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Les paraules i les seues relacions estan presents en totes les situacions de comunicació, tant orals com  
escrites i també en contextos formals i informals. 

Així, reconéixer les diferents relacions que s’estableixen entre les paraules, és fonamental per a construir  
el discurs amb coherència i correcció. 

D’altra banda, conéixer les quatre grans cròniques de la nostra literatura és importantíssim per descobrir  
el valor lingüístic i literari d’aquestes obres. 

Aproximadament, caldrà dedicar a aquesta unitat entre hui i nou sessions. En tot cas, aquesta recomanació 
dependrà de les característiques del grup de classe i de les necessitats de reforç d’alguns continguts determi-
nats.

Per a fer front a la diversitat relacionada amb els diferents ritmes d’aprenentatge, es poden proposar les  
activitats de reforç que s’ofereixen en cada una de les seccions de la unitat: en aquestes activitats es treballa 
el coneixement de la llengua (les paraules i les seues relacions, ortografia) i l’educació literària (les cròniques).

A més, el professor disposa d’un model d’adaptació curricular de la unitat per atendre els alumnes amb  
necessitats específiques.

Competències clau Objectius didàctics

Comunicació lingüística (CL)
Competència digital (CD)
Aprendre a aprendre (CAA)
Competències socials i cíviques (CSC)
Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor (SIEE)
Consciència i expressions culturals (CEC)

❚ Comprendre, interpretar i valorar textos propis de l’àmbit personal i acadèmic, tant orals com escrits, 
relacionats amb situacions reals de comunicació.

❚ Reconéixer els component d’una paraula, establir-ne el significat, les seues relacions i aprendre  
a formar-ne de noves.

❚ Aplicar els coneixements sobre l’ús de l’accentuació per a produir i comprendre textos orals i escrits 
amb correcció.

❚ Analitzar i reconéixer les quatre grans Cròniques, obres cabdals en la història de la nostra literatura. 

Introducció

Temporització

Atenció a 
la diversitat

CONTRAST 
D’OPINIONS3
PROGRAMACIÓ D’AULA
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En la graella següent es presenten els continguts que es treballen en la Unitat 3 , vinculats amb els criteris d’ava-
luació i els estàndards d’aprenentatge avaluables associats i relacionats amb les competències clau, referides 
mitjançant abreviacions. 

Programació 
de la unitat

Continguts Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge

Comunicació oral: escoltar i parlar

Aplicació dels coneixements  
de la tipologia i les propietats 
textuals en l’anàlisi dels textos 
argumentatius orals.

Escolta activa, comprensió, 
interpretació i anàlisi de textos orals 
i audiovisuals argumentatius.

1.  Comprendre, interpretar i valorar textos orals i 
audiovisuals de caràcter argumentatiu, propis de 
l’àmbit personal, acadèmic i social, per a formar-se 
una opinió pròpia. (CCLI, CAA, CSC)

1.1.  Comprén el sentit global de textos orals propis de l’àmbit personal, i 
n’identifica l’estructura, la informació rellevant i la intenció comunicativa 
del parlant, per a formar-se una opinió pròpia. (CCLI, CAA)

2.  Produir de manera oral, individualment o en equip, 
textos breus de l’àmbit personal, acadèmic i social, 
especialment de tipologia argumentativa. (CCLI, 
CAA, CSC, SIEE)

2.1. Produeix textos breus orals de caràcter argumentatiu mitjançant les 
estratègies d’expressió oral i els elements no verbals adequats a la 
situació comunicativa i a l’objectiu proposat. (CCLI, CAA, CSC, SIEE)

Comunicació escrita: llegir i escriure

Lectura, comprensió, interpretació 
i valoració de textos escrits 
argumentatius. Ús i aplicació 
d’estratègies de comprensió lectora.

Reflexió de la importància de  
la escriptura en el desenvolupament 
personal, com a instrument 
potenciador de la creativitat.

Creació de textos escrits de 
caràcter argumentatius, individuals 
i col·lectius, amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció, 
d’acord amb les característiques 
pròpies dels gèneres.

Utilització guiada de les TIC en totes 
les fases del procés d’elaboració 
d’un projecte de treball: localitzar, 
seleccionar, tractar i organitzar 
informació; crear textos escrits  
o audiovisuals; presentar el treball.

