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Aquesta unitat, que tanca el treball sobre la poesia, presenta un enfocament atractiu per a l’alum
nat . d’una banda, es relaciona la poesia amb la cançó i, de l’altra, el criteri històric es relaciona amb 
el criteri temàtic, és a dir, l’estudi de la poesia de l’últim terç del segle xx es fa a partir d’un tema que 
manté la seua actualitat: la poesia com a compromís social . Es tracta la importància de la música  
i de la cançó com a mitjà per a arribar a una col·lectivitat que comparteix unes mateixes inquie
tuds —en aquest cas, la lluita contra la dictadura franquista— i s’introdueix l’alumnat en el món del 
llenguatge simbòlic . de la mateixa manera, s’estudia el marc legal quant a l’ús de la llengua en 
l’actualitat i es presenten les actituds i els prejudicis lingüístics que cal superar per tal d’aconseguir 
la normalització lingüística del valencià .

comunicació

Pàgina 145

activitat 1

resposta lliure .

activitat 2

 a) L’estaca simbolitza la dictadura franquista .

 b) 1 El poble mai no podrà ser lliure si no es rebel·la contra la dictadura: «Siset, que no veus l’es
taca / on estem tots lligats? / Si no podem desfernosen / mai no podrem caminar!»

  2 Al règim franquista ja no li queda gaire temps d’existència: «i molt de temps no pot durar»; 
«ben corcada deu ser ja»; «Ben cert sé que està podrida» .

  3 La revolució exigeix el treball solidari i col·lectiu: «Si estirem tots, ella caurà» .

  4 Els antifranquistes van patir una repressió molt dura (empresonament, tortures i assassinats), 
per la qual cosa podia aparéixer la por i el desànim: «però, Siset, fa molt temps ja / les mans 
se’m van escorxant, / i quan la força se me’n va / ella és més ampla i més gran»; «però és que, 
Siset, pesa tant, / que a colps la força m’oblida» .

  5 La veu dels companys de lluita, el recordatori de la força del poble unit, alça l’ànim del com
batent antifranquista: «…a cops la força m’oblida . / torna’m a dir el teu cant . / Si jo l’estiro fort 
per aquí / i tu l’estires fort per allà / segur que tomba, tomba, tomba, / i ens podrem alliberar .» 

  6 La tasca dels vells lluitadors antifranquistes, que defensaren la república, serà continuada 
per les generacions més joves: «I mentre passen els nous vailets / estiro el coll per cantar / el 
darrer cant d’en Siset / el darrer que em va ensenyar…» .

Pàgina 148

activitat 3

1b; 2d; 3c; 4a; 5e; 6g; 7f
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Pàgina 149

activitat 4

resposta oberta . Caldrà comprovar que, efectivament, l’alumnat relaciona els elements de manera 
que produïsquen unes sinestèsies originals i creatives . A tall d’exemple: L’olor sonora de la vianda; 
Sentia sa mirada daurada; Es creixia amb la rialla vellutada .

activitat 5

a4; b1; c2; d5; e6; f3

HistÒria de la literatura

Pàgina 151

activitat 1

 a) Caront és un personatge de la mitologia grega encarregat de portar les ànimes a l’Hades amb 
la seua barca creuant el riu Aqueront (en algunes fonts apareix confós amb la llacuna Estígia) . 
Caront cobrava un pagament per viatge i, per això, als morts se’ls enterrava amb una moneda 
sota la llengua . (Viquipèdia) 

  En la mitologia egípcia, la barca solar es un element simbòlic vinculat al cicle diari del Sol, que 
s’associa amb ra . per als egipcis de l’antiguitat, el cicle perpetu de l’arribada i la posta del Sol és 
comparable al cicle de la vida i de la mort . Així, cada matí el Sol naix a orient, creix fins al zenit, 
envelleix cap occident, i després desapareix en el regne dels morts . Aquest viatge diürn, el déu 
solar, ra, el fa a bord d’una barca . L’elecció d’una barca com a mitjà de transport es comprén 
en una civilització eminentment fluvial on el Nil representa la via principal de comunicació i font 
primordial d’aliments gràcies a les fertilitzants crescudes, la irrigació i la pesca . (Viquipèdia)

