
165  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

Continuem en aquesta unitat amb el tema iniciat en l’anterior . Si en la unitat set es treballaven tots 
els elements del text teatral, en aquesta s’analitzen els elements de la posada en escena, és a dir, 
l’espectacle teatral com a realització final del procés de comunicació que s’inicia amb l’obra literària . 
també s’estudia l’aparició del teatre independent, en què el treball col·lectiu deixa de banda l’obra 
literària . En l’apartat d’història de la literatura s’analitza el teatre des de la postguerra fins a l’actualitat 
i, es tanca la unitat amb l’estudi de les unitats fraseològiques i la tonalitat oracional .

comunicació

Pàgina 194

activitat 1

 a) No, per a ell el text dramàtic és l’escriptura del text teatral, mentre que la posada en escena és 
una síntesi artística on intervenen altres codis a més de l’escriptura .

 b) En l’escriptura del text teatral intervé el codi lingüístic (el text), mentre que en la representació 
intervenen codis de les arts plàstiques i de la música, a més de la interpretació .

 c) En el moment de la representació davant un públic determinat .
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activitat 2

 a) uns actors representant en directe unes històries .

 b) precisament el fet que siga en directe; com ell diu, els actors estan vius i ho senten tot .

 c) Activitat de resposta oberta . Cal, però, fer reflexionar els alumnes dels problemes que té el 
directe: si t’equivoques no es pot repetir l’escena tantes vegades com es vulga fins que isca 
perfecta . 

 d) Activitat de resposta oberta . Es pot plantejar la prohibició de dur el mòbil encés .

 e) Era la musa de la comèdia i de la poesia lleugera . Se la representa com una jove que porta a 
la mà una màscara somrient, que és el símbol de la comèdia .

activitat 3

Actors i actrius → a) proves, tria del repartiment . → Els actors i actrius memoritzen els seus 
papers → d) assajos de moviment, personatges…

Obra → director o directora → El director o directora prepara el pla d’assaig . → c) assajos gene
rals → f) representació → públic

b) dissenyadors i tècnics → projectes d’escenografia, llums, vestuari, etc . → e) es pressuposten 
els diferents projectes i se n’aprova la realització . → realització dels diversos elements . →  
g) el director o directora supervisa el treball.

unitat 8. del text a l’espectacle
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activitat 4

 a) És el teatre grec d’Epidaure (Argòlida, grècia) . té cabuda per a milers d’espectadors i un espai 
circular per on evoluciona el cor . L’escenografia és inexistent .

 b) És el teatre romà de Sagunt . A diferència del grec, es donava més espectacularitat a l’escena  
i el mur posterior era una sumptuosa edificació . L’orquestra té forma de semicercle, amb la qual 
cosa els espectadors estan més a prop de l’espai escènic .

 c) És una església, lloc on es feien bona part de les representacions religioses medievals . En 
aquest cas es tracta de la representació d’El Misteri d’Elx .

 d) És el Corral de comedias, d’Almagro . És un pati tancat en el qual es feien les representacions 
del teatre renaixentista . L’escenari és una plataforma més elevada que entra dins el pati .

 e) És un teatre a la italiana . Es tracta d’un local tancat, amb un escenari frontal elevat i el lloc des
tinat al públic en forma de ferradura .

 f) És el carrer .

activitat 5
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t E A t r E Z Z O B
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activitat 6

resposta oberta . Activitat de creació que els pot servir per a la pràctica final . Els alumnes han d’in
ventar una companyia teatral, donarli un nom i contar la seua possible trajectòria artística . poden 
ferho en un full o bé, si tenen coneixements informàtics, en format de pàgina web com les de les 
companyies professionals .

unitat 8. del text a l’espectacle
el teatre actual

escenari o companyia

bambolina, tramoia, escenari, actriu, attrezzo, 
estrena, teatre

espai per al públic

acomodador, galliner, platea, llotja, teatre
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activitat 7

Activitat de creació en grup relacionada amb l’anterior i dirigida a iniciar el treball de la pràctica final . 