3.  Interpretar textos escrits en suports diversos, 
dels àmbits personal, acadèmic i social, de tipus 
argumentatiu, a través de l’anàlisi dels elements 
formals i de contingut. (CL, CAA, CSC)

3.1. Practica diferents estratègies de lectura en funció de l’objectiu i del tipus 
de text. (CL, CAA, CSC)

3.2. Reconeix el tema i la intenció comunicativa de textos argumentatius i 
identifica les característiques bàsiques d’aquests tipus de textos. (CL, 
CAA)

3.3. Dedueix la idea principal d’un text, reconeix les idees secundàries i 
comprén les relaciones que s’estableixen entre si. (CL, CAA)

4.  Planificar i escriure, amb adequació, coherència, 
cohesió, correcció ortogràfica, gramatical i lèxica, 
textos argumentatius en suports diversos dels 
àmbits personal, acadèmic i social. (CL, CAA, CSC)

4.1. Aplica progressivament les estratègies necessàries per a produir textos 
argumentatius adequats, coherents i cohesionats. (CL, CAA)

4.2. Aplica tècniques diverses per a planificar els seus escrits: redacta 
esborranys d’escriptura. (CL, CAA)

4.3. Revisa el text en diverses fases per a aclarir problemes amb el contingut 
(idees i estructura) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica 
i presentació) i avalua la seua pròpia producció escrita o la dels 
companys. (CL, CAA, CSC)

5.  Dur a terme amb creativitat projectes de treball 
individuals o col·lectius, fent servir les TIC per  
a obtenir un producte final argumentatiu.  
(CL, CAA, CD, CSC, SIEE)

5.1. Planifica i du a terme amb creativitat i iniciativa, de manera individual  
o en equip, projectes de treball seguint models.  
(CL, CAA, CSC, SIEE)

5.2. Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comunicació, 
participant, intercanviant opinions, comentant i valorant escrits aliens  
o escrivint i donant a conéixer els seus. (CL, CAA, CD, CSC, SIEE)

Coneixement de la llengua

Reconeixement de l’estructura  
de la paraula, dels seus significats  
i de les relacions entre mots

Coneixement, ús i valoració  
de les normes ortogràfiques  
i gramaticals.

6.  Reconéixer els components d’una paraula i establir-
ne els significats. (CCLI)

6.1.  Analitza l’estructura de paraules diverses, identificant-ne els diferents 
components i el sentit que aporta cada un. (CCLI)

6.2.  Dedueix el significat de les paraules en funció del context en què se situen 
i l’usa per a ampliar el lèxic i millorar els textos orals i escrits. (CCLI)

6.3.  Identifica algunes de les causes i els mecanismes que produeixen canvis 
en el significat de les paraules i aplica aquest coneixement en els propis 
escrits. (CLI)

7.  Conéixer les relacions que s’estableixen entre les 
paraules d’una llengua en funció de diversos criteris. 
(CCLI)

7.1. Identifica els diferents tipus de relacions i associacions semàntiques que 
tenen lloc entre les paraules de la llengua. (CLI) 

8.  Aplicar els coneixements sobre les normes ortogràfiques 
de la llengua per a produir i comprendre textos orals  
i escrits amb correcció. (CCLI, CAA)

8.1. Reconeix i corregeix errades ortogràfiques i gramaticals en textos propis 
i aliens aplicant-hi els coneixements adquirits per a millorar la producció 
de textos orals i escrits. (CCLI, CAA)

Educació literària

Lectura guiada i comprensió de textos i 
obres literàries, concordes amb el nivell, 
com a base per a la formació de la 
personalitat literària i el gaudi personal.

Pràctica de diversos tipus de lectura 
(guiada, lliure, silenciosa, en veu 
alta) de textos literaris com a font 
de gaudi i informació i com un mitjà 
d’aprenentatge i enriquiment personal. 

Introducció a la literatura de l’edat 
mitjana: les quatre grans cròniques

9.  Analitzar obres, personatges, temes, de la literatura 
dels segles xiii i xiv. (CCLI, CAA, SIEE)

9.1. Analitza obres, personatges, temes, de la literatura dels segles xiii i xiv  
en creacions de diferent naturalesa. (CCLI, CAA, SIEE)

10.  Analitzar un corpus de textos literaris de la literatura 
dels segles xiii i xiv com a forma d’aproximació a la 
literatura, identificant els trets corresponents del context 
sociocultural i literari de l’època i les característiques 
principals. (CCLI, CAA, SIEE, CEC)

10.1 Analitzar un corpus de textos literaris de la literatura dels segles xiii i xiv 
com a forma d’aproximació a la literatura. (CCLI, CAA, SIEE, CEC)

10.2. Identifica els trets essencials del context sociocultural i literari de l’època 
i les característiques del gènere dels textos de la literatura dels segles xiii 
i xiv estudiats. (CCLI, CAA, SIEE, CEC)



Contingut d’ús exclusiu del professor.
Contingut per a l’ús del professor i de l’alumne.
La versió del professor disposa de les solucions 
de totes les activitats.
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❚  Com en unitats anteriors, es proposa encetar la unitat co-
mentant amb els alumnes els apartats Què saps ja?, Què 
aprendràs? i de Què seràs capaç? Que permeten revisar els co-
neixements ja adquirits i anticipar-se els continguts que es 
treballaran en  la unitat 3.

