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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 .

unitat 6. Poesia i cançó
Poesia realista i compromís social

01_GD_EINES_4_ESO.indd   149 19/10/12   12:51
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Aquesta unitat aborda l’estudi del text teatral, per tal de conéixer les característiques bàsiques 
d’aquest gènere literari a partir d’un seguit d’activitats pràctiques de comprensió i d’expressió oral 
i escrita . 

L’apartat Història de la literatura presenta una panoràmica de la història del gènere i analitza mostres 
del teatre català del segle xix .

pel que fa al contingut gramatical, treballen els pronoms febles, ja que són uns elements lingüístics 
que sovintegen en la conversa quotidiana i, per tant, en els diàlegs teatrals .

quant a la pràctica final, la unitat proposa adaptar al teatre un text narratiu, de manera que s’apli
quen els coneixements adquirits a una producció de creació pròpia .

Pàgina 169

activitat 1

 a) Abel, Mare…

 b) La disposició del text a l’esquerra de la pàgina queda en línia amb el nom dels personatges: 
qualsevol de les intervencions serveix com a exemple .

 c) Acotacions escèniques . per exemple: (S’il·lumina una altra part de l’espai escènic, en el qual 
hi ha una taula rodona amb faldilles on un nen, assegut, fa els deures escolars. Se sent una 
música d’Eric Satie.)

 d) per exemple: (entrant i servint-li una tassa de xocolata)

 e) Acotacions d’actuació . Es col·loquen a l’interior del diàleg del personatge . per exemple: (Abel 
alça els ulls del quadern i contempla tot el que hi ha al seu voltant. Recolzant el cap en una 
mà, segueix les anades i vingudes de la Mare, que duu una bata rosa molt bonica.)

Pàgina 170

activitat 2

 a) Els parèntesis inclouen les acotacions .

  Les cometes s’utilitzen per a reproduir una citació o paraules textuals d’algú .

  Els punts suspensius indiquen que una frase és inacabada perquè es vol donar a entendre 
alguna cosa, per reticència, etc .

  Les interrogacions indiquen preguntes .

 b) resposta oberta . Cal parar atenció a la dicció, la modulació de la veu, l’entonació, etc .

 c) resposta oberta .

unitat 7. el text teatral
el teatre entre la renaixença i el modernisme
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Pàgina 171

activitat 3

 a) Acotacions escèniques: tot el primer paràgraf

  Acotacions d’actuació: (Aturant-se al llindar, escolta un moment i diu en veu baixa.)

 b) Les acotacions d’actuació són notes que l’autor va introduint per tal d’especificarhi els movi
ments dels actors, les accions, els tons de veu, i totes aquelles informacions que considera 
necessàries per a dur a terme la possible posada en escena .

 c) Al fòrum, a la dreta, a l’esquerra, a través de, prop de, darrere de, a ambdós costats, davant, 
sobre, damunt, a tot arreu .

 d) resposta oberta . A tall d’exemple:

  (Una gran sala. Al fòrum, un gran buit que serveix d’accés a una habitació… A la dreta, una 
porta de doble batent; a l’esquerra, una porta vidriera… A través dels vidres es veu part d’una 
galeria oberta. En primer terme, una tauleta ovalada. A la dreta, una gran estufa, una butaca 
de respatller alt, un coixí per als peus i dos tamborets. També a la dreta un sofà raconer i una 
tauleta redona. A l’esquerra, un altre sofà. Darrere, un piano. A ambdós costats del gran buit 
del fòrum, sengles prestatgeries atapeïdes d’objectes de ceràmica i porcellana. A la saleta 
menuda, un sofà amb un retrat d’un elegant ancià amb uniforme de general. Un llum de sos- 
tre penja damunt la taula. Flors disposades en pitxers i gerros. Catifes gruixudes. Llum de matí. 
El sol entra a través de la porta.

Pàgina 172

activitat 4

resposta oberta .

activitat 5

resposta oberta .

activitat 6

resposta oberta .