Pàgina 200

activitat 8

 a) pel vestuari del protagonista podem deduir que és un metge o un infermer que acaba d’eixir 
del quiròfan de fer una operació .

 b) pel nom podem pensar que és un home d’origen àrab o magribí i que fa tasques de treballador 
de jardineria per al vestuari i el decorat .

 c) És una dona encara jove que va vestida esportivament però que al mateix temps té el mal gust 
d’anar amb bijuteria cara i molt maquillada .

 d) rosària porta una còfia, element típic de les criades de fa anys . Al mateix temps va amb el cap 
ple de rul·los, cosa que desentona amb l’uniforme d’una criada de casa bona .

 e) Els tres personatges (el cap de la secta i els dos lloctinents) semblen extrets d’un còmic: són de 
color groc fort per a indicar que són asiàtics, porten les ungles llarguíssimes, bigotis i quimonos 
rojos . Són tots els tòpics dels personatges malvats dels còmics .

activitat 9

resposta oberta . Els alumnes han de veure que és una obra estrenada el 1670 i que, per tant, el 
vestuari ha d’estar d’acord amb el que es portava a frança en el segle xvii (perruques, casaques…) 
i que no podran utilitzar elements que no existien en eixe moment (rellotges de polsera, llum 
elèctrica, etc .) .

activitat 10

resposta oberta . Els alumnes han de triar dos actors coneguts i buscar informació sobre la seua 
trajectòria professional per elaborarne els currículums .

activitat 11

Activitat que remet a la pràctica final que els alumnes han d’anar realitzant al llarg de la unitat .

Pàgina 201

activitat 12

resposta oberta . L’espai escènic és el pati d’un institut, de nit, i ha d’estar decorat per a la festa de 
final de curs .

unitat 8. del text a l’espectacle
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Pàgina 202

activitat 13

 a) Elements fixos: suport, aparador, sofà, un espill, butaques, una tauleta, taula principal, quadres, 
fotografies i objectes exòtics .

  Elements mòbils: cinc testos amb flors, peces de vaixella .

 b) perquè la il·luminació ha d’indicar el pas del temps de la vesprada a la nit i, finalment, el raig 
de lluna que ha d’entrar a través dels finestrals del fons que donen a la terrassa . L’efecte es 
pot aconseguir amb llums de colors: quan és de vesprada, llums més grogues i rogenques; 
després, la llum se n’anirà i hi haurà foscor i, finalment, entrarà el raig de lluna que s’haurà de 
fer amb algun efecte d’il·luminació .

resposta oberta . Els alumnes han de situar els elements del decorat en un escenari .

activitat 14

 a) per a traslladar la protagonista a un espai imaginat, el que passaria si ella fes el que realment 
sent .

 b) Amb el de la interpretació: mentre ella està en l’espai irreal hi ha un canvi de llum, però també 
es paralitzen els moviments dels actors, com si tot s’aturés; només ell es mou per l’escenari .

 c) resposta oberta .

activitat 15

Els alumnes han de realitzar la part corresponent a l’escenografia i a la il·luminació de la pràctica 
final .
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activitat 16

resposta oberta . Els alumnes han d’adonarse que els efectes s’han de poder crear en un centre 
escolar, on no hi sol haver focus especials ni altres elements més professionals . En canvi, els efec
tes sonors amb ordinador són més fàcils d’aconseguir .

activitat 17

Els alumnes han de realitzar la part corresponent a l’escenografia auditiva de la pràctica final .

Pàgina 204

activitat 18

resposta oberta . Els alumnes han d’observar les diferents mostres de cartells i fullets de mà i ela
borarne un d’original . Es pot remetre els alumnes a l’activitat 9 de la pràctica final i que el cartell  
i el fullet que elaboren siguen els de la seua obra .

unitat 8. del text a l’espectacle
el teatre actual
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Pàgina 205

activitat 19

resposta oberta . Els alumnes han de ser conscients que la crítica és un tipus de text expositivo 
argumentatiu; per tant, hauran de justificar per què l’espectacle teatral és bo o no ho és . també cal 
recordarlos que fer una crítica no és fer un resum de l’obra .

activitat 20

resposta oberta .

activitat 21

Els alumnes han de realitzar la part corresponent a la publicitat de la pràctica final si no l’han feta 
ja aprofitant l’activitat 18 .

