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Així és INICIA DUAL Valencià: Llengua i Literatura, 2n ESO

Els continguts del projecte INICIA DUAL de Valencià: Llengua i Literatura, 2n d’ESO s’ofereixen tant en format imprés —aquest 
llibre que tens a les mans— com en format digital —en el llibre digital associat INICIA DUAL—. Les indicacions d’aquestes dues pàgines  
et facilitaran l’ús combinat d'ambdós suports i la màxima explotació dels recursos.

El projecte conté 12 unitats que responen a l’estructura següent:

Presentació

La unitat es presenta amb una imatge gran que evoca els continguts que s’hi 
tracten. En la primera pàgina, pots consultar:

z  Què saPs ja? Els coneixements que has adquirit en unitats o cursos anteriors,  
i que són rellevants per a continuar construint el teu aprenentatge.

z  Què aPrendràs? Els continguts que s’hi desenvoluparan.

z  de Què seràs caPaç? Allò que sabràs, comprendràs i seràs capaç de fer al final 
de la unitat.

escoltar i Parlar. llegir i comPrendre

En la secció Escoltar i parlar es treballen la comprensió i l’expressió orals  
a partir d’un vídeo o d’un àudio. A més, s’hi inclouen pautes que t’ajudaran a 
millorar l’expressió quan parles en públic.

La secció Llegir i comprendre està dedicada a treballar en profunditat  
la comprensió lectora a partir de textos literaris i no literaris. Inclou,  
a més, una proposta d’Investigació o de Crear i compondre un text breu.

comunicació oral i escrita / educació literària

Els continguts del bloc s’han distribuït en dues parts diferenciades al llarg del curs:

z  La secció Analitzar i reconéixer de les Unitats 1-4 es dedica a la 
Comunicació: el procés de la comunicació i l’anàlisi de les modalitats 
textuals i de distints textos dels àmbits personal i social.

z  La secció Analitzar i reconéixer de les Unitats 5-12 tracta els continguts 
d’Educació literària: el text literari, el llenguatge literari i una aproximació 
a alguns subgèneres de la narració literària, a la lírica, al teatre i als 
subgèneres dramàtics.

El bloc es tanca amb una pàgina d’activitats per a Aplicar i sintetitzar el que 
s’ha aprés en aquest bloc. L’última activitat està destinada a la pràctica de les 
tècniques de treball (resum, mapa conceptual, etc.).

RECITACIÓ D’UN POEMA 
1. Escolta la interpretació del poema Cançó de la lluna, de Vicent 

Andrés Estellés.

2. Contesta les qüestions següents sobre el text.

❚  Quins dos adjectius s’usen per a qualificar la lluna de la 
muntanya en la segona estrofa?

❚  Quins adjectius qualifiquen la lluna de la ciutat? 

❚  Quin contrast s’estableix entre l’una i l’altra?

❚  Quina de les dues llunes agrada més a Estellés? Raona la 
resposta.

❚  Quin desig expressa el poeta en les tres últimes estrofes?

3. Quina vinyeta representa millor la lluna de la muntanya?

4. Recita en veu alta el poema que has buscat. Segueix aquestes 
pautes i tingues en compte l’apartat Parlar en públic.

❚  Observa l’estructura del poema i pensa quin ritme cal 
seguir per a respectar la idea original.

❚  Busca el significat de totes les paraules que no entengues 
per a familiaritzar-t’hi.

❚  Assaja la lectura abans de recitar la composició a l’aula.

ESCOLTAR I PARLAR

Andrés Estellés.

Contesta les qüestions següents sobre el text.

Parlar en públic

❚ Quan recites un poema, prova de 

transmetre els sentiments i les 

emocions que s’hi expressen.

❚ Vocalitza i mira de ser ben expres-

siu en l’entonació.

❚ Marca el ritme adequat (la poesia 

és ritme), tenint en compte on 

acaba cada vers.

Proposta   Busca alguna cançó o algun poema en valencià, 
copia’l en el quadern i memoritza’l per a poder recitar-lo 
posteriorment en classe.

  Comprendre, interpretar i valorar 
textos literaris en què s’empre un 
llenguatge fi gurat i reconéixer-ne 
la intenció de l’emissor.

  Conéixer i identifi car diversos re-
cursos estilístics que poden estar 
presents en els textos literaris amb 
intenció estètica.

  Localitzar el nucli d’un sintagma 
i analitzar-ne l’estructura.

  Identifi car i distingir els diferents 
tipus de sintagmes. 

  Analitzar l’estructura de sintagmes 
nominals, adjectivals, adverbials i 
preposicionals.

  Utilitzar correctament la dièresi en 
les paraules que en necessiten.

COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

 ESCOLTAR I PARLAR. Recitació d’un 
poema

 LLEGIR I COMPRENDRE. Amor en la 
biblioteca

EDUCACIÓ LITERÀRIA

 ANALITZAR I RECONÉIXER. El llen-
guatge literari

 APLICAR I SINTETITZAR

CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

 ANALITZAR I RECONÉIXER. Els sin-
tagmes

 APLICAR I SINTETITZAR

 AMPLIAR EL LÈXIC. El món del llibre

 PRACTICAR L’ORTOGRAFIA. La dièresi

Ara ja coneixes les característiques 
fonamentals dels textos literaris i allò 
que els diferencia d’altres tipus de 
textos; saps que els textos literaris 
s’agrupen en gèneres i ets capaç de 
distingir la narrativa, la lírica i el drama, 
i d’adscriure a un gènere o a un altre 
fragments literaris diversos.

També pots reconéixer i diferenciar 
entre si les diferents categories gra-
maticals, tant variables com invaria-
bles. Aquest coneixement t’ajudarà a 
entendre millor la manera com les pa-
raules es relacionen i formen grups que 
acompleixen una funció sintàctica.

QUÈ APRENDRÀS? DE QUÈ SERÀS CAPAÇ?