Pàgina 173

activitat 7 

Ordre correcte: d, b, e, c, a

La segona part de l’activitat és de resposta oberta . 

unitat 7. el text teatral
el teatre entre la renaixença i el modernisme
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Pàgina 174

activitat 8

tragèdia: Mar i cel, d’Àngel guimerà . pàgina 181 .
Comèdia: El burgés gentilhome, de molière . pàgina 177 .
drama: Aigües encantades, de joan puig i ferrater . pàgina 182 .

activitat 9

 a5; b4; c3; d2; e7; f1; g6

Pàgina 175

activitat 10

resposta oberta .

activitat 11

a2; b5; c6; d4; e3; f1; g7

activitat 12

us adjuntem informació sobre les òperes citades a l’activitat:

 a) La flauta màgica és una òpera còmica alemanya en dos actes de Wolfgang amadeus 
mozart, amb llibret d’Emanuel Schikaneder . Combina el cant amb fragments parlats . El príncep 
tamino, fugint d’una serp gegant, arriba al regne de la reina de la Nit . Aquesta li demana que 
vaja a alliberar la seua filla, que està tancada en un castell . unes dames li donen una flauta 
màgica amb la qual podrà superar totes les dificultats que se li presenten . tamino, amb l’ajut 
de papagueno, aconsegueix alliberar la jove, de la qual s’enamora i, gràcies a la flauta màgica 
supera les proves que Sarastro li posa . A diferència del que era habitual en les òperes, aquesta 
té un final feliç .

 b) La Traviata. giuseppe verdi va compondre aquesta òpera en tres actes, amb text de fran
cesco maria piave . Està basada en la novel·la d’Alexandre dumas de l’any 1848, La Dame aux 
Camélias . A diferència d’altres òperes de Verdi, La Traviata és un drama psicològic de caràcter 
intimista i realista, on el drama i la música estan perfectament integrats . La història gira al 
voltant de la protagonista, Violeta Valéry, una jove de l’alta societat parisenca que s’enamora 
perdudament del jove Alfredo germont, i dels sacrificis que ella haurà de fer a causa d’aquest 
amor . L’amor i la mort són els dos eixos principals de l’obra . L’escena del brindis és de les més 
conegudes d’aquest gènere .

 c) Turandot és una òpera en tres actes de giacomo puccini . És la història d’una princesa xine
sa, coneguda i famosa per la seua crueltat, que s’ha de casar prompte . Com que no vol ferho, 
proposa a tots els possibles candidats una juguesca que consisteix a solucionar tres endevina
lles; qui no ho aconseguisca, morirà . El príncep Calaf, l’últim candidat, les endevina, però ella 
no s’hi vol casar . El príncep li proposa la seua endevinalla: que endevine el seu nom abans de 
ferse de dia i ell morirà . però, en ferse de dia, tot es veu diferent i, al final, tot s’arregla i triomfa 
l’amor .

unitat 7. el text teatral
el teatre entre la renaixença i el modernisme
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 d) Guillem Tell, amb música de rossini, sobre el llibret en quatre actes d’Etienne de jouy  
i Hippolyte Bis . guillem tell fou un heroi de la lluita per la independència de Suïssa davant dels 
austríacs . després que el seu poble fóra destruït, guillem tell va ser empresonat pel tirà gess
ler, però va fugir i encapçalà una llegendària lluita . L’escena més coneguda d’aquesta trepidant 
aventura és la que protagonitzen la fletxa, la poma i el nen .

 e) Carmen es una òpera francesa en quatre actes amb música de georges Bizet . Es basa en 
una novel·la de pròsper merimée . transcorre a Espanya, cap al 1820 . L’obra descriu els amors 
de don josé amb la gitana Carmen, dona fatal i sensual, que provoca la gelosia dels seus dife
rents amants i, amb això, el desastre .

 f) Aïda, és una òpera en quatre actes amb música de giuseppe verdi, a qui van encarregar 
l’obra per a la inauguració del Canal de Suez . Verdi es va inspirar en la història de l’antic Egipte, 
en l’època dels faraons . Aïda, una princesa etíop, és capturada i duta com a esclava a Egipte . un 
comandament militar, radamés, es debat entre el seu amor per ella i la seua lleialtat al faraó . 
per complicar la trama, la filla del faraó, Amneris, està enamorada d’ell .

 g) Parsifal és una òpera en tres actes composta per richard Wagner . El llibret, del mateix com
positor, està basat en un poema èpic medieval sobre la vida del cavaller de la cort del rei Artús 
i la seua recerca del Sant greal . 

activitat 13

resposta oberta .