HistÒria de la literatura

Pàgina 207

activitat 1

cançó de les vies legals 
 
Vaig escriure al burgmestre  
una carta i li vaig dir:  
«Això és pitjor que la pesta,  
ja ningú no viu tranquil. (b)
Han passat més de vuit dies,  
no s’ha dignat contestar, (h)
i la carta jo diria  
que se li ha traspaperat .  
 
un sol: jo, sol, fer res no puc,  
ningú no m’escolta,  
jo, sol, fer res no puc, (a)
tot sol com un cuc .  
 
jo li vaig dir en audiència:  
«és un afer col·lectiu,  
perquè aquestes males bèsties  
a tot arreu fan el niu. (d)
patirem molta misèria  
si no les traiem aviat .»  
Em va escoltar amb paciència  
i va dirme «exagerat!». (i)

 
Els dos: tu, sol, fer res no pots,  
ningú no t’escolta,  
tu, sol, fer res no pots,  
dos ja som més forts. (f)
 
ja fa prop d’una setmana  
me’l vaig trobar pel carrer; (g)
gairebé no m’escoltava  
i em va dir «m’ho pensaré» .  
L’endemà tenia pressa  
però es va aturar un moment,  
i em va dir que allò no era  
cosa de l’ajuntament. (j) 

Els tres: Ell, sol, no pot fer res, 
ningú no l’escolta, (j)
ell, sol, no pot fer res,  
ara ja som tres .  
 

jo vaig anar a comprarli  
una peça de teixit  
i també vaig explicarli  
que de rates estem tips. (k) 
«A la casa de la vila  
us podeu anar a queixar,  
quan estic a la botiga (e)
tinc uns altres maldecaps .» 
  
tots: tots, tot ho podem fer  
si anem colze amb colze,  
tots, tot ho podem fer,  
ja som un miler . 

unitat 8. del text a l’espectacle 
el teatre actual
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Pàgina 208

activitat 2

Activitat per a treballar la llengua oral . Els alumnes han de memoritzar el paper i recitarlo amb una 
bona entonació, que siga adequada a la situació que es representa a l’obra .

Pàgina 209

activitat 3

 a) El criat, que després esdevé el senyor marqués, i gabriel, l’actor .

 b) resposta oberta . pel fragment sembla que el marqués vol demostrar a un dels actors que ell 
sap interpretar millor .

 c) En la seua forma de vestir i, sobretot, perquè ha parlat i ha actuat com un criat . 

 d) pels raonaments que li fa el criat, pel que diu i per la profunditat de la seua argumentació .

 e) resposta oberta .

 f) treball de recerca d’informació . Cal tenir en compte que hi ha alguna referència al vestuari en 
els diàlegs . parlen de perruca com a pentinat del marqués i de casaca corrent per al vestit del 
criat . 

Pàgina 211

activitat 4

treball d’expressió escrita . Els alumnes han de llegir primer el fragment sencer per saber de què va 
la conversa . posteriorment han de veure que la majoria de punts suspensius coincideixen amb una 
pausa del diàleg de Sara perquè parla pel telèfon la mare de Laura .

activitat 5

Efectes de so: trobaríem el del soroll del mar i el tren que passa a gran velocitat . El soroll de la veu 
d’ubu també ha d’estar enregistrat prèviament, ja que diu que és una veu que arriba de la nit i el 
mar, per tant, és una veu en off .

Efectes de llum: ha de ser una llum fosca, al mateix temps que irreal, però que permeta veure 
l’escenari .

unitat 8. del text a l’espectacle 
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01_GD_EINES_4_ESO.indd   170 19/10/12   12:51



171  VALENCIÀ: llengua i literatura 4 ESO

estudi de la llengua

Pàgina 212

activitat 1

•	 temporals: a poqueta nit, ara per ara, a deshora, a les tantes

•	 modals: a cau d’orella, a bombo i platerets, d’amagat, a espentes i redolons

•	 quantitativa: a manta, a grapats

•	 de lloc: a la vora, al bell mig

activitat 2

1h; 2d; 3k; 4f; 5j; 6b; 7n; 8m; 9a; 10c; 11l; 12e; 13g; 14i .

activitat 3

 a) ser figues d’un altre paner: Expressió usada per a manifestar que allò que un altre diu difereix 
del que ha dit abans o d’allò que hom creia, imaginava, deduïa, etc .; cast.: ser harina de otro 
costal; ang .: a horse of another colour .

 b) bufar i fer ampolles: S’utilitza per a indicar la facilitat amb que hom fa una cosa; cast.: coser 
y cantar; ang .: as easy as pie.

