
123  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

Aquesta unitat continua el treball sobre la poesia com a gènere i, pel que fa a la Història de la litera
tura, se centra en la poesia del primer terç del segle xx . L’apartat Estudi de la llengua aborda la sub
jectivitat en el discurs, estretament lligada a l’anàlisi de la veu poètica . La unitat presenta nombrosos 
textos poètics, acompanyats d’activitats guiades que ajudaran a assolir els objectius de comprensió 
i expressió escrita i de desenvolupament de la competència literària propis del curs de 4t d’ESO .

comunicació

Pàgina 119

activitat 1

text 1 . La guerra i les conseqüències sempre negatives per al poble pla . El poema va ser escrit 
abans que començara la Segona guerra mundial, i és una denúncia de totes les guerres, promogu
des pels interessos de les classes dominants al servei dels beneficis dels capitalistes, mentre que 
el poble en pateix sempre les conseqüències .

text 2 . El pas del temps . L’autor pretén expressar que el temps passa inexorablement . 

text 3 . Aquest fragment presenta el tòpic clàssic del carpe diem. Cal fruir del moment, perquè la 
vida és curta i el temps passa ràpidament . Els versos del final del poema també fan referència a 
aquest tòpic: «deixa’t besar i si et quedara enyor / besa de nou, que la vida és comptada», és a dir, 
en llenguatge col·loquial «que la vida són quatre dies» . 

text 4 . Ítaca, en la literatura, simbolitza el camí de la vida; la vida es presenta com un viatge . El 
poema expressa que el camí de la vida és ple d’experiències que ens condueixen a aconseguir 
les nostres metes, els nostres objectius . Arribar a Ítaca, simbòlicament, significa adonarse que els 
vertaders guanys rauen en les meravelles que ens trobarem al llarg de la vida, en la vida mateixa .

text 5 . Cal·ligrama de tema amorós . Aquest poema tracta d’un mariner que vol aconseguir l’amor 
d’una dona per mitjà d’una cançó . Si no l’aconsegueix, vindrà un altre mariner i li prendrà l’amor . 
El mariner es troba en la seua barca, al port de marsella, i es dirigeix a la dama tot proposantli una 
relació amorosa que ella accepta amb un petó apassionat .

Pàgina 120

activitat 2 

a2; b1; c5; d3; e4; f6; g5

Els poemes que porten com a títol «Nadal» i «mots» coincideixen en la temàtica de compromís 
social i polític .
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activitat 3

 a) El tema és l’amor entre dues persones . El motiu secundari fa referència al mar, que emmarca 
aquella escena amorosa .

 b) resposta oberta . A tall d’exemple:

Escena d’amor: Dóna’m la mà; bategant; tindrem la mida de totes les coses / només en dir-nos 
que ens seguim amant; Dóna’m la mà i arrecera la galta / sobre el meu pit, i no temis ningú;  
a l’amor; i jo, aleshores, besaré ta galta; / i la besada ens durà el joc d’amar.

motiu secundari, la mar: anirem per la riba / ben a la vora del mar; Les barques llunyes i les de 
la sorra; I les palmeres ens donaran ombra; I les gavines sota el sol que lluu / ens portaran la 
salabror que amara, / a l’amor, tota cosa prop del mar.

Pàgina 121

activitat 4

•	 text 7: e
•	 text 8: b
•	 text 9: a
•	 text 10: c
•	 text 11: d
•	 text 12: e

Pàgina 122

activitat 5

prImAVErA
A una rosa, roja i verge
una abella fa l’amor .
Olor a fruita madura,
orenetes sempre en vol .

EStIu
Al blau cel no hi ha ni un núvol,
la calitja ho ompli tot .
Crida i crida la cigala
i en la nit canta el mussol .

tArdOr
Ocells de pas, per la terra
escampat el gra abundós .
Sota els pàmpols d’una parra
la mamella d’un bagot .