6 EL CANT DE LES 
PARAULES

QUÈ SAPS JA?
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9  Llig els poemes següents i identifi ca-hi exemples dels recursos estilístics 
que has estudiat en aquesta pàgina. 

Activitats 

6 EDUCACIÓ LITERÀRIA

Consisteix en la utilització de 
paraules o d’expressions apa-
rentment contradictòries.

I no veig res perquè sóc llum, 
Anna, / visc sense cos. 

(J. PALAU I FABRE)

+  Paradoxa 3. Altres recursos estilístics

Altres recursos estilístics molt freqüents són l’antítesi, la interrogació retòrica, 
l’hipèrbaton i l’epítet.

❚   Antítesi. Contraposició de dues paraules amb signifi cat oposat:
M’exalta el nou i m’enamora el vell. (J. V. F)

❚  Interrogació retòrica. Pregunta emfàtica que no exigeix resposta:
On és lo lloc on ma pensa repose? (A. M)

❚  Hipèrbaton. Alteració de l’ordre sintàctic lògic d’una oració:
En un terrat, la bella Flora, un dia. (V. G)

❚  Epítet. Adjectiu qualifi catiu innecessari que destaca una qualitat 
pròpia del substantiu que acompanya:

La veig en fosca nit i en lluna clara. (T. A)
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APLICAR I SINTETITZAR

Crear i compondre

    Escriu un poema sobre un altre 

animal. Segueix aquestes pautes.

❚  L’animal ha d’especifi car les seues 

característiques més rellevants i ha 

d’expressar què en pensa.

❚  A més de la personificació, has 

d’utilitzar-hi un símil o una metà-

fora i algun recurs de repetició.

    
animal. Segueix aquestes pautes.

L’hipopòtam
—El meu caparràs espanta
amb més morro que no front,
i tinc una pell tan dura,
que és la més dura del món!

Nedo com una sirena,  5
menjo herbeta al regadiu
i sé durar sota l’aigua:
sóc un elefant de riu.

El present que a mi em plauria
(per a dur-lo sobre els lloms)  10
fóra un piano de cua
amb mànec de dar-hi tombs.

He vist micos, he vist lloros.
Trobo que no valen res:
gent lleugera, estrafolària… 15
Sóc un animal de pes.

Josep CARNER

Bestiari, Selecta

1  Llig els poemes i contesta les qüestions següents.

❚  De què té por el caragol?

❚  De quines qualitats s’enorgulleixen l’elefant i l’hipo-
pòtam, respectivament?

❚  Per què l’hipopòtam menysprea els micos i els lloros?

❚  Quines característiques té el cap, segons ell mateix 
reconeix en la primera estrofa?

2  Quina és la fi gura retòrica principal que utilitza Josep 
Carner en aquests poemes? Raona la resposta.

3  Identifi ca en El cargol un símil i una metàfora. 

4  Quins recursos de repetició fi guren en L’hipopòtam?

5  Copia l’esquema següent i completa’l. Indica un 
exemple de cadascun dels recursos.

Recursos del llenguatge fi gurat
 1. : 

 2. Símil o comparació: 

 3. : 

El cargol

—Tinc banyes que no fereixen,
menjo tant de verd com puc
i, com una joia viva,
porto un estoig al damunt.

Temo sabates distretes 5
i peus feixucs o ferrats
que sabrien esclafar-me
damunt la pols o l’herbam.

I quan sento criatures
que a la voreta o de lluny 10
canten un: —Cargol, treu banya!—
mig em moro de poruc.

L’elefant

—Salut i alegria. 
Jo só l’elefant,
el forçut més gran
que la terra cria.

Tinc una estatura…!  5
Qui més s’expandí,
al davant de mi
sembla criatura.

Per plans i muntanyes
duc al meu davant 10
la trompa, dansant
entre dues banyes.

Bé em faria trist
de perdre-la un dia,
però pel que he vist 15
mai no s’esgarria.

I en pena o en pompa,
redreçat o cot,
arribo amb la trompa
gairebé pertot.  20

No sents, cor meu, quina pluja més fi na? 
Dorm, que la pluja ja vetlla el teu son… 
Hi ha dues perles a la teranyina, 
quina conversa la pluja i la font! 
No sents, cor meu, quina pluja més fi na? 5

Josep Maria DE SAGARRA

És quan dormo que hi veig clar 
foll d’una dolça metzina, 
amb perles a cada mà
visc al cor d’una petxina, 
só la font del comellar 5
i el jaç de la salvatgina, 
—o la lluna que s’afi na 
en morir carena enllà. 
És quan dormo que hi veig clar, 
foll d’una dolça metzina.  10

    Josep Vicenç FOIX

Parpella d’or del vespre, la tardor
a enrogir la vall fi na vindrà encara,
i no en veurà la resplendor
ella que ha fet ma vida clara.

Pacte callat de fulles i de vent  5
on cada tarda el món s’ordena 
entre el repòs i el moviment, 
ritme suspès que l’aire mena. 

 Josep Sebastià PONS 

Per aigua anava lo meu bé un cert dia
i foc ardent per los seus ulls llançava,
i en los meus, ab què atent la contemplava
omplir los cànters fàcilment podia.

Vicenç GARCIA 

Al punt que hom naix comença de morir,
e, morint, creix, e creixent, mor tot dia,
que un pauc moment no cessa de fer via,
ne per menjar ne jàser ne dormir;
tro per edat mor e descreix a massa 5
tant que aisí vai al terme ordenat,
ab dol, ab gauig, ab mal, ab sanitat,
mas pus avant del terme null hom passa.

Pere MARCH

Doncs ¿què us heu fet, superbes abadies, 
Mercèvol, Serrabona i Sant Miquel, 
i tu, decrèpit Sant Martí, que omplies 
aqueixes valls de salms i melodies 
la terra d’àngels i de sants lo cel? 5

    Jacint VERDAGUER

He de pagar el meu vell preu, la mort,
i avui els ulls se’m cansen de la llum.
Baixats amb mancament tots els graons,
m’endisen pel domini de la nit.