  Si observem les diferents representacions gràfiques dels dos personatges mitològics, la barca 
negra d’Espriu s’assembla més a la de Caront, ja que Espriu descriu de manera més aproxima
da el mateix viatge que Caront fa quan porta les ànimes dels morts .

 b) La dama és la mort . utilitza la metàfora per a referirs’hi .

 c) El títol del llibre en què aparegué publicat el poema és Cementiri de Sinera . Cal pensar que un 
cementeri sol tenir làpides de marbre, per la qual cosa es dóna a entendre que la mort s’acosta 
i acabarà darrere d’una làpida de marbre .

 d) El paral·lelisme s’empra en les dues primeres estrofes, ja que reprodueixen exactament la ma
teixa estructura sintàctica: una oració de relatiu . 

Ai, la negra barca, 
que per mi vigila 
des de la nit alta!

Ai, la barca negra, 
que ve pel meu somni 
del mar de Sinera!
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activitat 2

 a)  resposta oberta .

 b) 1 . El diàleg entre els homes és el camí per a la solució dels conflictes: «fes que siguin segurs 
els ponts del diàleg» .

  2 . S’han de respectar les diverses opinions i les diverses llengües en què els espanyols s’ex
pressen: «i mira de comprendre i estimar / les raons i les parles diverses dels teus fills» .

  3 . El poeta anhela la pau, la riquesa que dóna el treball i la llibertat: «que Sepharad visqui 
eternament / en l’ordre i en la pau / en la difícil i merescuda / llibertat» .

  4 . És inadmissible que centenars de milers de persones perden la vida per l’ambició d’un tirà: 
«però mai no ha de morir tot un poble / per un home sol» .

  5 . Expressió de desig perquè torne la vida a un poble arrasat i el seu futur es construïsca a partir 
de nous aires de bonança: «que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats / i l’aire passi com 
una estesa mà / suau i molt benigna damunt els amples camps» .

 c) mitjançant un encavallament, la paraula llibertat apareix aïllada en l’últim vers . d’aquesta mane
ra es destaca la importància del mot, que resumeix la idea o reivindicació central del poema . 

Pàgina 152

activitat 3

 a) El poema de Salvador Espriu es va publicar el 1954 dins El caminant i el mur, abans que el 
de pere quart, que aparegué el 1968 en l’obra Circumstàncies . La marca formal que indica el 
deute de pere quart amb Espriu apareix abans del seu poema, en la dedicatòria: «Al sempre 
admirat Salvador Espriu, si cal amb disculpes» .

 b) S’han canviat alguns adjectius com cansat per avingut, covarda per petita, esclava per vella, 
salvatge per sortosa, bruta per neta, noble per pobra, culta per accidiosa . també, en el poema 
de pere quart hi ha un adjectiu menys que en el d’Espriu . d’altra banda, hi ha canvis de verbs 
com, per exemple, el canvi de m’agradaria per em recaria, diuen per sembla . I el mot nord és 
substituït per sud . finalment, hi ha canvis de preposicions per necessitat sintàctica: «que cansat 
estic de…» per «que avingut estic amb…» .

 c) Sí, són poemes paral·lels, perquè el text de pere quart manté exactament les mateixes estruc
tures i categories lingüístiques que el d’Espriu . A més, el significat del poema i el to irònic no es 
poden percebre si no coneixem el poema d’Espriu . És un exemple emblemàtic d’intertextuali
tat . 
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activitat 4

 a) A continuació presentem l’oració tradicional del parenostre, que és la que va utilitzar martí i pol, 
però que no correspon exactament a la nova versió que s’utilitza avui dia:

pare nostre, que esteu en el cel,
sia santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat,
així en la terra com en el cel .
El nostre pa de cada dia,
doneunosel avui,
i perdoneu els nostres pecats,
així com nosaltres perdonem 
els nostres deutors .
I no ens deixeu caure en la temptació,
ans deslliureunos del mal .
Amén .

  El col·lectiu a què fa referència el poema de martí i pol és els dels treballadors, la classe obrera . 
Nova oració del parenostre és el prec, doncs, de la classe treballadora .

 b) resposta oberta .