HistÒria de la literatura

Pàgina 179

activitat 1

a) V; b) f; c) V; d) V; e) V; f) f; g) V; h) f; i) V; j) V

activitat 2

resposta oberta .

Pàgina 181

activitat 3

 a) L’autor utilitza el vers decasíl·lab .

 b) desditxat (desgraciat, infeliç); ses huris (els seus huris); mos llavis (els meus llavis) 

 c) Acotacions d’actuació .

unitat 7. el text teatral
el teatre entre la renaixença i el modernisme
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 d) Saïd i Blanca expressen el seu amor impossible, el destí cruel, la intransigència i els sentiments 
religiosos enfrontats .

 e) tragèdia, perquè és una obra dramàtica que parla d’assumptes greus i transcendentals . Els 
temes (l’amor, la gelosia, un destí cruel, una guerra, una venjança…) són tractats amb un to 
seriós i un estil elevat .

Pàgina 182

activitat 4

 a) una xica jove, al voltant dels vint anys . Estudiant universitària, amb un nivell cultural alt, d’idees 
obertes i que lluita per les seues llibertats . defensa l’estudi i el progrés . És tossuda i emprene
dora .

 b) Cecília pensa que les persones s’han d’estimar tal com són . El pare, home autoritari, representa 
un estat de coses, el manteniment d’unes estructures que sotmeten la dona —la filla, l’espo
sa— a la seua voluntat . Cal considerar els estereotips, construccions culturals que determinen 
una visió de les característiques i actituds de cada sexe . Creen models rígids en els quals s’ha 
d’encaixar per ser socialment acceptat, fixen un model d’home i un model de dona i, a partir 
d’una visió tòpica construïda, estableixen un sistema desigual de relacions entre els dos sexes .

Pàgina 183

activitat 5

resposta oberta .

estudi de la llengua

pàgina 186

activitat 1 

 a) en 

 b) en 

 c) en 

 d) els

 e) ho

 f) ho

 g) en 

 h) l’ 

 i) la 

 j) en

 k) ‘ls

 l) los

Pàgina 187

activitat 2

 a) El necessite .

 b) Ho necessite .

 c) Ho necessite .

 d) En necessite .

 e) En necessite dos mil .

 f) El necessite .

unitat 7. el text teatral
el teatre entre la renaixença i el modernisme
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unitat 7. el text teatral
el teatre entre la renaixença i el modernisme

activitat 3

 a) El Congrés de diputats les ha admeses .

 b) ja les hem tretes totes .

 c) ja l’hem tramesa .

 d) Els has portats?

 e) Les hem fetes .

 f) No l’hem entesa .

 g) L’has enviada?

 h) Enguany ja les he venudes .

 i) No els han tornats .

activitat 4

 a) Els joves han de saberne .

 b) Els pares hi confien .

 c) dos alumnes no hi estan d’acord .

 d) Els amics hi han renunciat .

 e) Sempre hi confiaré .

 f) marta mai no hi està d’acord .

 g) La meua germana no se n’oblida mai .

 h) pots accedirhi?

 i) Els veïns s’hi han negat .

 j) En la seua exposició oral, Agnés en va parlar .
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unitat 7. el text teatral
el teatre entre la renaixença i el modernisme

activitat 5

 a) teresa vindrà a la festa . Teresa hi vindrà .
  CCL

 b) Els cavalls corren per l’hipòdrom . Els cavalls hi corren .
 CCL

 c) Sempre dorm de costat . Sempre hi dorm .
 Cpred

 d) Enric viu molt feliç . Enric hi viu .
 Cpred

 e) A l’estiu anirem de vacances als pirineus . A l’estiu hi anirem de vacances .
 CCL

 f) Vicent sempre es troba cansat . Vicent sempre s’hi troba .
 Cpred

 g) ferran toca molt bé la guitarra . Ferran hi toca la guitarra .
 CCmanera

 h) El seu oncle sempre va amb bastó . El seu oncle sempre hi va .
 CCInstrument

 i) jordi torna demà de Londres . jordi en torna demà .
 CCL (de procedència)

 j) La situació es presenta complicada . La situació s’hi presenta .
 Cpred

Pàgina 188

activitat 6

 a) qui ho sap?