❚  En l’apartat Què saps ja? se suggereix activar els coneixements 
previs de l’alumne en relació amb l’evolució de la llengua i 
els primers textos medievals en valencià. Avança, també, els 
continguts de l’apartat d’Educació literària de la unitat, on 
veuran les Cròniques medievals.

❚  Mitjançant preguntes senzilles, el alumnes refresquen 
aquests coneixements i poden respondre col·lectivament: 

	 ◗  De quina llengua prové la nostra? Com anomenaven 
les llengües que provenien d’eixa altra llengua en els 
primers segles? En quin grup de llengües s’agrupa? 

	 ◗  Quin és el primer testimoni escrit de la nostra llengua?  
En coneixes d’altres? 

	 ◗  On es va desenvolupar la literatura trobadoresca? Quina 
relació s’establia entre la dama i el trobador? En quina  
llengua s’escrivia eixa poesia? 

	 ◗  Podries dir el nom d’algun trobador de la Corona d’Aragó? 
Has sentit parlar de les Cròniques medievals?

	 ◗  Quina funció té l’accent diacrític? 

❚  A continuació, es pot fer un recorregut pels continguts  
que s’estudiaran en la unitat, prenent com a referència  
l’esquema que figura en l’apartat Què aprendràs?

❚  Finalment, es pot comentar amb els alumnes allò que  
hauran aprés una vegada finalitzada la unitat, fent un repàs 
als punts de l’apartat de Què seràs capaç?

Suggeriments didàctics

DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT

Per a començar…

QUÈ APRENDRÀS? DE QUÈ SERÀS CAPAÇ?QUÈ SAPS JA? QUÈ APRENDRÀS? DE QUÈ SERÀS CAPAÇ?QUÈ SAPS JA? QUÈ APRENDRÀS? DE QUÈ SERÀS CAPAÇ?QUÈ SAPS JA?

Ara ja coneixes la manera com ha evo-
lucionat la nostra llengua al llarg dels 
segles, des de l’origen fins als nostres 
dies. 

A més, has pogut llegir i analitzar alguns 
textos medievals escrits en llengua vul-
gar, entre els quals hi ha les Homilies 
d’Organyà i les produccions dels troba-
dors. A aquests hem d’afegir en aques-
ta unitat les quatre grans cròniques, 
fonamentals en l’evolució i la fixació de 
la nostra llengua. 

COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

 ESCOLTAR I PARLAR. El debat oral

 LLEGIR I COMPRENDRE. Mor Mandela

CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

 ANALITZAR I RECONÉIXER. Les parau-
les i les seues relacions

 AMPLIAR EL LÈXIC. L’expressió del 
temps

 PRACTICAR L’ORTOGRAFIA. L’accent 
dia crític

 APLICAR I SINTETITZAR

EDUCACIÓ LITERÀRIA

 ANALITZAR I RECONÉIXER. Les cròni-
ques

 COMENTAR UN TEXT. Jaume I con-
questa València

  Comprendre, interpretar i valorar el 
contingut de textos orals i escrits, i 
establir-ne la intenció de l’emissor.

  Produir textos orals i escrits, a partir 
de models o pautes, i adequats a 
diferents situacions comunicatives.

  Reconéixer l’estructura i les classes 
de paraules, i identificar-ne els pro-
cediments de formació.

  Conéixer en què consisteix el canvi 
semàntic i saber establir camps lè-
xics i semàntics variats.

  Conéixer les quatre grans cròniques, 
establir les característiques de cada 
una i valorar-ne la importància en la 
producció literària en la nostra llengua.

  Aplicar correctament les normes d’ac-
centuació en produccions pròpies.

QUÈ APRENDRÀS? DE QUÈ SERÀS CAPAÇ?
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QUÈ APRENDRÀS? DE QUÈ SERÀS CAPAÇ?QUÈ SAPS JA?QUÈ SAPS JA?
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EL DEBAT ORAL

1. Escolta el fragment extret de l’obra La ciutat de València, 
de Manuel Sanchis Guarner.

2. Contesta les qüestions següents a partir del text.

 ❚  Quan començà Jaume I el setge formal de València?

 ❚  On establí el seu lloc de comandament?

 ❚  Per què es va rendir Zaiyan a Jaume I?

 ❚  Quin dia signaren les capitulacions?

 ❚  Amb quines condicions capitulà Zaiyan?

 ❚  Per quines raons els senyors aragonesos es disgustaren 
quan Jaume I va negociar la rendició personalment?

3.  El 9 d’octubre se celebra la diada de la Comunitat Valencia-
na. Contesta aquestes qüestions.

 ❚  Per què s’ha escollit aqueix dia per a la celebració? 