Salvador ESPRIU

z Presentació de la unitat

z  Quatre pàgines de Comunicació oral i escrita dedicades a:

 � Escoltar i parlar

 � Llegir i comprendre

z  Bloc de desenvolupament de continguts  
de Comunicació oral i escrita /  
Educació literària

 � Analitzar i reconéixer

 � Aplicar i sintetitzar 

z  Bloc de desenvolupament de continguts  
de Coneixement de la llengua:

 � Analitzar i reconéixer

 � Aplicar i sintetitzar

 � Ampliar el lèxic

 � Practicar l’ortografia

z Dues pàgines d’Activitats finals, que inclouen una Avaluació 

Després de les unitats 4, 8 i 12 s’inclou una Tasca final.

Les unitats es completen amb un conjunt d’Annexos en què pots trobar sistematitzats continguts que s’han anat tractant durant 
el curs o que els complementen.
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Conten que conten que hi havia

una vegada una princesa

que vivia en un estant

d’una vella biblioteca.

Sa casa era un conte de fades,  5

que quasi ningú no llegia,

estava entre un diccionari

i un llibre de poesia.

Solament alguns xiquets

n’acariciaven les pàgines 10

i visitaven de vegades

el seu palau de paraules.

Des de la torre més alta,

sospirava la princesa.

Llàgrimes de tinta negra 15

lletrejaven la seua tristesa.

És que ella estava avorrida

de viure la mateixa història

que de tant repetir-se

se sabia de memòria:  20

una bruixa l’encisava

per envejar la seua bellesa

i el príncep la salvava

per a casar-se amb ella.

Conten que conten que un dia,  25

just a l’últim estant

algú trobà un altre llibre

que no havia vist abans.

En obrir-lo amb suavitat

de les seues fulles groguenques 30

va eixir un capità pirata

que estava en aquesta novel·la.

Aguaitada entre les pàgines

la princesa el mirava.

Ell dibuixà un somriure 35

tan sols per saludar-la.

I taral·lejà la cançó

que el mar li canta a la lluna

i li regalà un collar

fet d’algues i d’escuma.  40

Assegut sobre un rengló

el pirata, cada nit,

l’esperava en un cantó

del capítol catorze.

I la princesa muntava 45

una escala de síl·labes

per trobar-se el pirata

en l’última represa.

Així es quedaven tot plegats

fi ns que traspuntava el sol, 50

escoltant el murmuri tebi

del mar, en un caragol.

Conten que conten que al maig

els dos se n’anaren un dia

i deixaren en els seus llibres 55

moltes pàgines buides.

Els personatges del llibre

ofesos protestaven:

«Les princeses dels contes

no se’n van amb els pirates».  60

Però ells ja estaven lluny,

molt lluny, en alta mar

i escrivien una altra història

conjugant el verb estimar.

El pirata i la princesa 65

aferrada al seu braç d’acer

naveguen per set mars

en un vaixell de paper.
Liliana C 

20 poesías de amor y un cuento desesperado

Atlàntida (traducció de M. Dolores Insa)
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AMOR EN LA BIBLIOTECA 
6 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

Abans de llegir…

❚ Observa atentament la il-

lustració que acompanya el 

poema. Quina informació 

penses que avança?

❚ Quina funció fan els dígits 

que hi ha alineats a la dreta 

al final d’alguns versos?

1   Escolta i llig, alhora, el poema Amor en la biblioteca, de Liliana Cinetto.

Obtenir informació del text

2  En el poema hi ha tres parts que comencen d’una manera semblant. Copia 

en el quadern el començament de cadascuna.

3  En els huit primers versos la poetessa situa el personatge principal i el seu 

espai físic. Quina il·lustració és l’adequada per a representar-ne la resposta?

4  La protagonista del poema està trista a l’inici. Justifi ca aquesta afi rmació 

amb informació extreta del fragment.

5  Com comença la segona part del poema? Quin fet trenca la situació inicial?

6  Què va fer el capità pirata quan conegué la princesa?

a) Se li va presentar i li va besar la mà.

b) Li digué que era molt bonica i que volia casar-se amb ella.

c) Li taral·lejà una cançó i li regalà un collar d’algues i d’escuma.

d) Li taral·lejà una cançó i li regalà un collar de perles.

7  Què solien fer els dos protagonistes en la segona part del poema?

a) Escoltar el murmuri de la mar. c) Observar el crepuscle.

b) Estar-se dins d’un caragol.  d) Contar-se el que havien fet durant el dia.

8  Fixa’t ara en la tercera part del poema. Què s’hi diu que fan els protago nistes?

Comprendre i interpretar el text

9  Quin d’aquests sentiments descriu el que senten els dos protagonistes?

10  Justifi ca si les afi rmacions següents són verdaderes (V) o falses (F). 

Els protagonistes naveguen per les set mars.  
�

El pirata i la princesa naveguen en un vaixell de paper. 
�

Els protagonistes van escrivint una altra història perquè s’estimen.  �

Els protagonistes pensen tornar als seus llocs habituals. 
�

Reflexionar i valorar el contingut i la forma

11  El poema que has llegit és una narració. Recorda què saps sobre aquest tipus 

de textos i justifi ca aquesta afi rmació.

12  Torna a llegir els versos 59-60: quan se’n van junts, els protagonistes actuen 

en contra de les convencions. Què n’opines? S’ha d’actuar sempre d’acord amb 

les normes establides? Feu un debat en classe sobre aquesta qüestió.

LLEGIR I COMPRENDRE 

6

enamorament   amistat   solitud   avorriment   tristor   alegria   melangia 

Quan se’n van la princesa i el pirata, 

queden buides moltes pàgines dels 

llibres que habitaven.