 b) joan fuster va nàixer a Sueca i hi va morir .

 c) És sord, no hi sent .

 d) No hi crec .

 e) El professor d’anglés aprova tots els alumnes i en parla bé .

 f) Hi ha massa alumnes a classe .
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Pàgina 189

activitat 7

 a) Si necessita el cotxe, li’l puc deixar . (tots els pronoms han d’anar junts .)

 b) Compreuvos la novel·la i llegiula . (darrere de verb, el pronom ha d’anar enllaçat amb guionet 
o apòstrof .)

 c) Li contaré una història . (davant de verb no s’usa mai el guionet .)

 d) El llibre, me l’he llegit sencer . (L’apòstrof se situa tan a la dreta com siga possible .)

 e) Si no trobe el llibre, me’l deixaràs tu? (El pronom em adopta la forma plena me davant d’un 
altre pronom .)

 f) per favor, quan trobeu el disc, torneunosel . (darrere del verb, el segon pronom adopta la 
forma reforçada el.)

 g) Si vols que fique el compàs dins l’estoig, l’hi ficaré . (El pronom hi sempre se situa l’últim .)

 h) Vols guardar la bici en el garatge? Sí, la hi guardaré . (El pronom la no s’apostrofa davant hi, 
perquè no s’apostrofa davant i o u àtones i, evidentment, els pronoms febles són àtons .) 

 i) Si necessita els meus apunts, li’ls deixaré . (El pronom de complement indirecte és li; només 
es pot utilitzar se com a pronom reflexiu, és a dir, quan subjecte i complement indirecte fan 
referència a la mateixa persona .) 

 j) us n’aneu ja? (No és correcta la substitució dels pronoms ens i us per se .)

 k) Si em pregunten per tu, els diré que tornaràs de seguida . (El plural de li és els .)

activitat 8

 a) No necessite els llibres, podeu emportarvosels .

 b) quan tinga el resultat, li’l comunicaré .

 c) Anemnosen .

 d) El meu company m’ha deixat els apunts, demà li’ls tornaré .

 e) Si em pregunten, què els dic?

 f) Arnau ja se n’ha anat .

 g) No em deixes la jaqueta que no la utilitzaré .

 h) demà te n’aniràs a casa?

 i) No ha entés res, demà li ho explicaré .

 j) Ajuda’m, que no m’hi veig .

unitat 7. el text teatral
el teatre entre la renaixença i el modernisme
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activitat 9

 a) demà me’n vaig de vacances .

 b) Amb aquesta llum, no m’hi veig .

 c) Al bar de l’institut, s’hi menja molt bé .

 d) L’abric li està menut, no se’l pot posar .

 e) Això que ha passat, no m’ho esperava .

 f) Arribaren tard i se’n van anar de seguida .

activitat 10

 a) Aquestes festes compraré regals per a tots . Aquestes festes els en compraré .
 Cd CI

 b) recorda’t de comprar el periòdic . Recorda-te’n.
 CrV

 c) per favor, deixa el llibre al prestatge . Per favor, deixa-l’hi .
 Cd CI

 d) Has de tallar el pernil amb el ganivet . L’hi has de tallar .
 Cd CC Instrument

 e) L’alumne no pot aprovar l’assignatura . L’alumne no la pot aprovar .
 Cd

 f) Cal convidar els veïns . Cal convidar-los .
 Cd

 g) No m’acostume a la teua manera de vestir . No m’hi acostume .
 CrV

 h) Cada setmana em compre un llibre . Cada setmana me’n compre un.
 Cd

 i) Espere que vingues al sopar . Ho espere.
 Cd

 j) Compraré taronges al mercat . N’hi compraré .
 Cd CCL

unitat 7. el text teatral
el teatre entre la renaixença i el modernisme
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Pàgina 190

activitat 11

 a) Has dit als pares que demà te’n vas de campament? Sí, ja els ho he dit .