HIVErN
Neu i neu, blanc de mortalla,
cel de plom i vent de mort .
Nadal, curull de promeses,
a família roda el foc .

activitat 6

 a) add

  Sota la llum d’argent,
  en les branques, el vent,
  canta el teu nom .
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125  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

  bac

  per què vull el mirall
  ni fer parlar el ventall
  si no hi ets tu? 

  ccb

  Ai las! aquesta nit
  tan sols trobo en el llit
  claror de lluna . 

  dba 

  He fet volar l’estel,
  ben alt, del meu anhel,
  i no l’has vist . 

 b) La temàtica és amorosa . En el primer haiku, es concreta en la identificació de l’enamorat amb 
la natura; tot recorda la persona estimada . El tres últims presenten la tristesa de l’enamorat que 
no troba el seu amor correspost: la negació de la pròpia vida si no es té la persona estimada 
(segon haiku), la solitud que se sent durant la nit sense la persona estimada (tercer haiku)  
o la incomprensió de la persona estimada que no s’adona del desig amorós que desperta 
(quart haiku) .

 c) resposta oberta .

activitat 7

 a) Són estris i productes per a la neteja .

 b) El substantiu .

 c) La dona, qualsevol dona que s’ha encarregat sempre de les tasques de la llar .

 d) El tema és l’activitat de la neteja de la llar . L’autora descriu les armes del camp de batalla diari 
d’una mestressa de casa .

 e) resposta oberta .

Pàgina 123

activitat 8

 a) El dia 8 de març se celebra el dia Internacional de la dona . El poema és dedicat a les dones  
del món que han patit i pateixen la discriminació per raons de gènere . És un poema feminista, de 
reivindicació de la lluita de les dones per aconseguir la igualtat i acabar amb els prejudicis .

 b) resposta oberta .

 c) 1b; 2a; 3f; 4c; 5e; 6g; 7d
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activitat 9 

resposta oberta . Caldrà comprovar que l’alumnat elabora les seues respectives antologies poèti
ques amb un mínim de cinc temes diferents .

Pàgina 124

activitat 10

 a) Les anàfores del text 15 apareixen en els versos 1, 3, 5, 7 i al final del vers 8 (Tinc) . En el  
poema d’Estellés, l’anàfora apareix en els versos 1 i 5 .

 b) Hi ha l’hipèrbaton en els complements circumstancials i de temps: «un home veia pujar la 
fratricida lluna des de la mar i damunt l’horta com sang indefensa el 36 a rocafort» . I també en 
la segona estrofa . 

Pàgina 125

activitat 11

resposta oberta . L’alumnat ha de seguir les indicacions marcades en l’activitat .

activitat 12

Les anàfores que presenta la cançó de Lax’n’Busto són «més que la meva sang»; «més que…»,  
i «No, no, no tinguis por» presents al llarg de tota la cançó . N’adjuntem la lletra:

unitat 5. el contingut del poema
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més que la meva sang,
més que tot l´or d´un banc,
més que saber cridar,
més que poder plorar .
tu ets molt més important .

més que poder somiar,
més que saber oblidar .
No canviaria res per poder despertar,
i que m’estiguis mirant .

No, no, no tinguis por,
desitjarme no és dolent .
No cal que diguis res,
que el que vulguis ja ho faré . . . jo ho sé!

més que la meva sang,
més que poder saber
el que hi ha al més enllà,
puix  no m’importa gens .

El que passi demà,
si et tinc al meu davant,
res no m’importarà .

I és que la veritat,
que mai no existirà,
no m’importa ja tant
com tenirte al costat .

mai vaig saber esperar,
i és que no em sé aguantar .
Si tu vols i jo vull no has de ferme patir,
no ho deixem refredar .

No, no, no tinguis por [ . . .]

més que tot l´or d´un banc,
més que mai ferme gran,
més que poder saber qui seré d’aquí uns anys .
més que no saber odiar,
perquè com estimar
tu ja m’ho has ensenyat .
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activitat 13

 a) El paral·lelisme es produeix sempre amb la construcció de condicional «Si tu te fas . .» / «jo me 
faré…» .

 b) resposta oberta .

 c) És de resposta oberta quant a la part auditiva de l’activitat; pel que fa a la segona part consistent 
a copiar la lletra que hi falta, us adjuntem ara la cançó popular mallorquina sencera:

Si tu te fas la lluna,  
la lluna del cel blau, 
jo me faré el núvol 
i te vindré a tapar . 
 
Si tu te fas el núvol 
i me véns a tapar 
jo me faré l’arena, 
l’arena de la mar . 
 
Si tu te fas l’arena, 
l’arena de la mar, 
jo me faré l’ona 
i et vindré a besar . 
 
Si tu te fas l’ona 
i me véns a besar, 
jo me faré la llebre, 
la llebre d’un camp gran . 
 