 ❚  Com es commemora? 

 ❚  Quins dos tipus de coets s’hi fan servir? 

 ❚  Quin altre signifi cat té la diada de Sant Dionís en la tra-
dició valenciana?

4. El text explica per què la festa de la «mocadorada» és la 
festa dels enamorats en la nostra tradició. Reuniu-vos per 
parelles i parleu del significat d’aquesta festa.

5. Feu un debat a classe. La meitat dels alumnes heu de de-
fensar la celebració del dia dels enamorats el 9 d’octubre, 
i l’altra meitat, el 14 de febrer. Aporteu arguments a la 
vostra posició i ateneu les indicacions del moderador 
(el vostre professor).

ESCOLTAR I PARLAR

de Manuel Sanchis Guarner.

Parlar en públic

❚ Prepara un esquema amb tot allò que vols 

argumentar en la primera intervenció. Quan 

siga el teu torn, mira d’expressar oralment 

d’una manera clara les teues idees principals.

❚ Tingues en compte que es tracta d’un inter-

canvi d’opinions. Hauràs d’adaptar les teues 

intervencions posteriors a allò que hagen 

argumentat la resta de participants.

❚ Respecta les normes del debat: expressa les 

teues idees, però escolta també les alienes, 

i fes atenció a les indicacions del moderador.

Proposta  En l’activitat 4 heu vist la relació entre la festa de la 
«mocadorada» i l’actual dia dels enamorats. Reflexioneu in-
dividualment sobre aquesta relació.

042_059_3S3LVLA0_Unidad_3_2015.indd   43 25/06/15   11:01
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Suggeriments didàctics

Els exercicis proposats en Escoltar i parlar tenen com a objectiu 
la potenciació de la comunicació i la comprensió oral dins de 
l’aula, a través d’activitats individuals i en grup. 

El fragment de l’obra La ciutat de València de Manuel Sanchis 
Guarner, fa referència al moment de la conquista de la ciutat 
per part de Jaume I. Representa una activitat molt valuosa per a 
treballar tant la comprensió oral, a partir d’unes qüestions sobre 
el contingut, així com pel fet interdisciplinari que conté, ja que fa 
referència a un període històric concret que podríem relacionar 
amb l’assignatura de Ciències Socials. 

Per a treballar amb l’àudio es pot seguir el procés seguit en uni-
tats anteriors, com és l’escolta generals, les qüestions individuals 
relacionades amb el contingut, com el per què de la data sim-
bòlica per als valencians del 9 d’octubre i les celebracions que 
s’associen a eixe dia. 

Per últim, hi ha la proposta de fer un debat entre tots amb dos 
grans grups: uns a favor de de la celebració el dia dels enamo-
rats el 9 d’octubre i, l’altre, a favor del 14 de febrer. D’aquesta 
manera estem treballant d’una manera significativa diferents 
continguts, com la tipologia textual o la formalitat a l’hora d’ex-
pressar-se i, a més. Abans de fer el debat és important revisar 
i recordar les pautes per a parlar en públic que s’ofereixen al 
principi d’aquesta pàgina.

Comunicació oral i escrita: escoltar i parlar

Solucions de les activitats
 1.  Cal escoltar el text amb atenció.   

 2.  ❚  El 23 d’abril de 1238.

	 	 ❚  A Russafa.

	 	 ❚  Zaiyan es va rendir perquè la muralla de la ciutat de 
València havia començat a ser vulnerada ja des de pri-
mers d’agost i dins de la ciutat començaven a escasse-
jar els aliments. A més així pretenia evitar el saqueig de 
la ciutat.

	 	 ❚ El 22 de setembre de 1238.

	 	 ❚  Les condicions de capitulació foren que els sarraïns que 
se’n volgueren anar serien guiats fins enllà del Xúquer, i 
els moros que es quedaren hi romandrien segurs.

	 	 ❚  Perquè tenien por que l’augment del poder del rei faria 
minvar el de l’aristocràcia i perquè, en assumptes impor-
tants, els reis acostumaven a demanar l’assessorament 
dels nobles.

 3. ❚   S’ha escollit el 9 d’octubre com la diada de la Comu-
nitat Valenciana perquè fou el dissabte 9 d’octubre 
de 1238 quan Jaume I el Conqueridor va fer l’entra-
da triomfal a la ciutat de València. Aquesta diada fou 
la més transcendental de la història del País Valencià, 
que aleshores fou disgregat del món islàmic i quedà 
definitivament incorporat a la civilització cristiana de 
l’Europa Occidental.

	 	 ❚  A València es commemora oficialment cada aniversari 
de la conquista amb lluïts actes oficials presidits per la se-
nyera de la ciutat.