  Què passaria si tots els perso-

natges desaparegueren perquè nin-

gú no va a les biblioteques ni en llig 

els llibres? Inventa una narració breu 

en què ho expliques.

  

natges desaparegueren perquè nin-

Quan se’n van la princesa i el pirata, Crear i compondre
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activitats finals

Les unitats es tanquen amb una pàgina doble d’activitats distribuïdes en dues 
seccions:

z  Un conjunt d’activitats a partir d’un text per a aplicar allò que s’ha aprés 
en la unitat didàctica.

z  Una avaluació destinada al fet que l’alumne comprove si ha assolit els 
coneixements bàsics de la unitat i detecte els aspectes que ha de repassar. 

Coneixement de la llengua

Aquest bloc està dedicat a la reflexió sobre la llengua i a l’anàlisi d’aquesta  
com a instrument de comunicació.

En la secció Analitzar i reconéixer s’ofereix informació sobre continguts 
relacionats amb les llengües del món i d’Europa; les classes de paraules,  
els sintagmes i l’oració simple; i el text i les propietats textuals.

En la pàgina Ampliar el lèxic es proposen nombroses activitats per a enriquir 
el lèxic.

En la secció Practicar l’ortografia es proposen activitats per a conéixer i aplicar 
les principals regles relacionades amb l’ús de les lletres, de l’accent gràfic  
i dels signes de puntuació. Entre aquestes, s’inclouen exercicis per a practicar  
la pronúncia, amb l’ajuda d’àudios.

El bloc es tanca amb una pàgina d’activitats per a Aplicar i sintetitzar allò que 
s’ha aprés. L’última activitat està destinada a la pràctica de les tècniques de treball. 

Tasca final

Aquestes pàgines inclouen una proposta de treball en grup que permet posar en 
pràctica els coneixements i les destreses treballats durant el trimestre. La tasca es 
desenvolupa en tres fases: inspiració, realització i comunicació i publicació.

Al final, podràs avaluar el teu propi procés d’aprenentatge responent a deu 
preguntes de reflexió sobre què i com has aprés.
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Activitats finals6 Activitats finals

1  Quins recursos de repetició reconeixes en la cançó d’Obrint Pas? Explica’ls.

2  Identifi ca en el mateix text Al país de l’olivera una personifi cació.

3  Fes l’anàlisi sintàctica i morfològica dels sintagmes següents, extrets del text Obrint Pas arrasa al Japó. A con-
tinuació indica de quin tipus de sintagmes es tracta.

a) Un concert a Tòquio. d) La seua cançó.

b) El grup de rock valencià. e) La gira de cinc concerts.

c) Un èxit de públic. f) La primera vegada.

4  Analitza ara aquests altres sintagmes, extrets del mateix text, i digues de quin tipus són.

a) Totalment entregat.

b) Plena de japonesos.

5  Localitza tres adverbis en el text sobre Obrint Pas. Després, crea a partir d’aquests tres sintagmes adverbials.

6  Copia totes les paraules amb dièresi dels dos textos i explica per què en porten.

7  Elabora dos mapes conceptuals —un de la part d’Educació literària i un altre de la part de Coneixement de 
la llengua— en què indiques els continguts essencials de la unitat.

AVALUACIÓ

Obrint Pas triomfa al 
Japó. El grup de rock 
valencià va tancar ahir la 
gira de cinc concerts al 
país nipó amb l’actua-
ció a Tòquio. A la capital 
nipona van ser el cap 
de cartell del festival 
Radical Music Network i, 
amb un públic totalment 
entregat, Obrint Pas van 
fer un concert memora-
ble en què, com és ha-
bitual, van barrejar el seu 
rock amb les dolçaines, i 
van connectar amb els 
assistents.

La banda havia actuat a Yokohama, Jouetsu, Kana zawa 
i Nagoya, on van obtenir també un èxit de públic i crí-
tica. El líder del grup, Xavi Sarrià, escriu en Twitter les 
seues sensacions sobre el concert de Jouet su: «Ahir, 
pell de gallina al concert. Una sala plena de japonesos 
ballant al ritme de la dolçaina» i acaba mostrant la 
sorpresa en veure que «un japonès ens acaba de tocar: 
no tingues por amb la dolçaina a Tòquio. Increïble, 
però cert».

Els discos d’Obrint Pas seran distribuïts al Japó, de ma-
nera que s’obrirà un mercat més per a un grup que ja té 
un cartell a escala internacional. No és la primera vega-
da que Obrint Pas ixen fora, abans ja havien fet gires 
arreu d’Europa, Amèrica, el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà.

Obrint Pas ja tenen a 
punt el seu nou disc, el 
sisé de la seua carrera 
després que el 2007 pu-
blicaren «Benvingut al 
paradís». En el seu bloc 
comenten que «a la fur-
goneta aprofitem per 
escoltar la maqueta de 
les cançons noves. El 
nou disc pren forma. Les 
idees batallen entre elles. 
Tots opinem sobre qui-
na cançó és millor, quina 
aporta més coses noves, 
quina suggereix més. La 
gravació està feta a casa, 

artesanalment, amb l’ordinador. No és de gran qualitat 
però ens serveix per plasmar l’esquelet de cada cançó. 
La veritat és que estem nerviosos pel nou disc que ja 
s’acosta. En tenim ganes, moltes. I tenim moltes cançons 
i això és el que importa».

El grup valencià recordarà 2010 com l’any que han 
aconseguit reptes importants. A més de conquistar el 
públic japonés, Obrint Pas han obtingut el rècord mun-
dial ofi cial atorgat per la World Record Academy pel 
vídeo que van gravar a Vic, en què sis mil persones van 
interpretar la seua cançó La fl ama.

www.levante-emv.com
8 de desembre de 2010

(adaptació)

Obrint Pas arrasa al Japó
El grup de rock valencià culmina la seua gira amb un concert 

a Tòquio davant un públic entregat

1  Quin tipus de text és l’anterior?

a)  Una biografi a.

b)  Un fragment d’un conte.

c)  Una notícia.

d)  Una entrevista.