Si tu te fas la llebre, 
la llebre d’un camp gran, 
jo em faré caçador 
i t’aniré caçant . 
 

Si tu et fas caçador 
i m’has d’anar caçant, 
jo me faré la rosa, 
rosa del roser blanc . 
 
Si tu te fas la rosa, 
rosa del roser blanc, 
jo me faré l’abella 
i t’aniré picant . 
 
Si tu te fas l’abella 
i m’has d’anar picant 
jo me faré la monja, 
monja del convent sant . 
 
Si tu te fas la monja, 
monja del convent sant, 
llavors jo em faré frare 
t’he d’anar confessant . 
 
Si tu t’has de fer frare 
per ‘narme a confessar 
val més que mos casem 
i hem acabat de penar . 
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unitat 5. el contingut del poema 
noucentisme i avantguardes

activitat 14

text 18 . Els lilàs han florit perquè has vingut .

text 19 . L’enramellada flora ha estés nova catifa de verdor per cobrir la nuesa de les illes .

text 20 . Lo joglar del rei ha passat a millor vida en la golfa del castell avui, a l’eixir l’alba .

text 21 . Veig el poder d’aquest home més profund cada dia . Ell s’esquitlla pel carrer amunt a l’hora 
de la posta .

La figura retòrica que s’ha utilitzat és l’hipèrbaton, això és, l’alteració de l’ordre lògic dels constitu
ents de l’oració .

HistÒria de la literatura

Pàgina 126

activitat 1

modernisme noucentisme

natura, ruralia, anarquia, instint, novel·la, teatre, 
realisme, exageració, plaer

cultura, ciutat, norma, raó, poesia, assaig, contenció, 
classicisme, normativització fabriana

Pàgina 127

activitat 2 

Són vertaderes les afirmacions a, b, d, e, f . L’única afirmació falsa és la c .

activitat 3

 a) La ciutat descrita és bella: d’ivori, feta de marbre i or, amb unes cúpules irisades que es reflec
teixen en les aigües de la mar quan el dia acaba . El poema és la metàfora d’una ciutat ideal 
(Barcelona); la blavor és la metàfora del cel que va enfosquintse a mesura que avança el dia; 
el tors adolescent de les ones és la mar, on es reflecteixen les cúpules de la ciutat o, el que 
és el mateix, els edificis alts . La comparació la trobem quan equipara la textura del marbre 
(«constel·lat d’aurífiques polsines») amb la carn d’un nadó o un xiquet petit que no té ús de raó 
i, per tant, és innocent .

 b) Els elements que acosten la Barcelona dels noucentistes a la real són la bellesa de la ciutat  
i la proximitat del mar, en aquest cas el mar mediterrani; però tot i posseir edificis meravellosos, 
els reals no són d’ivori, marbre o or ni suficientment alts com per a reflectirse en el mar . A més, 
la referència a les cúpules ens remet a la ciutat ideal renaixentista, clàssica, d’acord amb l’es
tètica noucentista, encara que la ciutat de Barcelona, arquitectònicament, respon més al gòtic .

 c) La rima és consonant, masculina, ja que els mots últims de cada vers són aguts .
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129  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

 d) Els versos són d’art major, alexandrins o dodecasíl·labs i formen apariats . Sí que tenen cesura . 
Cal recordar que, en la mesura dels versos, cal comptar les síl·labes de cada hemistiqui com si 
es tractara d’un vers i, per això, només compten fins a l’última síl·laba tònica abans de la cesura . 
per això, l’estructura d’aquests versos és 6+6 .

Bellaciutatd’ivo (ri)  /  fetademarbreior 6+6
 1 2 3 4 5 6 CESurA 7 8 9 10 11 12

tescúpulessiri (sen)  /  enlablavorquemor 66
 1 2 3 4 5 6 CESurA 7 8 9 10 11 12

activitat 4

 a i b)  

 c) resposta oberta .

text 2: el caragol
tinc banyes que no fereixen,
menjo tant de verd com puc,
i com una joia viva,
porto l’estoig al damunt .

text 3: el camell
El meu córrer meravella;
i si no em plauen estreps,
en ma esquena hi ha dos geps
i l’endemig fa de sella . 

text 4: el drac
És la primera vegada
que ataco un erro molt vell:
no he mai topat un Sant jordi
ni mai tastat un anyell,
ni he volat damunt les serres
ni he fet cap mort ni ferit,
per la raó, tan senzilla,
de no haver mai existit . 