	 	 ❚  Abans es disparaven en tal diada des de dalt del Mica-
let de la Seu piuletes i tronadors.

	 	 ❚  El dia 9 d’octubre és també la diada de Sant Dionís, la 
diada dels enamorats.

 4.  resposta lliure.

 5.  resposta oberta.

CONTINGUTS DIGITALS

Document:

Programació d’aula

Àudio:

La ciutat de València
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❚  Abans de passar a la lectura i les activitats posteriors, és re-
comanable formular als alumnes les qüestions del requa-
dre que porta com a títol Abans de llegir..., unes preguntes 
introductòries sobre la figura de Mandela que ajudaran a 
situar-los abans de la lectura. Aquestes preguntes es podrien 
ampliar perfectament, amb qüestions relacionades amb la 
ubicació de Sud-Àfrica en un mapa, si havien sentit parlar 
de l’apartheid o si coneixen altres situacions semblants que 
hagen passat en altres països. 

❚  Si el text es treballa a l’aula, es recomana fer una lectura 
expressiva en veu alta. Després de llegir el text es proposa:

  a) Resoldre les preguntes del Llibre de l’alumne seguint el 
model d’anàlisi dels textos plantejat per PISA, tal com hem 
fet en el mateix apartat en unitats anteriors.

  b) En l’apartat Crear i compondre es demana crear una lí-
nia temporal amb les dades destacables de les seues vides 
o d’algú que coneguen o admiren, de la mateixa manera 
que ho han fet sobre Mandela en una activitat anterior. 
D’aquesta manera aprenen a crear progressions cronològi-
ques que els serà molt pràctic, en assignatures com Socials, 
per elaborar línies temporals amb esdeveniments històrics 
o línies successòries reials, per posar alguns exemples. 

Suggeriments didàctics

Comunicació oral i escrita: llegir i comprendre
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Una vida, un Nobel

Nelson Mandela (Transkei, 
Sudàfrica, 1918Pretòria, 2013) 
va convertirse en el primer presi
dent negre de Sudàfrica en les 
eleccions del 1994, després d’un 
llarg recorregut en la lluita contra 
l’apartheid que el va portar a la 
presó durant 27 anys de la seua 
vida. Combatre la segregació ra
cial al país africà també el va fer 
rebre el premi Nobel de la Pau 
l’any 1993. El 1999 va deixar la 
presidència i el 2004 va retirarse 
de la vida pública. En la darrera 
etapa de la seua vida, la salut de 
l’expresident ha estat delicada i ha 
hagut d’ingressar a l’hospital cinc 
vegades en dos anys per diferents 
motius. Finalment ha mort aquest 
5 de desembre.
Popularment conegut com a Ma
diba, el nom del seu clan, Ro
lihlahla Mandela va nàixer al 
bantustan1 tribal de Transkei, 
Sudàfrica, el 18 de juliol de 1918 i un dels seus profes
sors li va atorgar el nom de Nelson. Llicenciat en Dret, 
va estar vinculat des de ben jove al Congrés Nacional 
Africà (CNA), un moviment nacionalista multiracial 
que buscava el canvi polític a Sudàfrica. El 1948, el Par
tit Nacional va arribar al poder i va començar a imple
mentar l’apartheid2, basat en una segregació forçada per 
motius racials. Aleshores el CNA va iniciar la seua cam
panya de resistència passiva contra les lleis del règim.
El 1952 Mandela va convertirse en un dels vicepresi
dents del CNA. El març del 1960, la policia va matar a la 

localitat de Shaperville 69 perso
nes de raça negra que es mani
festaven contra l’apartheid. El 
govern va prohibir aleshores el 
Congrés Nacional Africà i, com a 
resposta, l’organització va deixar 
les polítiques pacífiques i va crear 
un braç militar.

A mitjan anys seixanta Mandela 
va ser empresonat, acusat de pla
nificar enderrocar el règim amb 
violència. La condemna era de 
cadena perpètua, però durant els 
anys que va estar privat de lliber
tat va convertirse en un símbol 
internacional de resistència i la 
pressió internacional va fer que 
el govern sudafricà l’acabés alli
berant l’any 1990.

La seua lluita contra l’apartheid 
va ferlo guanyar el premi Nobel 
de la Pau el 1993. Un any més 
tard va presentarse a les elec
cions de la República com a líder 
del CNA i va esdevenir el primer 

president de raça negra del país. El 1997 va dimitir com 
a líder del CNA i el 1999 va acabar l’etapa presidencial. 
El 2004 va anunciar la seua retirada de la vida pública 
i des d’aleshores s’ha mantingut molt apartat de l’atenció 
mediàtica.
Mandela va patir tuberculosi el 1980 mentre estava em
presonat i posteriorment va ser sotmés a una operació 
per a resoldreli problemes a la vista. El 2001 va ser trac
tat de càncer de pròstata. En els darrers dos anys, ha 
estat hospitalitzat cinc vegades per diversos motius.

www.naciodigital.cat, 12 de desembre de 2013 (adaptació) 

MOR MANDELA, SÍMBOL D’UNA 
TRANSICIÓ HONESTA

3 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

Abans de llegir…

❚ Fixa’t en el títol del text: per què va ser 

un text d’actualitat en el moment en què 

es va publicar?