Pàgina 153

activitat 5

per a tots nosaltres

Si nosaltres callem, qui parlarà?
És cert que val ben poc la nostra veu . 
Som gent de poca empenta,
massa frívols i tot perquè ens escoltin . 
tanmateix allò que resta
de més pur en nosaltres 
val tant –ho sabem bé– com el neguit 
de qualsevol hereu d’aquest insigne
llinatge de vençuts
Cal que insistim,
com qui pidola, si voleu, davant
–diguemho– cent portes barrades .

la gent

La gent que es lleva
quan encara és de nit .
La gent obscura que treballa
quan encara és de nit
obre sempre el primer
solc a la neu,
sap el retorn
de la primera oroneta
i rep la primera carícia,
de la pluja .
un privilegi seductor 
que sovint no s’estima 
com és degut .
És allò del costum . [ . . .]
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El tema del poema Per a tots nosaltres és el crit del poeta que, com a membre de la classe treba
lladora, demana als companys que no deixen de lluitar pels seus drets . En La gent, el tema és el 
poble, descrit a partir de les petites coses de la vida quotidiana .

En el poema Per a tots nosaltres, el subjecte poètic apareix a través del nosaltres . El poeta o jo 
poètic s’inclou en la col·lectivitat que formen els treballadors mitjançant l’ús de la primera persona 
del plural . En el segon poema, l’objecte poètic s’expressa a través de la tercera persona del singular 
—ella, la gent—, però, com en el cas anterior, fa referència a una col·lectivitat: el poble, amb el qual 
martí i pol s’identifica .

Pàgina 154 

activitat 6

 a) Elionor era una xiqueta molt jove que prompte es posà a treballar en una fàbrica . Aquest fet la 
marcà de per vida . Era educada i tothom se l’estimava i tenia moltes ganes de viure . però, amb 
el pas dels anys, la monotonia i el treball sense horitzó de la fàbrica li van matar les ganes de 
viure . La gent li va aconsellar que es casara i que tinguera fills, és a dir, que es resignara a la seua 
condició i oblidara totes les seues il·lusions . I així ho va fer: tingué una filla que, com ella, entrà a 
treballar a la fàbrica tot just amb la mateixa edat amb què ho va fer Elionor . d’aquesta manera, el 
cicle injust de la reproducció social marcada per l’origen familiar es perpetua .

 b) Elionor era tendra, alegre, reia i cantava mentre treballava a la fàbrica . també era molt educada, 
ja que saludava amb cortesia . però perdé l’alegria amb el pas dels anys per un treball rutinari, 
alienant, sense possibilitat de gratificació ni creixement personal…

 c) Es casa i té fills, és a dir, es resigna a la seua condició . Accepta el rol que la societat li ha mar
cat . En una societat classista, la classe obrera només pot aspirar a perpetuar la seua condició  
i transmetrela als fills, sense possibilitats de transformació social: el fill d’obrer serà obrer, el fill 
de l’amo serà amo .

 d) Els darrers sis versos .

Pàgina 155

activitat 7

a2; b1; c2; d2; e2; f1; g2

activitat 8

El poeta és un home més entre els homes; hi ha un atac directe a la dictadura franquista; el poe
ma contribueix a l’alliberament individual, però també col·lectiu, amb l’objectiu de progressar en la 
lluita; és, doncs, una poesia de compromís social .

d’altra banda, s’hi observa l’ús d’un llenguatge viu i directe per a facilitar la comprensió i que la 
poesia esdevinga una arma transformadora del món . A més, el destinatari del poema no és un grup 
escollit d’intel·lectuals, sinó tota una comunitat .
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Pàgina 156

activitat 9

 a) resposta oberta . El procediment que s’ha fet servir és el de la intertextualitat .

 b) Les paraules que es refereixen a un subjecte poètic col·lectiu són: tots, ens dóna, nosaltres.

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

Pàgina 157

activitat 10

part de la resposta és oberta . L’alumnat ha d’aportar la seua opinió quant al compliment del desig 
de l’autor . El futur, però, que imagina Ovidi montllor sí que es pot descriure: un dia, un futur, en què 
la llibertat de l’home estarà per damunt de totes les coses, en què no hi haurà tirans que pinten 
de gris i negre la vida dels pobles . S’ha de notar que la cançó conté un vocabulari que convida a 
imaginar un futur ple de colors vius (mar, verda, blava, flors, muntanyes, valls, rius…) i, en conse
qüència, una vida, un món de llibertat i harmonia .