text 5: l’elefant
per plans i muntanyes
duc al meu davant
la trompa, dansant
entre dues banyes . 

text 6: les abelles
Collim i collim, feineres,
del millor pol·len de flors
mentre les vespes recullen
aranyotes i cucots .
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Pàgina 128

activitat 5

 a) El títol del poema fa referència a la literatura de què fugien els noucentistes: la romàntica .  
I el primer vers també indica un tòpic d’aquest corrent literari, el clar de lluna .

 b) Els dos elements visuals inclosos en el poema fan referència a la lluna plena i a les ones del 
mar, una de les imatges nocturnes tòpiques del romanticisme . Cal apuntar que els versos cen
trals del poema representen el reflex de la lluna en el mar .

 c) No corresponen a una escena romàntica els animals domèstics, les ungles, les orelles i les 
onomatopeies .

Pàgina 129

activitat 6

Hi ha diferents mides de lletres; alternança de minúscules i majúscules; pocs signes de puntuació; 
ús del subratllat i de la negreta; versos trencats; imatges que recorden el nom que evoquen (Edison 
i les bombetes que formen part d’un rètol lluminós)…

Pàgina 130

activitat 7

 a) S’hi descriu la classe d’un mestre a escola .

 b) El connector que separa els dos grups del poema és però .

  mots amb connotacions negatives: agrors d’aire enrarit, negres finestres de les pissarres, 

definicions abstruses, paraules (sàvies) nèciament gramofòniques.

  mots amb connotacions positives: un llenç de blau, brins de romer, dits delerosos de dibuixos, 

llances dels llapis vermells.

 c) per a fer aquesta activitat podeu remetre els alumnes a la pàgina 146, en què hi ha informació 

sobre la metàfora . 

   Les negres finestres de les pissarres. La metàfora és una comparació en què ha desaparegut 

el nexe comparatiu . En aquest cas, es comparen les pissarres amb «negres finestres» . de la 

mateixa manera que les finestres ens permeten accedir a l’exterior i veure el món que hi ha al 

darrere, les pissarres ens permeten accedir al coneixement i veure allò que s’hi escriu . Aquesta 

metàfora correspon a l’estructura A de B . 

   Un llenç de blau. metàfora que fa referència al cel: el cel és de color blau i és una extensió 

que veiem plana com un llenç . En aquest cas només apareix el terme que substitueix l’objecte 

real del qual parlem . 

   Les llances dels llapis vermells . metàfora que respon a l’estructura A de B. Els llapis són llan

ces, perquè són allargats i acaben en punta, com una llança . també, són un instrument, una 
arma, que ens permet guanyar en la lluita pel saber, com les llances en una batalla . 

unitat 5. el contingut del poema 
noucentisme i avantguardes

01_GD_EINES_4_ESO.indd   130 19/10/12   12:51



131  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

 d) Carles Salvador va participar en els moviments de renovació pedagògica dels anys trenta  
i mantenia contacte amb mestres innovadors com ara Enric Soler i godes, que volien fer una 
escola en valencià, arrelada al medi i participativa . Considerava que l’escola tradicional no era 
adequada perquè estava allunyada del món real dels alumnes (no tenia en compte «els brins 
de romer» ni «el llenç de blau»), perquè feia repetir mecànicament paraules o definicions que 
els alumnes no entenien i que, de vegades, es repetien cantant («paraules sàvies nèciament 
gramofòniques»), perquè no aprofitava la capacitat d’aprendre dels xiquets («però als dits, de
lerosos de dibuixos») .

  El connector però marca el contrast entre l’escola i la vida i el desig d’aprendre dels xiquets . 
L’opinió del mestre es fa evident en els últims tres versos: desitja enderrocar el model d’es
cola tradicional i això ho considera un «bell centre d’interés» . Cal dir als alumnes que el treball 
per centres d’interés era una metodologia didàctica dels moviments de renovació pedagògica 
que pretenia trencar les fronteres entre les assignatures i globalitzar el treball al voltant d’un 
tema que interessara als alumnes; és el que alguns alumnes poden haver treballat actualment  
a l’escola com a «projectes de treball» .

