amb la qual cosa acabaran les especulacions .

 h) L’empresa va malament, cosa que afectarà directament els llocs de treball i els salaris .

activitat 11

Algunes oracions tenen més d’una solució, per això s’hi indiquen les diverses possibilitats .

 a) Va marxar sense dir res, cosa que / la qual cosa ens va disgustar molt .

 b) No trobe la maleta amb què viatge habitualment .

 c) ja tinc els articles que necessitem per a fer el treball .

 d) tenim un company nou el pare del qual és futbolista professional .

 e) La pel·lícula mostra l’horror dels camps del sud de frança, on / en els quals / en què van 
morir milers d’espanyols .

 f) Vaig perdre l’autobús, la qual cosa va fer que arribara tard a l’institut .

 g) En arribar, vaig saludar aquell xic del teu poble, de qui / del qual no recordava el nom .

 h) La policia deté huit sospitosos, entre els quals hi ha la mestressa de la pensió on l’autor del 
magnicidi s’havia reunit amb els seus còmplices .

 i) És una pel·lícula de la qual el director se sent molt satisfet .

 j) He tornat a llegir el llibre de què / del qual et vaig parlar .

 k) m’has d’explicar la raó per què / per la qual no saludes maria .

unitat 3. el diàleg i la descripció en el relat 
la narrativa actual
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