❚ Qui era Nelson Mandela? Què recordes 

del seu funeral?

❚ Per quina raó fou important la vida d’aquesta 

persona?

1  bantustan: pseudoestat creat pel sistema de l’apartheid com a re-
serva per a la població africana, reconegut només per Sud-àfrica. 

2  apartheid: política de segregació racial instituïda oficialment a 
Sud-àfrica fins l’any 1991.

L’expresident sud-africà i premi Nobel de la Pau 
tenia 95 anys i estava greu des del mes de juny

L’expresident de Sudàfrica, Nelson Mandela, de 95 anys, 
ha mort aquest dijous, segons ha anunciat l’actual manda
tari, Jacob Zuma, en un discurs al país.
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Crear i compondre

La crònica sobre la mort de 

Mandela segueix una progres-

sió cronològica.

  Tingues en compte la línia 

del temps que has completat en 

l’activitat 5 i fes un esquema de 

les dades destacables de la teua 

vida o de les d’un personatge 

que conegues bé o admires.

LLEGIR I COMPRENDRE 
3

1   Escolta atentament i llig, alhora, la crònica sobre Nelson Mandela.

Obtenir informació del text

2  Contesta les qüestions següents sobre el text.

a) Quan va morir Mandela? Quina edat tenia llavors?

b) Quants mesos va estar greu?

c) Quin premi important va rebre?

d) Qui és Jacob Zuma?

3  Tria l’opció correcta. El veritable nom de Mandela era…

a) Madiba  b) Nelson  c) Rolihlahla  d) Transkei

4  Justifi ca si són verdaderes o falses aquestes afi rmacions sobre Mandela. 

Va rebre el premi Nobel de la Pau abans de ser elegit president.  �

El premi li fou atorgat per combatre la segregació racial a Sud-àfrica.  �

Fou empresonat cap a l’any 1960.   �

El govern es va veure obligat a alliberar-lo per pressions internacionals.  �

El CNA va deixar de ser pacifi sta pels volts dels anys seixanta.  �

Fou president del seu país del 1994 al 1999. �

5  Copia la línia del temps següent i col·loca en cada data l’esdeveniment rela-
cionat amb Mandela que s’esmenta en el text.

Comprendre i interpretar el text

6  Per què es menciona el nom de Jacob Zuma en el text?

7  Localitza en el text la paraula implementar, busca’n el signifi cat en un diccio-
nari i copia l’accepció adequada del terme.

8  Què signifi quen les sigles CNA?

9  Explica amb les teues paraules què signifi ca líder. Aporta’n després un sinò-
nim i digues quina de les dues paraules és un préstec de l’anglés.

10  Les conseqüències de la matança de 69 persones de raça negra a Shaper-
ville foren diverses. Digues quina d’aquestes és falsa i explica amb fragments 
del text les que són verdaderes.

a) Es va prohibir el CNA. c) Mandela fou empresonat.

b) El CNA va desaparéixer. d) El CNA deixà de ser pacífi c.

Reflexionar i valorar el contingut i la forma 

11  De quina notícia d’actualitat parteix aquesta crònica?

12  Quin interés té aquest personatge per al públic en general?

13  Com justifi ca l’autor del text que el CNA deixara d’utilitzar mètodes pacífi cs 
per a lluitar contra l’apartheid? Explica-ho amb les teues paraules.

  Tingues en compte la línia 

del temps que has completat en 

1918 1952 1980 1993 1997 2001 2013

1948 1960 1990 1994 1999 2004
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Solucions de les activitats
 1.  Cal llegir i escoltar el text amb atenció.

 2.  Aquestes són les respostes correctes. 

  a) Mandela va morir l’any 2013 als 95 anys. 

  b) Mandela va estar greu 24 mesos

  c)  Mandela va rebre el premi Nobel de la Pau.

  d) Jacob Zuma és l’actual mandatari.

 3.  El veritable nom de Mandela era Rolihlahla.

 4.  V, V, F, V, V, V,

 5.  1918. Naixement de Mandela. / 1948. El Partit Nacional 
arriba al poder. / 1952. Mandela es converteix en un dels 
vicepresidents del CNA. / 1960. La policia mata a la localitat 
de Shaperville 69 manifestants de raça negra. / 1980. Man-
dela pateix tuberculosi mentre està empresonat. / 1990. 
El govern sud-africà allibera a Mandela. / 1993. Mandela 
guanya el premi Nobel de la Pau. / 1994. Mandela es pre-
senta a les eleccions de la República com a líder del CNA i 
esdevé el primer president de raça negra del país. / 1997. 