Pàgina 131

activitat 8

 a) definicions d’elegia:

  dIEC: poema, sovint de to melancòlic causat per la pèrdua d’un ésser o per la nostàlgia de 
l’exili, compost en l’antiguitat per dístics elegíacs i adaptat de formes variades a la versificació 
moderna .

  Viquipèdia: tipus de poema líric destinat a lamentarse per una pèrdua que pot ser la mort 
d’algú estimat, el pas del temps des d’una etapa feliç, la constatació de la vellesa o el mal o la 
desaparició de qualsevol idea positiva . La mètrica clàssica alterna pentàmetres i hexàmetres en 
dístics .

 b) 1)   Temple mutilat, desdenyós de les altres columnes / que en el fons del teu salt, sota l’onada 
rient, / dormen l’eternitat.

  2)   Tu vetlles, blanc a l’altura, / pel mariner, que per tu veu ben guiat el seu rumb;

  3)   per l’embriac del teu nom, que a través de la nua garriga / ve a cercar-te, extrem com la 
certesa dels déus; / per l’exiliat que entre arbredes fosques t’albira / súbitament, oh precís, 
oh fantasmal!

  4)   per ta força la força que el salva als cops de fortuna, / ric del que ha donat i en sa ruïna 
tan pur.

  5)   … pel teu record, que em dreça, feliç de sal exaltada, / amb el teu marbre absolut, noble 
i antic jo com ell.
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Pàgina 132

activitat 9

12e; 13f; 14c; 15b; 16a; 17d

Pàgina 133

activitat 10

El poema Final correspon a la producció de compromís social i polític . El tema és la mort de franco, 
com indica la data que tanca el poema .

El poema del text 19, en canvi, mostra la preocupació per la conceptualització . fou un cartell dis
senyat per joan Brossa per a la 43a fira del llibre d’ocasió de Barcelona el 1994 . El títol és Llibres 
lliures. Amb un joc de paraules es relacionen els llibres i la llibertat; els llibres ens faran lliures, per
què el coneixement és imprescindible per a poder ser lliure . És la mateixa idea recollida en la dita 
llatina: Sapientia libertas est. una altra interpretació que podríem fer del poema és la defensa de 
la llibertat d’expressió i de l’escriptura enfront de la censura d’altres èpoques: els llibres no poden 
ser prohibits . 

activitat 11

Activitat de resposta oberta . L’alumnat ha de seguir les indicacions per a aconseguir el poema ob
jecte que desitgen realitzar .

estudi de la llengua

Pàgina 135

activitat 1

text 1

pronoms personals morfemes verbals possessius

fan referència  
a l’emissor .

em, jo Besaré el meu

fan referència  
al receptor .

Dóna, arrecera, temis ta

fan referència a 
l’emissor i al receptor 
alhora .

ens
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text 2

pronoms personals morfemes verbals possessius

fan referència  
a l’emissor .

em estic, cante, dic, treballe, 
done, agonitze, ric

fan referència  
al receptor .

fan referència a 
l’emissor i al receptor 
alhora .

activitat 2

1d; 2a; 3c; 4e; 5b; 6f

Pàgina 136

activitat 3

 a) plural inclusiu

 b) plural exclusiu

 c) plural global

 d) plural universal

 e) plural de modèstia

activitat 4

 a) L’emissor utilitza la persona gramatical de primera persona del singular .
  pronoms personals: m’ (m’abraço), em 
  morfemes verbals: veig, abraço, dormiria
  possessius: lo meu

 b) El receptor, jesuscrist, és designat mitjançant la fórmula de tractament vós, és a dir, amb l’ús de 
la segona persona del plural pel que fa a pronoms personals, morfemes verbals i possessius .

  pronoms personals: vos (= us) 
  morfemes verbals: voleu
  possessius: el vostre
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activitat 5

Senyora consellera, 

En primer lloc, us vull agrair la vostra presència en l’acte de presa de possessió de miquel Escuder 
com a gerent de la universitat i el suport que heu atorgat al pla d’inversions . Així mateix, us comu
nique que s’ha tramés ja la normativa que regula la figura del Síndic de greuges . 

pel que fa a la vostra proposta de data per a la reunió dels rectors de les universitats valencianes, 
us agrairia que la traslladàreu a la setmana següent . 

per acabar, aprofite l’ocasió per invitarvos a l’acte d’investidura dels nous doctors honoris causa 
que tindrà lloc el pròxim 7 de maig . 