 b) Si em demanes tabac no te’n donaré .

 c) quan li encarregues oli, encarregali’n per a mi també .

 d) quan has posat els macarrons al foc? els hi he posats fa deu minuts .

 e) Hem decidit que visitarem la mare . demà li ho direm .

 f) Aquestes claus són per als veïns . els les vols donar tu, per favor?

 g) Aquests impressos són per als alumnes de 4t A; repartiu losels quan arriben .

 h) Vols acostumarte a fer exercici? Sí, vull acostumarm’hi .

activitat 12

 a) quan acabeu les activitats, us les corregiré i us les tornaré de seguida .

 b) Sempre m’havia posat pantalons vaquers i ara no me’n pose mai .

 c) marta m’ha demanat que li porte el treball a sa casa però no sé si portarli’l .

 d) A la classe hi ha papers a terra, recolliulosen .

 e) Véste’n ara mateix d’ací o et penediràs del que estàs fent .

 f) quan vam anar d’excursió estàvem molt contents, però quan en vam tornar, no n’estàvem 

tant .

 g) Aquesta xica necessita diners . dónali’n i diguesli que se’n vaja .

 h) Carles, recorda que has de tornar el llibre al bibliotecari; què et sembla si li’l tornes ara?

 i) Compra les postres; en acabar de dinar ens les menjarem .

activitat 13

 a) A una bola, no se li pot treure punta .

 b) A tots els porcs, els hi arriba el seu Sant martí .

 c) Allò més ben guardat, s’ho menja un gat .

 d) El garbí, a les set se’n va a dormir .

 e) Boirina pixotera, tornate’n enrere .

 f) Amb les coses de menjar, no s’hi juga .

 g) qui no té feina, déu li’n dóna .

 h) A les fosques ningú s’hi veu .

 i) de rics, el cementeri n’és ple .

 j) El secret del teu veí, te’l dirà un porró de vi .

unitat 7. el text teatral
el teatre entre la renaixença i el modernisme
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activitat 14

 a) m’agradaria poder pagarvosla . 

 b) No els ho diré . 

 c) El professor de matemàtiques no els les contesta . 

 d) No els els deixaré .

 e) per favor, deixa’lsels . 

 f) Sempre els els conteste .

 g) Si el meu cosí necessita diners, li’n deixaré . 

 h) Contesteulosles .

 i) jaume els les contesta . 

 j) La mare li l’escriu . 

Pàgina 191

activitat 15 

acte segon

escena desena

Antònia: I, ara, què fem?

Marga: I m’ho preguntes a mi? És cosa teua . jo me’n vaig a casa . On hauré posat les claus?

Antònia: quina amiga! I em deixes ací plantada amb un guàrdia civil mort . Visca la solidaritat!

Marga (Troba les claus dins l’armari.): Ací estan les meues claus . però si jo no les havia tretes… 
Si en tinc unes altres a la butxaca! ja ho sé: són les de Lluís! deu haver vingut a buscar-les i se 
les haurà deixades .

Antònia: Si és així, segur que torna a buscarles .

Marga: Si s’ha trobat amb joan, li haurà contat que estic prenyada . I què li dic jo ara? jo no sóc 
com tu, que te les inventes volant . mira, em quede ací . ja t’apanyaràs per traure’m d’aquest 
embolic… li ho contaràs tu…

Antònia: molt bé, clar que sí . li ho he de contar, jo . Ho he de fer jo tot . Com que m’ho puc tirar tot 
a l’esquena, veritat?… (Observa el guàrdia civil.) Escolta que està mort de veritat .

Marga: Ho veus? tu i els teus miracles .

Antònia: jo ho he avisat: alerta amb la maledicció, que santa Eulàlia és una santa terrible i molt 
rancuniosa . (Agafa el guàrdia per les aixelles, l’alça i el deixa caure .)

Marga: què fas?
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Antònia: La respiració «artificial» .

Marga: Això ja no s’estila . li has de fer la respiració artificial com als ofegats .

Antònia: No voldràs que em pose a besar guàrdies civils . Si ho arriba a saber el meu home… Besa’l 
tu, que ets més jove i més moderna .