serà un dia que durarà anys

Serà blava i tranquil·la la mar . (d) 
Serà verda i espessa la vall . (c) 
Serà gran i dolça la muntanya . (a) 
Serà un dia que durarà anys . (b) 
gent de mar, de rius i de muntanyes, (g) 
tindran tot . I es parlarà de vida . (h) 
Les ciutats seran rius plens de gent . (e) 
floriran flors i cants i alegries . (i) 
floriran crits i cors i paraules . (f) 
En el dia que durarà anys, 
braços lliures i boques i mans . 

activitat 11 

 a) resposta oberta . L’alumnat ha de consultar el document de la Biblioteca digital, extret de l’he
meroteca del diari ABC, i llegir la nota de premsa .

 b) La policia franquista . Volien fer un escorcoll i detenir un jove estudiant antifranquista . La cançó 
narra pràctiques habituals de la repressió durant el franquisme: la policia acudia de nit a les 
cases per fer les detencions; la tortura era una pràctica habitual i, fins i tot, es llançava el detin
gut per la finestra . En aquest sentit, podeu escoltar també la cançó de raimon «de nit a casa, 
junts», escrita el 1969, que explica com els militants antifranquistes esperaven l’arribada de la 
policia que aniria a detenirlos . us n’adjuntem el text a continuació .
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de nit a casa, junts

I de nit a casa, junts 
escoltàvem la música, 
de nit a casa junts . 
I serenament esperàvem 
que d’un moment a l’altre 
l’ascensor es parés al nostre pis . 
Ells arribarien 
de nit, n’érem segurs . 
I parlàvem de quines altres coses 
podríem fer, 
i de què faríem 
quan arribassen . 
de nit a casa, junts 
escoltàvem la música, 
de nit a casa junts . 
 
No arribaren aquesta volta 
però tu i jo ho sabem… 
de nit a casa, junts 
escoltàvem la música 
de nit a casa junts . 
 
I parlàvem de quines altres coses 
podríem fer, 
i de què faríem 
quan arribassen .

Raimon

  també podeu fer una recerca històrica sobre la detenció i mort de julian grimau, llançat per la 
finestra mentre era torturat en la comissaria de policia; malferit, no va morir de la caiguda i va 
ser afusellat el 1963 tot i les protestes de la comunitat internacional . 

 c) resposta oberta .
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Pàgina 158

activitat 12

resposta oberta . Caldrà comprovar que les comarques, els pobles i les muntanyes s’han situat 
correctament .

activitat 13

resposta oberta . La visió del vídeo a Youtube és senzilla i factible . La informació, igualment, es pot 
trobar sense complicacions . A tall d’exemple, reproduïm el que apareix en la Viquipèdia:

–Sobre la cançó A Miquel Grau . miquel grau gómez (Alacant ,1957–16 d’octubre de 1977) . jove 
alacantí mort el 1977 com a resultat de la ferida d’un maó que li va ser llançat mentre participava 
en l’enganxada de cartells per la diada del país Valencià d’aquell any . El seu homicidi ha esdevingut 
un referent històric del valencianisme en la transició democràtica .

–Sobre la cançó Campanades a morts. recorda la massacre que va succeir el 3 de març de 1976 
al barri de Zaramaga, a Vitòria (país Basc), en què, arran una vaga d’obrers, la policia Nacional matà 
cinc persones . Els assassinats van tenir lloc a l’església de Sant francesc d’Assís de Vitòria . 

per ampliar el tema, és molt interessant el documental Lluís Llach, la revolta permanent, que 
alterna la narració dels successos de Vitòria —a través dels testimonis dels familiars i amics dels 
assassinats i mitjançant documents de l’època— amb la presentació del paper històric de la Nova 
Cançó a partir de la biografia i les cançons de Lluís Llach . 