Mandela dimiteix com a líder del CNA. / 1999. Mandela 
acaba l’etapa presidencial. / 2001. Mandela pateix càncer 
de pròstata. / 2004. Mandela es retira de la vida pública. / 
2013. Mort de Mandela.

 6.  El nom de Jacob Zuma es menciona en el text perquè és 
l’actual mandatari i a més qui dóna la notícia.

 7.  La paraula implementar en el text significa «posar en fun-
cionament, aplicar mètodes o mesures a fi de dur (alguna 
cosa) a terme».

 8.  Les sigles CNA signifiquen Congrés Nacional Africà.

 9.  resposta lliure. / Sinònims: autoritat, dirigent, conduïdor, 
guiador, etc. / Líder és un préstec de l’anglés.

10.  a)  Es va prohibir el CNA. Verdadera. «El govern va prohibir 
aleshores el Congrés Nacional Africà».

   b) El CNA va desaparèixer. Falsa

   c)  Mandela fou empresonat. Verdadera. «A mitjan anys 
seixanta Mandela va ser empresonat, acusat de planifi-
car enderrocar el règim amb violència».

   d)  El CNA deixà de ser pacífic. Verdadera. «L’organització 
va deixar les polítiques pacífiques i va crear un braç mili-
tar».

11.  Aquesta crònica parteix de la mort de Mandela.

12.  Aquest personatge té un interés per al públic en general de 
símbol de lluita pels drets civils, de pau i de reconciliació.

13.  Resposta lliure a partir de la informació extreta del text. 

Crear i compondre

resposta oberta.

CONTINGUTS DIGITALS

Àudio:

Mor Mandela
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❚  Treballar amb les paraules i les seues relacions, així com co-
néixer els diferents procediments de formació de paraules, 
és molt important perquè els alumnes puguen crear qualse-
vol tipus de text. 

❚   Per a dur-ho a terme, en el Llibre de l’alumne el professor 
disposa de nombrosos exercicis a través dels quals es treba-
llen aspectes com la separació dels monemes i la classificació 
en lexemes i morfemes, la distinció entre paraules variables 
i invariables, la formació de paraules derivades i compostes, 
etcètera. 

❚   Les paraules i les seues relacions, també es poden treballar 
des d’una perspectiva més competencial, com per exemple 
demanant als alumnes que busquen en els diferents textos  
proposats en la unitat, paraules variables o invariables,  
paraules que es puguen separar i detectar els lexemes i els 

diferents tipus de morfemes,... i agrupar-les en diferents  
taules en els seus quaderns per poder-les assimilar-les i  
recordar-les millor. 

❚  De manera col·lectiva, també es pot treballar entre tots els 
alumnes les suggerències abans proposades, amb la intenció 
de comprovar la interiorització per part de l’alumnat dels 
continguts treballats. L’objectiu final consistirà que l’alumne 
siga conscient de les diferents relacions de significat que es 
poden establir entre les paraules, les diferents parts d’una 
paraula i els diferents procediments de formació de paraules.

❚  D’altra banda, el professor té a l’abast, en el material digi-
tal d’aquest projecte, activitats de reforç que li permetran 
atendre les diverses necessitats dels seus alumnes i afermar 
els continguts que considere menys interioritzats.

Suggeriments didàctics

Coneixement de la llengua: analitzar i reconéixer

1  Segmenta les paraules en monemes i classifi ca’ls en lexemes i morfemes.

a) enverdir d) verdet g) verdor  j) verdíssim

b) verdós  e) verdíssima h) verdosa k) reverdirà

c) enverdeix   f) enverdeixes  i) enverdia  l) verdejar 

2  Quin és el monema que es repeteix en l’activitat 1? Quina informació ofereix? 

3  Identifi ca els morfemes gramaticals o fl exius de les paraules següents. En el 
cas dels substantius i dels adjectius, especifi ca si expressen gènere i nombre.

a) cartells d) pollastres g) xics  j) bons

b) gallina e) contraindicar h) difícils k) cantava

c) poetessa  f) professores  i) cantem  l) alumnes

4  Copia la graella en el teu quadern, afi g-hi tres exemples més de paraules 
que continguen els morfemes que s’indiquen i intenta explicar-ne el signifi cat.

5  Indica si les paraules que hi ha en les activitats 1, 3 i 4 són variables o inva-
riables. 
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3 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

Activitats 

Les paraules i les seues relacions 

1. La paraula: estructura i classes

Les paraules es divideixen en unitats mínimes amb signifi cat: els monemes.