Marga: Això! mira quina altra! Necessitem una bomba d’oxigen .

Antònia (Reflexiona .): la tinc! Les del soldador del meu home . L’una és d’oxigen i l’altra d’hidrogen . 
Vine, ajuda’m! tanque la clau de l’hidrogen i òbric la d’oxigen . Això és . li agradarà . És com passar 
un mes al camp . Es posarà bé de seguida .

Marga: Estàs segura?

Antònia: Clar que sí . Ho he vist al cinema . Veus? ja comença a respirar . mira com se li mou la  
panxa… Ara l’alça i de seguida l’abaixarà .

Marga: em pareix que només l’alça i prou… Antònia, para, para, que estàs inflant-lo com un baló!

Antònia: m’he equivocat de bombona . Ai, que no puc traure-li el tub de la boca! No! Cap a l’altre 
costat, gira’l cap a l’altre costat!

Marga: ja està .

Antònia: maria santíssima! quina panxa! marga, hem embarassat un guàrdia civil .

pràctica Final 

Pàgina 192

resposta oberta . perquè integren tots els aprenentatges realitzats al llarg de la unitat, es proposa 
escriure una adaptació teatral del conte de pere Calders La consciència, visitadora social, que re
produïm a continuació .

la consciència, visitadora social

per una escletxa prima, un raig de bonhomia il·lumina l’esperit de depa Carel·li, l’assassí .

Es deixondeix estirant els braços, com tantes i tantes persones normals, i, ben bé de passada, 
aparta el petit escrúpol i es limita a pensar que possiblement es repetirà aquella visita, a punt d’es
devenir familiar .

per la finestra de la seva mansarda, mira el despuntar del dia en el paisatge de terrats, i el mandrós 
desplegarse dels fumerols de cada xemeneia, les tentines de bandera dels llençols bressolats per 
l’oreig de l’alba, i qui sap quin encís que es desprèn del perfil d’una muntanya llunyana l’inclinen 
cap a la poesia . una mena de poesia, és clar . Allarga un dit i prem el dispositiu que para el timbre 
del despertador .
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Aleshores, el primer silenci de la jornada li retorna una cavil·lació del vespre anterior . usarà la corda, 
avui, o l’arma de foc o la blanca? La feina és senzilla, però la llarga tradició de l’arma blanca li fa fer 
un somriure aprovador; s’alça, obre el calaix d’una taula esvinçada i en treu un manyoc de punyals 
i ganivets . La contemplació d’un d’ells li dóna la lleu esgarrifança que provoquen de vegades els 
tendres records de joventut . una llegenda opaca la brillantor de la fulla de dalt a baix: «A depa, 
perquè tingui present, cada vegada, l’amor de la seva Coloma 101104 .»

«Coloma, Coloma!» Clou els ulls evocant l’idil·li i el desenllaç, els set anys de reclusió a Santa Lèdia 
i la fuga a través de les dunes marítimes . guarda l’eina, únicament, per aquest lligam sentimental, 
perquè una gran osca es menja una part de la «l», de la segona «o» i de la «a» del nom de la seva 
antiga enamorada . una taca de rovell prop de l’empunyadura li encomana sempre el dubte de si 
es tracta d’una relíquia de la sang d’ella .

pel que necessita en aquesta ocasió, li aniria bé el tallapapers d’or de toledo, hàbilment esmolat . 
L’agafa i l’esgrimeix amb un gest d’assaig ple d’experiència, i quan té el braç endarrere, a posta de 
carregar el pes del cos per donar al cop el bon impuls necessari, el deixa glaçat una coneguda sen
sació: és com si milers de pinzells de pèl de marta li reneguessin l’esquema fentli un pessigolleig 
metafísic . «deu ser ell!» Es gira i, en efecte, es topa amb l’àngel .

En diu «l’àngel» per expressar la seva hibridesa, però s’adona que en cap història sobrenatural no 
se’l podria classificar així .

La figura mou el cap i un dit negativament, i, amb una veu sense sexe, diu:

—No facis això, Carel·li . mira que encara hi ets a temps .