2  Completa a partir de la informació del text anterior. 
Obrint Pas són…

a) Un conjunt de música pop.

b) Una orquestra de cambra.

c) Un grup nipó.

d) Una banda de rock.

3  Consulta un atles i localitza els llocs (països 
i continents) on es diu que ha actuat el grup valencià.

4  Com titularen el disc que tragueren al mercat 
l’any 2007?

5  Quins reptes importants ha aconseguit el grup 
l’any 2010?

6  A partir del text, justifi ca si les afi rmacions següents 
són verdaderes (V) o falses (F). 

Obrint Pas van fracassar al Japó perquè no hi va 
agradar el so de la dolçaina. �

Un japonés els recomanà que no tingueren 
por d’usar la dolçaina al concert de Tòquio. � 

Obrint Pas són un grup de música que no 
utilitzen mai la dolçaina.  �

A Jouetsu els japonesos ballaven al so 
de la dolçaina. �

7  Llig ara la lletra de la cançó Al país de l’olivera, 
d’Obrint Pas, i contesta les qüestions.

❚  Quins arbres s’esmenten en la cançó?

❚  I quins fruits?

❚  Per què l’emissor enyora el país de l’olivera?

8  Quin subgènere literari s’esmenta com a propi del 
país? Explica quines característiques té.

9  Indica quins d’aquests sentiments s’expressen en 
la cançó. Justifica la resposta.

a) Enyorança. d) Tristesa.

b) Amistat. e) Alegria. 

c) Complicitat. f) Culpabilitat.

10  Esmenta els aliments que s’indiquen en el text 
i digues de quin clima són característics.

Al país de l’olivera
Al país de l’olivera
hi ha un riu de paper,
unes galtes color terra
i un somriure d’argent;
al país de les riberes 5
hi ha un canyar sota els estels
i un mural de fulles seques
a l’ombra d’un taronger.

Al país de l’olivera.

Al país que dorm a l’era 10
hi ha polsim de fruites velles,
bicicletes entre séquies,
arracades de cireres;
al país de les teulades
hi ha besos d’aigua llimó, 15
arrapades a les cames,
parotets a dins del cor.

Al país que dorm a l’era.

Al país de la infantesa
hi ha il·lusions a les palpentes. 20
Al país que jo ara enyore
hi guarde un tresor secret,
un lligam que mai no es trenca,
un amor que mai no es perd.

Al país de cases blanques 25
hi ha pins banyats en sal,
margallons entre baladres,
peus descalços dins el mar;
al país de les marines
hi ha un sol roig a les vesprades, 30
catxirulos a les platges
i uns dits pentinant onades.

Al país de cases blanques.

Al país de les rialles
hi ha raïm a les porxades, 35
ametles i olives negres,
un arròs fet amb costelles;
al país de les costeres
hi ha llaüts i guitarrons
i la veu de les rondalles 40
pessigant les emocions.

Al país de les rialles.

Al país de la infantesa
hi ha il·lusions a les palpentes,
somnis dibuixats a l’aire, 45
promeses a les orelles.
Al país que jo ara enyore
hi guarde un tresor secret,
un lligam que mai no es trenca,
un amor que mai no es perd. 50
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APLICAR I SINTETITZAR

3. Els sintagmes adjectival i adverbial

El sintagma adjectival (S Adj) té com a nucli un adjectiu qualifi catiu.

El nucli (N) del sintagma adjectival pot anar acompanyat de dos tipus de 
complements.

❚  Quantifi cador (Quant). Fan aquesta funció els adverbis: molt divertit.
❚  Complement de l’adjectiu (C Adj). Acompleixen aquesta funció els 

sintagmes preposicionals: ple de vida.

El sintagma adverbial (S Adv) té com a nucli un adverbi.

El nucli (N) del sintagma adverbial pot anar, també, acompanyat de dos 
tipus de complements.

❚  Quantifi cador (Quant). Acompleixen aquesta funció altres adverbis: 
molt lluny.

❚  Complement de l’adverbi (C Adv). Fan aquesta funció els sintagmes 
preposicionals: lluny del poble.

6  Localitza el nucli dels sintagmes següents.

a) abans de l’examen f) dins de la meua habitació

b) massa tard g) cansat de discussions

c) ben preparat h) davant de ta casa

d) molt lleuger i) bastant bell

e) ahir de matí j) molt malament

7  Classifi ca els sintagmes de l’activitat 6 en adjectivals o adverbials.

8  Fes l’anàlisi sintàctica completa dels sintagmes de l’activitat 7.

9  Classifi ca els sintagmes subratllats en el text següent.

Van buscar un racó tranquil, però no el van trobar. Els claustres s’havien anat 
omplint de curiosos i tampoc no hi havia manera de sortir-ne perquè les dues entrades 
estaven totalment col·lapsades. Un degoteig d’ambulàncies omplia d’estridències la 
zona de la catedral i enraonar era gairebé impossible. Van decidir entaforar-se a la 
catedral un altre cop i allà van trobar recer en una de les capelles. Després d’observar 
les lliteres de ferits que circulaven entre crits i gemecs es van asseure sobre uns es -
glaons i la fredor de la terra els va tornar una mica a la realitat.

Marta MOLAS

No desperteu el drac
OUP España, S. A. (adaptació)

10  Analitza sintàcticament els sintagmes de l’activitat 9.

Activitats 

De Newcastle a Oslo
Quan jo era jove, la capital de Noruega no es deia Oslo. Es 

deia Cristiània. Però en un moment determinat els noruecs 
decidiren abandonar aquest nom tan bonic i ara en diuen 
Oslo. Quan érem nens déiem sempre Cristiània, però si ara en 
dic Cristiània hi haurà confusió, de manera que en diré Oslo.