 c) anar amb el cor a la mà: comportarse i actuar amb sinceritat, amb franquesa; cast .: ir con 
el corazón en la mano; ang .: frankly (sincerely), també pot ser to wear your heart on 
your sleeve .

 d) costar un ull de la cara: ser molt car; cast .: costar un riñón; ang .: to cost an arm and a 
leg. 

 e) estirar més el braç que la màniga: fer algú, per ostentació, més despeses que els seus 
havers no li permeten de fer; cast .: estirar más el brazo que la manga; ang .: to be a 
spendthrift, to live beyond your means .

 f) fer volar coloms: tenir il·lusions vanes, impossibles de complir, o fer suposicions servintse dels 
indicis que es tenen, sense tenirne certesa; cast .: hacer castillos en el aire; ang .: it’s pie 
in the sky; to build castles in Spain. 

 g) aixecar la camisa: enganyar algú, abusar de la seua credulitat; cast .: tomar el pelo a 
alguien; ang .: to pull someone’s leg.

 h) eixir del foc per a caure a les brases: Eixir d’un problema per posarse en un altre de pitjor; 
cast .: caer en las brasas; ang .: from a frying pan into the fire.

 i) ser la mà dreta d’algú: s’utilitza per a indicar que és la persona preferida d’un altre; 
també: ser la nineta dels ulls; cast .: ser el ojito derecho; ang .: to be the apple of one’s 
eye.

unitat 8. del text a l’espectacle 
el teatre actual
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 j) endevinar la tecla: Ser un concepte que cal endevinar o encertar; cast .: dar en el 
clavo; ang .: hit the nail on the head.

 k) ploure a bots i barrals: ploure amb molta intensitat; cast .: llover a cántaros; ang .: it’s 
raining cats and dogs .

 l) fer-ne un gra massa: donar una importància excessiva a una cosa insignificant; cast .: hacer 
una montaña de un grano de arena; ang .: a storm in a tea cup.

 m) tocar el dos (o fotre el camp): Anarse’n, marxar; cast .: ahuecar el ala; ang .: do a runner.

 n) estar fet una coca: trobarse cansat, sense ganes de fer res; cast .: estar echo polvo; ang .: 
to be on one’s last legs.

 o) muts i a la gàbia: Callat, sense dir res; cast .: cerrar el pico; ang .: zip one’s lips.

 p) de cap a peus: per complet, d’un extrem a altre; cast .: de cabo a rabo; ang .: from head to 
toe.

Pàgina 214

activitat 4

1c maquineta de fer punta: Aparell que serveix per a traure punta als llapis, colors…

2i porc senglar: porc en estat salvatge, que no està domesticat .

3h donar ales: Encoratjar algú a fer una cosa . Ser permissiu .

4g plegar veles: Arreplegar . tancar un negoci .

5a tercera edat: Etapa de la vellesa d’una persona .

6d fer fora: despatxar algú, expulsarlo .

7b carreró sense sortida: Carrer que no té eixida, atzucac .

8f posar ordre: Organitzar, subjectar a una disciplina .

9e blau marí: Blau fosc

activitat 5

a2; b3; c3; d1; e2; f3
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activitat 6

1g De moliner mudaràs, però de lladre no t’escaparàs: Significa que encara que canvies de 
proveïdor o de comerciant, etc ., perquè no n’estàs content, et quedaràs com estaves perquè tots 
actuen igual .

unitat 8. del text a l’espectacle 
el teatre actual
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2f Qui no vulga pols que no vaja a l’era: Aconsella no ficarse en assumptes que no ens interessen 
i dels quals podem sortir perjudicats .

3a Qui no treballa en tot l’any, treballa el dia de Cap d’Any: qui és mandrós o deixat, quan més 
inoportú li resulta, ha de fer les coses que no havia fet a temps .

4w Dona i espill, sempre en perill: Són fràgils i poden deixar d’estar sencers al menor descuit .

5k Feta la llei, feta la trampa: quan es fan les lleis o les normes, sempre hi ha qui busca com 
incomplirles impunement . O bé es fan les lleis pensant com es poden incomplir .

6d Quan no hi ha rei, no hi ha llei: És el rei qui imparteix la justícia, per tant sense l’autoritat no 
hi ha lleis .