Ell se’l mira gairebé sense sorpresa . La mateixa mena de bata blanca fins als peus, amb una roba 
de punts lluminosos que el fa pensar en la manera com s’interpreta la neu en els aparadors nada
lencs, i els cabells rossos a la romana, amb el caient senyor de sempre . Li repassa amb la mirada 
les galtes rosades, les pestanyes llargues i, penjant del braç dret, el conegut maletí de pell vermella . 
Com cada vegada, a desgrat de trobarho ell mateix estúpid, se li acudeix un qualificatiu francès que 
li sembla el més definidor de tots: és un àngel démodé . Exactament .

fa temps que, pensanthi, va arribar a la conclusió que es tractava d’un artifici evangèlic . una ma
nera de fer catòlica vestiria l’aparició amb un hàbit negre i quasi amb tota seguretat li arreglaria 
els cabells al gust franciscà . No podria explicar en què consistia aquest gust, però creia cegament 
exacta la seva presumpció . Oh!, i no tan sols l’intuïa de procedència evangèlica, sinó d’inspiració 
nordamericana . Cada cop que se li presentava, li feia l’efecte que d’un moment a l’altre obriria el 
maletí i en trauria una cinta amb les següents paraules: «Escolteu la veu de la nostra consciència  
i deduïune sucosos ensenyaments per a l’exercici 19471948» .

de per què ell, tan vinculat a les vores del mediterrani, havia de tenir relacions amb un àngel d’apa
rença publicitària i ultramarina, no en podia dir res ni sabia explicars’ho . per altra banda, coneixia 
molt bé el contingut del maletí de pell vermella: no res de cintes amb lletres impreses .

En realitat, el maletí contenia les futures conseqüències de les accions que projectava . I com que 
les accions eren dolentes, sempre que mereixien l’atenció d’aquell personatge tan objectiu, física
ment parlant, els resultats eren també dolents . tem, doncs, el maletí i per virtut seva sent un gran 
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respecte per l’àngel . fins al punt que ell, que es diu de tu amb tothom sense distinció de jerarquies, 
s’adreça a l’àngel tractantlo de vostè .

—Segui –li diu assenyalantli un balancí .

La figura s’asseu i, en el moment de ferho, la túnica blanca li cruix com el gebre en ésser trepitjat . 
Es posa el maletí damunt els genolls, perquè es vegi bé, i comença a gronxarse lentament, mentre 
amb el dit estirat reprèn una filípica que l’altre se sap de memòria:

—No anem bé, depa . ja veus quina vida has portat i de què t’ha servit . Estàs a punt d’entrar a la 
vellesa i ets pobre . Oh, i el que és aquesta llinda de l’ancianitat no la passaràs pas . El mal torna 
sempre al lloc d’on han sortit, com les processons, les bromes i aquella coneguda arma australiana . 
fins ara t’has escapat per miracle, i encara a mitges, perquè estàs congriant damunt teu tot d’ele
ments que acabaran per destruirte .

L’al·lusió a la seva pobresa el torba més que no pas l’anunci d’un perill . Instintivament tapa amb 
el cobrellit un tros de matalàs esquinçat per on s’escapen uns quants flocs de borra . En un intent 
desesperat per mostrarse pròsper, ofereix:

—No vol prendre alguna cosa?

ja sap que aquell hoste no prendrà res, i s’avergonyeix tardívolament de la seva beneiteria . L’àngel, 
com és natural, mou novament el cap per negar i els cabells a la de seda .

El respecte que li inspira el seu visitant no ha exclòs, en cap cas, una mena d’urc que l’obliga a 
enfrontars’hi . d’una cambra de mals endreços, en treu una mola de pedal i es posa a esmolar 
l’esfullador d‘or de toledo . La vocació, quan se sent fortament, exerceix un gran domini i, per altra 
banda, ell no ha estat mai covard . S’ha proposat matar la vella i ho farà, a desgrat del seny que 
respiren les paraules de l’àngel .

del contacte de l’acer amb la pedra, neix un xiulet que es clava en els racons més amagats de la 
golfa . per un moment, quan alça l’eina per provar el llos amb la gema del polze, depa Carel·li sent 
alguna cosa que li produeix ofec . La direcció del so és tan clara que, sens dubtar, acosta l’orella al 
maletí de l’àngel i escolta un tictac inconfusible .