El viatge per mar de Newcastle a Oslo durava dos dies i una 
nit, i si era dolent, com solia ser-ho, ens marejàvem tots, tret 
de la nostra decidida mare. Jéiem a la coberta de passeig, en 
gandules, amb la borda ben a prop, embolcallats en man-
tes, les cares grises i els estómacs moguts, rebutjant la sopa 
calenta i la galeta de mariner que els amables cambrers ens 
anaven oferint. Pel que fa a la pobra mainadera, es marejava 
ja només de trepitjar bord.

—Odie aquesta cosa! —solia dir—. No hi arribarem mai, 
n’estic molt segura! Quina llanxa salvavides ens toca, per quan 
això es comence a enfonsar?

Llavors es retirava a la seua cabina, on restava remugant 
i tremolant fi ns que el vaixell no era sòlidament atracat al moll 
del port d’Oslo, l’endemà.

Sempre ens quedàvem una nit a Oslo, per celebrar una gran 
festa de família anual, amb la bastemama i el bestepapa, els 
pares de la mare, i amb les dues germanes solteres, les nostres 
ties, que vivien plegats.

Roald DAHL

El nen
Empúries (adaptació)

1  Contesta les qüestions següents sobre el text de Roald 
Dahl.

❚  Com es deia abans Oslo?

❚   Quant durava el viatge de Newcastle a Oslo? 

❚   Què passava durant el viatge?

❚   Què li passava, a la mainadera?

2  Localitza el nucli dels sintagmes subratllats del text 
i indica de quina classe són.

3  Analitza l’estructura dels sintagmes de l’activitat 2.

4  Localitza en el text de Dahl sintagmes nominals que 
responguen a les estructures següents.

a) Det (Art) � CN (Adj) � N (Subst)

b) Det (Art) � N (Subst) � CN (Adj) 

c) Det (Dem) � N (Subst)

5  Localitza els adverbis del text i classifi ca’ls en una 
graella com la següent.

Lloc

Temps

Manera

Quantitat

Negació

Dubte

6  Quin tipus de construccions són aquestes?

a) en un moment determinat

b) a la pobra mainadera

c) a la seua cabina

d) amb les dues germanes solteres

7  Fes una anàlisi completa de totes les construccions 
de l’activitat 6.

8  Copia en el quadern l’esquema i completa’l. Tria del 
quadre els exemples que hi falten.

Categories

 Paraules

 

 Determinants:
 � ❚ Articles: 
  ❚  : aquest
  ❚ Possessius: 
  ❚  : tres
  ❚ Indefi nits: 
 Substantiu: 
 Adjectiu: jove
 Pronom: 
   : prudentment
 Conjunció: 
  : davant
 Interjecció: 

*

 Nominal: 
 Adjectival: 
  : molt ràpidament
 Verbal: vivien plegats
 Preposicional: 

*

*

ANÀLISI

                       molt  curt  de  vista 
Quant

  
N

  
C Adj

                                (Adv)            (Adj)   (S Prep)
     

(S Adj)

ANÀLISI

    bastant  lluny  del  treball 
Quant

 
N

 
C Adv

 (Adv) (Adv) (S Prep)
 

(S Adv)

home    tres cases    algun    i    molt fresc

apa!    de vidre    el    meua    jo   
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LA DIÈRESI

La dièresi (¨) és un signe gràfi c que es col·loca sobre les vocals i i u. 

En valencià, aquest signe té tres funcions.

❚  Indicar que la u dels grups qüe, qüi, güe, güi s’ha de pronunciar com 

a vocal; per tant, en aquests casos, els aplecs qü i gü no funcionen 

com a dígrafs: qüestió, obliqüitat, aigüeta, pingüí…

❚  Indicar que la i o la u no formen diftong amb la vocal anterior, en 

una posició en què haurien de formar-ne. La dièresi fa constar que 

aquestes vocals pertanyen a síl·labes diferents: ra-ïm, ve-ï-na, 

sa-üc, di-ürn…

❚  Assenyalar que la i o la u entre vocals no formen síl·laba ni amb la 

vocal anterior ni amb la posterior: a-gra-ï-a.

No posem mai dièresi en els casos següents.

❚  Si sobre la i o la u correspon accent gràfi c, segons les normes d’accen-

tuació: país (països); veí (veïna); beneíem (beneïa)…

❚  En els sufi xos -isme, -ista: arcaisme, arcaista, europeisme, europeista 

(proïsme sí que en porta, perquè es tracta d’una paraula que no està 

formada amb el sufi x -isme).

❚  Els infi nitius, els gerundis, els futurs i els condicionals dels verbs en 

-ir precedits de vocal: oir, oint, oirem, oiria…

❚  En paraules d’origen llatí que acaben en -um, -us: pòdium, Pius…

1   Escolta les paraules i escriu dièresi quan calga.

a) frequentment e) paquet i) poques

b) linguística f) llengua j) seguent

c) ambiguitat g) consequent k) guinyol

d) aquífer h) Pasqua l) eloquència

2  Digues quina funció fa la dièresi en les paraules de l’acti-

vitat 1.

a) Indicar que hem de pronunciar la u dels diftongs.

b) Assenyalar que la u no forma diftong.

c) Indicar que no hem de pronunciar la u.

3  Posa-hi accent o dièresi, segons calga.

a) De menut volia conduir avions.

b) Nosaltres conduim motos menudes.

c) Això ho ha produit el meu camp.

d) S’ha instruit en l’exèrcit.

e) No puc pair aquestes coses.

f) Li ho agrairé cada dia.

g) No he trait mai els meus amics.

4  Classifi ca els verbs de l’activitat 3 d’acord amb l’esquema 

que et proporcionem.

a) Porten dièresi.

b) No porten dièresi:

 ❚  Perquè porten accent.

 ❚  Perquè són infi nitius.

 ❚  Perquè són gerundis.