7b Qui amb xiquets es gita, mullat s’alça: qui diposita confiança en gent jove acabarà decebut 
perquè els joves encara no tenen trellat complit .

8x De ponent, ni vent ni gent: La tradició valenciana és mediterrània, per això es desconfia del que 
puga arribar de terra endins, sobretot des del decret de Nova planta pel qual el regne de València 
quedava sota la sobirania de Castella .

9p A la taula i al llit, al primer crit: Cal aprofitar sense demora les coses bones quan es presenten, 
no siga que hi fem tard o que ja no estiguen disponibles .

10r Dona que sàpia llatí, no la vull jo per a mi: Els homes busquen dones que no siguen més 
intel·ligents ni instruïdes que ells .

11c No digues blat fins que no el tingues al sac i ben lligat: No convé avançarse als esdeveni
ments ni confiar en res que no sigui ben segur . 

12e Cel rogenc, pluja o vent: quan el cel es posa de color rogenc, anuncia que plourà o farà vent, 
és a dir, mal oratge .

13u Al maig, cada dia un raig: descriu el temps que fa al mes de maig, que sol ser plujós .

14h Qui dia passa, any empeny: La superació momentània de les dificultats fa que anem avan
çant per la vida .

15v Tal faràs, tal trobaràs: Segons com actuem podrem esperar el resultat en consonància .

16i A l’estiu, tot lo món viu: L’estiu és l’època en què la gent fa vida al carrer, viatja, etc . 

17t Quan el mal ve d’Almansa, a tots alcança: quan es produeix una gran calamitat (la batalla 
d’Almansa va determinar la conquesta del regne de València per Castella), tot el món en resulta 
afectat en major o menor mesura .

18n Val més estar sol que mal acompanyat: És millor quedarse a soles que no amb males com
panyies que et poden perjudicar .

19o Amor de donzella, aigua en cistella: L’amor dels joves és inconstant i, per tant, pot canviar; no 
és una cosa segura, és inconstant .

unitat 8. del text a l’espectacle
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20j Si vols que diguen bé de tu no digues mal de ningú: Segons com parlem dels altres, els altres 
parlaran de nosaltres; per tant, si vols que no parlen mal de tu, no parles mal de ningú . 

21s En boca closa no entren mosques: qui es manté callat, no ofén ni s’equivoca .

22l Mal de molts conhort de pocs: El fet que un mal o una desgràcia siga general o afecte més 
gent no sol servir de gaire consol per als qui el patisquen .

23m Qui matina fa farina: qui comença prompte la jornada laboral, pot fer més coses que no 
els altres . Com el camperol que porta el blat al molí a primera hora del matí i aconsegueix que li’l 
molguen i anarse’n a casa amb la farina . per contra, qui arriba tard, ha de tornar a casa amb el blat 
sense moldre .

24q Per Nadal, cada ovella al seu corral: El fred de l’hivern es combat dins de casa . també, el 
Nadal és una festa per a passarla en família . 

activitat 7

 a) Activitat de comprensió . resposta oberta .

 b) Els alumnes han de veure que alguns dels refranys sí que tenen una càrrega masclista com el 
4 i el 10, en què la dona és vista de manera estereotipada, com un objecte fràgil que no ha de 
pensar . Altres contenen una càrrega xenòfoba contra la gent de l’interior com el 8 o el 17, que 
estan molt relacionats amb la nostra història . d’altra banda, els refranys també desconfien dels 
polítics o comerciants i de les lleis que sempre beneficien els poderosos (1 o 5) . també de la 
joventut que és mudable (7 o 19) o de la gent que no treballa (3 o 23) . també recomanen 
no malparlar de la gent i callar per no ofendre (11, 15, 20 i 21) .

 c) resposta oberta .

activitat 8

Activitat perquè els alumnes busquen refranys i els representen amb mímica o bé oralment, com 
quan juguen a les pel·lícules . Se’ls pot recordar que en el programa La hora de José Mota feien 
representacions de refranys en castellà .

Pàgina 217

activitat 9

Activitat d’expressió oral . Els alumnes han de fer una lectura dramatitzada entonant i vocalitzant cor
rectament totes les oracions . Cal tenir en compte que hi ha moltes onomatopeies que cal entonar 
de manera adequada .
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