Atentament,

El rector
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activitat 6

text 5 
díctics: venies, tu, t’ (t’agradaria), els teus, el teu, series, aprengueres, tens .
Veu poètica: empra la segona persona gramatical .

text 6
díctics personals: No n’hi ha .
La veu poètica: empra la tercera persona gramatical .

text 7 
díctics: vindria, recorde, nasquí .
Veu poètica: empra la primera persona gramatical per a parlar del jo poètic i la tercera persona 
gramatical per a descriure l’objecte (la casa, la cuina…) .

text 8
díctics: et, parlo, m’ (m’ha donat), t’ (t’han parlat), les teves, els teus, has viscut, pensaves, te 
satisfeies, tes .
Veu poètica: Apareix la veu del poeta (parlo) en primera persona gramatical, però sobretot abun
den les referències al receptor (Espanya), mitjançant la segona persona del singular .

text 9
díctics: fem .
Veu poètica: empra la primera persona gramatical del plural .

text 10 
díctics: No n’hi ha .
Veu poètica: empra la tercera persona gramatical .
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activitat 7 

 a) El contingut del poema versa sobre la tornada a la lluita per a reivindicar el que som i d’on ve
nim . demana refer la història d’un poble que encara, a hores d’ara, és hereu del passat històric 
d’angoixa i de silencis que l’ha marcat .

 b) díctics personals: enfilo, dic i poso (tres primers versos) referits a la primera persona del sin
gular . En acabant, s’empra la primera persona del plural: som, proclamar-nos, estrafem, ens 
posem, sortim, tenim, ens pertoca, posem-nos, cridem.

 c) Es tracta d’una primera persona del plural que inclou un jo, un tu i un ell en sentit global (plural 
global), ja que es tracta d’una lluita conjunta, col·lectiva, que necessita tothom .

activitat 8

 a) díctics personals: jo, feia, mes, ma, he vist, mi . parla un esqueix d’arbre (metàfora) però es 
tracta del poeta, de j . Alcover .

 b) Abans l’arbre era esponerós, és a dir, el poeta tenia una família nombrosa i una vida rica i feliç; 
però, amb el pas del temps, les branques es trencaren per la tempesta i a penes queda res de 
l’arbre d’antuvi, això és, la mort dels familiars han desfet la seua família i la seua vida, fins al 
punt de trobarse únicament amb la pena i un tros de branca amb escassíssimes fulles:

•	 arbre esponerós que feia ombra als segadors: el poeta (abans de les desgràcies)

•	 esqueix: el poeta (després de les desgràcies)

•	 brots de migrades fulles coronen el bocí: el poeta amb a penes alè per continuar endavant .

•	 sense entranyes: el dolor del poeta, sense els fills i l’esposa .

•	 anar-se’n al cel la millor part de l’arbre com fumerol de festa: la mort dels familiars del poeta .

 c) La descripció de l’arbre és una metàfora de la vida del poeta . El jo poètic s’ha identificat plena
ment amb l’objecte descrit .
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activitat 9

 a) Adjectius valoratius:
  text 13: cansat, covarda, vella, salvatge
  text 15: espés, verd, pacífic, perdut, inconegut, bressada

 b) Substantius valoratius:
  text 14: metralla, dol, malvestats
  text 15: or, enyor, ànimes, incertesa, quietud
  text 16: atzabeja
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 c) Verbs valoratius:
  text 14: assolaran
  text 16: polia

 d) Superlatius:
  text 16: finíssima

 e) Interjeccions: 
  text 15 . Oh…!

 f) Exclamacions: 
  text 14 . No passaran!
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activitat 10

 a) Adverbis de lloc: 
  Activitat 1, text 2: ací, referit a l’espai en què es produeix el moment de l’enunciació .

 b) Adverbis de temps:
  Activitat 1, text 1: aleshores, referit al després enunciatiu .
  Activitat 8, text 12: ahir, referit a l’abans enunciatiu .

 c) temps verbals que remeten a l’ara enunciatiu (present d’indicatiu):
  Activitat 1, text 2: estic, cante, dic, treballe, done, agonitze, ric
  Activitat 8, text 12: coronen

 d) temps verbals que remeten a un moment anterior a l’enunciació (passat simple o perifràstic):
  Activitat 8, text 12: va rompre

 e) temps verbals que remeten a un moment posterior a l’enunciació (futur): 
  Activitat 9, text 14: prendran, assolaran, passaran
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