Pàgina 159

activitat 14

 a) La flama simbolitza l’esperit de lluita per un país que encara és viu, que encara té força, que 
encara pot fer camí al futur de manera valenta i decidida .

 b) Els sentiments de què parla són la fraternitat —tot un poble, un país que lluita unit—, l’esperan
ça, l’actuació conjunta —tots en moviment—, l’alliberament —dels temps passats que han negat 
la llibertat, la pau…—, etc . 

 c) una actitud valenta, combativa i lluitadora .

 d) S’ha d’interpretar que el país Valencià és el mateix, geogràficament, però el nou crit és el de les 
noves generacions . per aquest motiu, el crit serà nou, però no el missatge que porta aquest crit . 
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activitat 15

Aquesta és la lletra de la cançó Monocrom de VerdCel:

  Aquesta cançó denuncia l’ànsia i l’abús de poder dels polítics al servei d’una minoria, que enga
nyen la societat i no tenen en compte les necessitat de la majoria . Critica el sistema polític dels 
països del primer món, anomenats democràtics, però que no respecten el significat etimològic 
de la paraula: la democràcia és el govern del poble . En l’última estrofa critica també l’alternança 
entre partits, sense que el canvi electoral implique un canvi vertader en el sistema . 

 b) Es tracta d’un videoclip de la cançó escrita per david gironés i musicada per Atzukak . Amb la 
col·laboració de Batukem, Auxili, red roja, tashkenti, músicos de guardia, Bausalva i veïnes i 
veïns de la Vall d’Albaida . gravat a la Serra del torrater, diumenge 6 de març de 2011, com a 
protesta per la línia d’alta tensió que Iberdrola vol posar en aquest paratge i en altres arrassats 
pel foc mesos abans .

 c) És una cançó de temàtica ecologista, que denuncia que Iberdrola faça negoci en uns paratges 
cremats pel foc . Alguns topònims i d’altres que s’hi esmenten són les serres d’Agullent, la font 
masiana i l’ermita de Sant Vicent, la penya Alta i l’Alt del torrater, el Bancal redó, el pla de les Vinyes 
i Viverets . El barranc de Bocairent, el dels tarongers i masarra, el pla de Llobregat, el del quinca
ller i la penya roja, el barranc de l’Àguila, el barranc de palacios, l’alt dels Carlistes, la Soterranya, 
galindo, l’Escalerola, el corral de l’Aracila, riello, ponce . 

Batec revolucionat  
m’és difícil alenar 
societat malalta . 
 
Antàrtida en desgel, 
economia a punt d’esclatar, 
del petroli la utopia, 
paisatges esquarterats, 
canvi de clima en esquizofrènia pura 
que no poden contenir més . 
 
Les armes les té qui acusa 
i el mentider del poble 
serà president

Els que diuen defensarnos 
de satànics enemics 
resulten ser ells els nostres botxins 
a les ordres de la inquisició 
del primer món, 
amb la panxa plena 
i a la mà el bastó, garrot! 
Açò no és democràcia 
ni és res . 

L’opinió pública, on està? 
La sang ja no la recordem, 
ni la de fa 750 anys, 
ni la de fa 500 anys, 
ni la de fa 70 anys, 
ni la de fa 25 anys, 
ni la de fa sis mesos . 
 
Blanc o negre, 
sols dos opcions . 
Blanc o negre, 
quadre monocrom .
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activitat 16

 a) resposta oberta . Visualitzar el vídeo a Youtube .

 b) resposta oberta . Convé que les lletres de les cançons seleccionades per l’alumnat estiguen re
lacionades amb la temàtica estudiada en la unitat . La lletra ha de ser interessant i ha d’abordar 
la denúncia de situacions o problemes que l’alumne considere que cal resoldre .

estudi de la llengua

Pàgina 161

activitat 1

Són vertaderes les afirmacions: a, d, e, h, i .

Són falses les afirmacions: b, c, f, g, j .

activitat 2

Enunciats relacionats amb el procés de normativització lingüística: b, c, e .

Enunciats relacionats amb la normalització lingüística: a, d, f, g .

Pàgina 162

activitat 3 

 a) V

 b) f: Els espanyols tenen el dret d’usar el castellà, però no pas el deure .

 c) V

 d) f: l’única llengua pròpia és el valencià

 e) V
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Pàgina 163

activitat 4

tots els enunciats de l’activitat són judicis de valor basats en estereotips que no responen a la rea
litat, sinó que són producte de la ignorància .

activitat 5

Les afirmacions que afavoreixen la normalització lingüística són les següents: a, c, e, g . per contra, 
no afavoreixen la normalització lingüística enunciats com ara: b, d, f, h .