fa anys que a l’Illa Negra, el director del penal, cometent un veritable abús d’autoritat, va obligar els 
còmplices d’un assassí famós a presenciar la seva execució . Entre ells, el jove Carel·li assistí amb els 
ulls esbatanats a la desaparició de l’amic, que lligat a una cadira i amb l’argolla al coll se’ls mirava 
amb una mirada terrible . En aquella sala hi havia un gran rellotge de pèndola, i quan depa es cobrí 
la cara amb les mans, de tanta pena, el rítmic batec del mecanisme va omplirli tota l’ànima . I l’ha 
recordat sempre amb tanta precisió que ara el pot identificar sense esforç i es torna pàl·lid . però, 
després de tants anys d’ofici, qui retrocediria? Acaba de preparar l’instrument escollit, fa un gest  
a l’àngel i surt cap al carrer .

una boira de bon matí enfosqueix el sol, que, malapte, cerca la terra com una gran nineta glauca .

Carel·li tomba per dos xamfrans i surt a una ampla avinguda . Camina al llarg de la reixa d’un mi
nisteri i, amb el mànec del tallapapers, ressegueix els barrots de ferro produint un soroll tot ple de 
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joventut . S’atura per esperar un òmnibus i, abans que n’arribi cap, encara té temps de dir a unes 
noies una galanteria de vell trinxeraire refinat .

L’autobús el deixa en un barri distingit i silenciós . Segur d’ell mateix, cerca una petita porta en un 
racó d’una paret de pedra i l’obre hàbilment; travessa un jardí procurant evitar el craquejar de la 
grava i s’enfila per un engraellat de fusta, cobrintse tot ell amb la verdor de l’heura . Salta la barana 
del primer balcó i, aleshores, el pes dels anys l’obliga a aturarse per reprendre el bleix . Obre una 
altra porta, separa unes cortines i vet aquí la vella en el seu llit, amb una gran còfia plena de puntes 
que li mig tapen els ulls closos . dret al seu costat, gairebé fluorescent de tan blanc, l’àngel l’espera 
per increparlo .

—No la matis, Carel·li . No n’hi ha necessitat . pots robar sense tocarla . ja veus que dorm profunda
ment .

—En dirli això, li passa el maletí de pell vermella per davant del rostre . però cada u es deu a allò 
que és, i ell està ben decidit . tot empenyent l’àngel amb suavitat, li diu:

—Aparti’s, que podríem esquitxarlo .

La comunitat establerta entre ell i la víctima per aquest plural li dóna la sensació de plenitud, d’har
mònica consecució d’un superior propòsit . Clava l’eina destrament i ofega la ranera amb el coixí .  
ja està . Es lliura després a un savi saqueig i se’n torna pel mateix lloc per on ha vingut .

Novament en el carrer, es gira per dir a l’àngel:

—No es molesti més, no, que jo tot sol em faré les inútils reflexions del cas .

diu això i s’allunya cantant a baixa veu, amb una gran tristesa .

criteris d’avaluació

valoració descripció

1 fluix

No ha fet una bona tasca de planificació . Hi falta l’inventari dels personatges .  
El text no està estructurat en actes ni escenes . No hi ha acotacions escèniques per 
a descriure l’espai on se situa l’acció . El text conté bastantes errades de puntuació, 
ortogràfiques i gramaticals .

2 Acceptable
tot i que ha planificat bé l’adaptació teatral, ha comés moltes mancances en la 
redacció del text: no ha utilitzat els signes tipogràfics i de puntuació correctament,  
hi falten acotacions escèniques i d’actuació .

3 Bé
Ha fet una bona tasca de planificació i han adaptat el text narratiu correctament, però 
l’ús dels diàleg i les acotacions podrien estar més ben treballats . A més, presenta 
algunes faltes d’ortografia i de puntuació .

4 Excel·lent
Ha fet una feina excel·lent d’adaptació d’un text narratiu a un text teatral: ha emprat 
tots els recursos tipogràfics i els signes de puntuació, i ha fet un bon ús de les 
acotacions . Els diàlegs i les acotacions estan escrits amb una ortografia correcta .
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