 ❚  Perquè són condicionals.

 ❚  Perquè són futurs.

5  Explica per què porten dièresi els verbs de l’activitat 4.

6  P . En el bagul següent trobaràs sis 

paraules que haurien de portar dièresi. Localitza-les-hi.

7   Escolta amb atenció el text del dictat i escriu-lo en el 

quadern. 

6

PRACTICAR L’ORTOGRAFIA

 
Activitats 

2
AMPLIAR EL LÈXIC
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EL MÓN DEL LLIBRE 

El poema Amor en la biblioteca explica la història d’una 

princesa «que vivia en un estant» d’una biblioteca, el regne 

dels llibres. Els llibres són una eina ben quotidiana que lle-

gim per gaudir-ne i per aprendre’n. Les activitats següents 

et permeten treballar el lèxic que hi està relacionat.

1  Fixa’t en les paraules de Lèxic útil i escriu en el quadern el 

nom de cada part del llibre.

2  Relaciona cada defi nició amb el mot adient de Lèxic útil.

a)  Una de les primeres pàgines d’un llibre: hi consta el títol, 

el nom i cognoms de l’autor i el lloc on s’ha editat.

b)  Anotació al fi nal d’un llibre: indica el nom de l’impressor 

i el lloc i la data de la impressió.

c)  Pàgina amb ornamentació que va davant de la portada.

d)  Full entre el llibre i cadascun dels cartons de la coberta, 

la meitat del qual s’enganxa a la cara interior del cartó.

3  Classifi ca les parts del llibre de Lèxic útil.

Estructura interna Estructura externa

4  Per a identifi car un llibre és fonamental l’ISBN. Busca la 

defi nició d’aquesta sigla i indica’n el signifi cat.

5  Fes una ullada a la pàgina de crèdits del darrer llibre que 

hages llegit. Quin tipus d’informació hi ha?

6  Busca la defi nició de cada mot, cerca’n en la xarxa un 

exemple i presenta’l a la resta dels companys.

bibliotràiler    llibre de butxaca    llibre electrònic

7  Llig el text El llibre imprés i localitza-hi la paraula fenedura; 

segons el context, què penses que signifi ca aquesta paraula?

       L’oferta de llibres és molt diversa. Els impresos poden ser 

de tapa blana (rústica) o de tapa dura (cartoné). Quin dels dos 

tipus t’estimes més tu? Argumenta la resposta.
       L’oferta de llibres és molt diversa. Els impresos poden ser 

de tapa blana (rústica) o de tapa dura (cartoné). Quin dels dos 
8

El llibre imprés 

Un llibre és un imprés en grans fulls de 

paper cadascun dels quals conté huit pà-

gines a cada cara (les premses més moder-

nes poden imprimir setze, trenta-dues i fins 

a seixanta-quatre pàgines per cara). Cadas-

cun d’aquests grans fulls es plega fins a 

convertir-lo en un plec (o quadern) de setze 

pàgines; els plecs es numeren i s’ordenen. 

Tret del cas de l’enquadernació a l’ameri-

cana, els plecs es cusen o s’enganxen pel 

llom, que es pot arredonir (llom clàssic) o 

deixar pla (llom modern). Si l’enquader-

nació es fa en tapa dura, es marca una fe-

nedura vora el llom, que té com a funció 

facilitar l’obertura del llibre. Finalment, el 

conjunt de plecs relligats es guillotina per 

tres costats (per tots quatre, en l’enquader-

nació a l’americana) i es procedeix a l’en-

quadernació pròpiament dita (fixació de 

les cobertes, etc.).

https://ca.wikipedia.org (adaptació)

Lèxic útil

Parts del llibre

❚ apèndix 
❚ guarda

❚ capítol 
❚ índex

❚ coberta  
❚ llom

❚ colofó  
❚ pàgina de crèdits

❚ contracoberta  ❚ portada

❚ contraportada ❚ portadella

❚ epíleg 
❚ pròleg

❚ faixa 
❚ sobrecoberta

❚ frontispici 
❚ solapa

frontispici     colofó     guarda     portada

proteina  agrairem  veina  aigues  heroina 

agrairia  traidor  conduiu  agraint  vei

ELS CONTINGUTS EN FORMAT DIGITAL
Els continguts digitals d’INICIA DUAL Valencià: Llengua i Literatura, 2n ESO figuren 
referenciats en el llibre imprés, perquè tothora sàpies quan has d’anar —o pots— al llibre digital.

z  En la pàgina d’obertura de cada unitat, el botó d’inici  indica que hi ha continguts 
digitals per a presentar la unitat: un mapa conceptual dels continguts i de les activitats  
per a recordar coneixements previs.

z  La icona de descàrrega  al costat dels epígrafs marca que hi ha continguts digitals bé 
de caràcter general associats a l’epígraf (activitats de reforç) o bé associats a un contingut 
concret (presentacions, enllaços web, etc.). Aquests últims estan marcats en el text imprés 
en color blau, com si es tractara d’un enllaç.

z  A més dels anteriors, en les pàgines del llibre trobaràs una sèrie d’icones que remeten  
a continguts multimèdia —àudios  i vídeos — vinculats a uns apartats determinats,  
i a les activitats interactives  (totes les del projecte).

z  Algunes propostes de treball presenten la icona del dossier  , en què podràs arxivar tots 
els treballs que faces.

Galeria d’icones

Inici Descàrrega

Àudio Vídeo

Activitats 
interactives

Dossier

      

3

AVALUACIÓ

136

De ben segur que heu treballat les auques 
alguna vegada. Com podeu veure en la 
imatge, es tracta d’una història il·lustrada 
formada per vinyetes acompanyades d’una 
llegenda en vers. 

     Observa l’auca d’Enric Valor (que pots veure com-
pleta en aquest enllaç) i contesta les preguntes.