Pàgina 164

activitat 6

 a) Les actituds lingüístiques que s’hi manifesten són les següents:

  –  El text 5 presenta un exemple de lleialtat lingüística . La persona que demana el café no 
abandona la llengua pròpia, el valencià, malgrat que l’interlocutor li haja dit que li costa ex
pressarse en valencià . I la comunicació funciona sense cap problema .

  –  El text 6 descriu l’actitud d’autoodi . La persona que respon a la mare, tot i parlar valencià, 
considera que no és normal parlar als xiquets en valencià; per tant, sentiria vergonya d’ense
nyar el valencià als seus fills . també presenta el prejudici interlingüístic de considerar que hi 
ha llengües més importants que unes altres .

  –  El text 7 és també un exemple d’autoodi: el valencianoparlant que es nega a usar la seua 
llengua amb novalencianoparlants . també, il·lustra perfectament l’afirmació: «una llengua no 
es perd perquè no la usen els que no la parlen, sinó perquè els que la parlen deixen d’usar
la» . Efectivament, és difícil que una persona aprenga el valencià, si els que saben parlarlo es 
neguen a usarlo en la seua presència . 

 b) En el primer cas, text 5, l’efecte en la llengua minoritzada és positiu, ja que contribueix a afa
vorirne l’ús . No obstant això, no s’ha d’oblidar que una actitud de lleialtat lingüística sempre 
ha d’anar acompanyada d’un procés de normalització lingüística desenvolupat amb el suport 
institucional . quant als altres dos casos, els textos 6 i 7, l’efecte és decididament negatiu, ja que 
abandonar l’ús de la llengua contribueix a la seua desaparició .

Pàgina 165

activitat 7

 a) que hagué de fer cua set vegades per no saberse expressar en castellà, que era la llengua de 
l’administració . La llengua dels forasters és el castellà, ja que no és la llengua pròpia del territori .

 b) que el mestre s’expressava en castellà i la criatura no l’entenia . L’escola era exclusivament en 
castellà . La introducció del valencià a l’escola es produeix a partir de l’aprovació de la Llei d’ús 
i ensenyament del valencià . 
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 c) El valencià es recupera, gràcies als besnéts del primer tio Canya . En un principi, però, semblava 
que es perdia quan la generació dels néts es castellanitzaren . Aquesta generació de «besnéts 
molt joves que alegren la seua cara» correspon a la generació de joves que protagonitzaren, en 
els anys setanta, la transició del franquisme a la democràcia i que reivindicaren la recuperació 
de l’autonomia i de la llengua dels valencians . 

 d) 

avi fill néts besnéts

valencià valencià castellà  valencià

procés de castellanització procés de recuperació de l’ús de la llengua

activitat 8

resposta oberta . 

pràctica Final

Pàgina 166

criteris d’avaluació

valoració descripció

1 fluix

No ha fet una bona tasca de planificació prèvia: presenta una llista de cançons 
insuficients (1, 2…) i no permet tampoc fer una bona classificació per temes . 
La preparació de l’estoig del dVd amb portada i contraportada és inexistent i no 
ha inventat un títol . tampoc no ha redactat l’índex ni els fulls de les lletres de les 
cançons . La qualitat del dVd és pèssima o nul·la . 

2 Acceptable

L’alumne ha realitzat una tasca de preparació acceptable en tant que ha seleccionat 
cançons, però no les ha agrupades per temàtica, ja que són gairebé totes similars . 
No ha treballat amb ganes l’elaboració de l’estoig i, per tant, queda sense portada  
i contraportada o són el resultat d’un treball molt superficial . tampoc no ha realitzat 
un bon índex ni una llista de cançons seleccionades, tot i que hi apareixen . La qualitat 
del dVd és apta, però millorable .

3 Bé

Ha fet una bona tasca de planificació i ha presentat un disseny correcte del treball . Hi 
ha la selecció de cançons amb una bona classificació temàtica, però no s’ha esforçat 
amb la preparació externa del dVd ni dels fulls que cal inclourehi . La qualitat del 
treball, però, és prou correcta .

4 Excel·lent

Ha fet una feina excel·lent de planificació i destaca la qualitat del treball final . Ha 
seguit les pautes i s’ha assegurat de respectarles totes per tal de presentar un dVd 
atractiu, amb cançons de diversa temàtica, amb títol per al dVd i índex i fulls molt 
acurats . La qualitat del dVd és excel·lent i permet una visió i una audició de gaudi .
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