1  Quin títol té?

2  Quants versos hi ha davall de cada vinyeta? Saps 
de quin tipus d’estrofa es tracta?

3  Quina rima s’hi ha fet servir?

4  El contingut dels versos s’ajusta a les imatges?

5  Penses que el lector es pot fer una idea clara de la 
vida d’Enric Valor?

6   Llig la informació sobre l’auca, que pots ampliar en l’enllaç següent, i con-
sulta en Internet altres exemples que us puguen servir d’inspiració. En el que hi 
ha a continuació es fan servir fotografi es en comptes de dibuixos.

7   Recordeu què vau aprendre el curs passat sobre les rondalles i llegiu la infor-
mació que us oferim. Us pot ajudar a seleccionar una rondalla.
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              ELABOREM UNA AUCA!
Contar històries és una de les tradicions més antigues de l’ésser humà. Dels dibuixos dels homes prehistòrics per a relatar 
gestes sobre caceres o guerres a les versions rapejades de les Rondalles valencianes d’Enric Valor a càrrec del grup Vol de 
Núvol, aquests relats comparteixen la voluntat de transmetre una història amb un cert valor estètic. En aquesta 
tasca us proposem que us uniu a aquests narradors: fareu una AUCA a partir d’una RONDALLA TRADICIONAL 
VALENCIANA. 

Tasca final

Fase de comunicació i publicació

12   Presenteu la vostra obra en públic. Tot i que, com és evident, les caracte-
rístiques de l’auca la fan apta per a ser vista i llegida, en el vostre cas també 
heu de recitar la poesia davant dels companys. Endavant!

Fase de comunicació i publicació

Fase d’inspiració

Per parelles 

5-8

1   Quina rondalla d’Enric Valor heu adaptat? Què us ha fet decidir-vos per aquesta rondalla? 

2   Penseu que l’adaptació que heu fet respecta l’essència de la rondalla original?

3   Us agraden les auques? Què en destacaríeu positivament?

4   Quant a l’auca elaborada, presenta tots els elements que caracteritzen un text d’aquest estil?

5   Quins han estat els passos més complexos?

6   Penseu que els textos que heu treballat són literaris o no literaris? Raoneu la resposta.

7   Quant a la presentació oral, heu assajat prèviament, tant la comunicació verbal com la no verbal? Heu donat l’entonació 
adequada en llegir els versets?

8   Quines difi cultats hi heu tingut? Com les heu resoltes?

9   Quina auca de les proposades a classe us ha agradat més? Per què?

10   Quins aspectes positius remarcaríeu de les lectures dels altres companys? I pel que fa als negatius? Argumenteu les 
respostes.

AVALUACIÓ

5-8

L’auca

Les vinyetes de l’auca poden fer 
referència a episodis d’una biografia, 
d’una història, d’una efemèride…  i es 
disposen habitualment en un sol full. 
La llegenda pot estar escrita en 
redolins, tercets o quartetes.

La rondalla

Es denominen rondalles els contes 
populars que pertanyen al patrimoni 
oral valencià (podeu trobar-ne més 
informació, i també alguns exemples, 
en aquest enllaç). Moltes d’aquestes 
narracions van ser recopilades 
i reelaborades per Enric Valor. 

N’hi ha de ben diferents, com ara 
les següents (en teniu un fragment 
de totes tres en aquest enllaç), però 
en podeu triar qualsevol que se us 
acudisca.

❚  Història d’un mig pollastre

❚  Comencilda, Secundina i Acabilda

❚  Les velletes de la Penya Roja 

Fase de realització

8   Escolliu una auca d’Enric Valor, que haureu d’adaptar (un consell: trieu-
ne una que us siga fàcil d’il·lustrar!), i seleccioneu-ne els passatges més 
 importants, tants com vinyetes o estampes hi penseu utilitzar.

9   A continuació, feu un primer esborrany de l’auca. Un membre de l’equip 
s’haurà de fer càrrec del text i l’altre, de la imatge.

Text Imatge

Escriviu una estrofa per a 
resumir cada un dels fragments 
seleccionats en l’activitat 8. Per 
a les rimes podeu consultar 
pàgines web que ofereixen la 
possibilitat de cercar-hi paraules 
segons les terminacions.

Si heu de fer dibuixos, elaboreu-ne primerament 
un esbós (una vinyeta per a cada estrofa: heu 
de pensar ben bé quina imatge pot exemplifi car 
millor la idea central de l’estrofa), per si de cas cal 
modifi car-lo en fer canvis en el text. Si us estimeu 
més utilitzar fotos, cerqueu i seleccioneu les que 
refl ectisquen més bé el contingut de cada estrofa.

10   Abans de fer l’obra defi nitiva, reviseu-ne l’esborrany.

❚  Corregiu l’ortografi a de les llegendes i comproveu que s’ajusten als con-
tinguts estudiats quant al llenguatge literari i la narració literària.

❚  Assegureu-vos que cada il·lustració s’ajusta a la idea central de l’estrofa 
que l’acompanya.

❚  Penseu si la mida dels dibuixos i de la lletra són adients per a ser vistos 
en el lloc on seran publicats. Penseu, per exemple, que, si són penja-
des en un tauler elevat o allunyat del públic, caldrà fer servir mides con-
siderables perquè l’auca puga ser vista de lluny.

11   Feu-ne la versió defi nitiva i assegureu-vos que els dos aspectes de l’auca 
(imatge i text) encaixen perfectament.

Per a la recitació…
❚  Repasseu els consells per a parlar en públic que heu estudiat aquest trimestre.
❚  Teniu en compte que, a l’hora de llegir poesia, el ritme és essencial.
❚  Ajusteu el to de veu a l’espai i a les condicions del moment de l’exposició (distància dels oients, sorolls externs…).
❚  Potencieu la lectura en veu alta amb la comunicació no verbal: postura, gestos…

Text: Joan Vilamala, 2007. La paret de les auques: www.auques.cat