D’aquesta manera, paraules com caseta, xiqueta o miqueta comparteixen el 
monema -eta, que expressa el diminutiu femení, i paraules com esport, esportiu, 
esportistes tenen en comú el monema esport.

Es poden distingir dos tipus de monemes: els lexemes i els morfemes.
❚   Lexemes. El lexema o arrel és la part de la paraula que no varia, el 

monema que conté el seu signifi cat: brutícia, embrutar.
❚  Morfemes. Són les parts de la paraula que varien, els monemes que 

s’afi gen al lexema per a completarne el signifi cat i per a formar paraules 
noves: bruta, bruts, brutes… Els morfemes poden ser de dues classes:

 �  Gramaticals o fl exius. Indiquen gènere (brut-e-s) i nombre (brut-e-s ) 
i, en les formes verbals, persona, nombre, temps i mode (anaves, posaré…).

 �  Derivatius. Són els morfemes que no són fl exius (brutícia, embrutar).

Els mots es classifi quen en categories gramaticals o classes de paraules.

Recorda que les paraules poden dividirse en dos grups: paraules variables 
i paraules invariables. Pots consultar les categories que pertanyen a cadascun 
en el marge d’aquesta pàgina, i les formes de cada categoria, en els annexos que 
hi ha al fi nal del llibre.

Observa la classifi cació de les 
categories gramaticals.

+  Paraules
variables

i invariables

PARAULES VARIABLES

Amb variació de gènere, de 
nombre i (alguns) de persona

❚  Articles: el, la, els, les…
❚  Substantius: paret, camises, dit…
❚  Adjectius: gruixut, grisa…
❚  Determinants: el, aquest, meus…
❚  Pronoms: la, el, li, ens…

Amb variació de persona, 
de nombre, de temps i de mode

❚  Verbs: pintaré, acabaràs, feien…

PARAULES INVARIABLES

Sense variacions

❚  Adverbis: ací, baix, demà…
❚  Preposicions: en, de, des, per…
❚  Conjuncions: que, no, i, si…

Per a segmentar una paraula 
en monemes, localitza uns altres 
mots en què hi haja la mateixa 
seqüència de sons (o de sons 
semblants) amb un signifi cat 

equivalent. 

que continguen els morfemes que s’indiquen i intenta explicar-ne el signifi cat.

MORFEMA EXEMPLES SIGNIFICAT MORFEMA EXEMPLES SIGNIFICAT

-à, -ana valencià / -ana, -dat bondat, 

-et, -eta xiquet / -eta, in- injust, 

-ment cordialment, re- refer, 
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6  Forma paraules derivades enllaçant els prefi xos amb els mots següents. 

a-  anti-  auto-  contra-  de-  des-

a) aeri    c) gradació e) polític g) fer i) atacar k) didàctic 

b) portar d) democràtic  f) baixar h) dir j) mòbil   l) lligar

7  Digues de quines paraules procedeixen els derivats del requadre. Quants 
grups formaries segons la paraula simple de procedència?

ensabonar  dental  caminador  dentadura  dentada  sabonera  caminar
caminada  saboneria  dentina  dentista  encaminar  sabonós  desdentat

8  Forma verbs a partir de les paraules següents.

a) baix  c) fosc  e) prova  g) lluny i) blanc k) full

b) clar  d) costum f) pedaç  h) prop j) alt  l) greix

9  Copia i completa la graella amb adjectius a partir dels verbs següents. 

10  Escriu deu paraules que estiguen formades per composició. A partir de quins 
termes s’han format? A quina categoria gramatical pertany cada un?

Exemple: bocamoll g Subst (boca) � Adj (moll)
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Activitats 

ANALITZAR I RECONÉIXER 
3

2. Procediments de formació de paraules

Una paraula simple està formada per un lexema, que pot anar acompanyat 
o no de morfemes fl exius.

Així, mots com mar, xic-a, puny-s i cant-í són paraules simples, perquè 
-a, -s, -í són morfemes fl exius: de gènere femení (-a), de nombre plural (-s) i de 
primera persona del singular del passat (-í).

A partir dels mots simples es poden formar paraules noves mitjançant 
diferents procediments.

Els principals procediments de formació de paraules són la derivació i la 
composició.

❚    Derivació. Per a formar paraules per derivació, s’afi gen els morfemes 
derivatius al lexema, bé per davant (prefi xos), bé per darrere (sufi xos). 
Les paraules formades per derivació s’anomenen derivats.

mar � mar-í       digne � in-digne    
 Lex Suf Pref Lex

❚   Composició. Consisteix a formar paraules noves mitjançant la unió 
de dos lexemes. Les paraules formades per composició s’anomenen 
compostos: mil � fulles � milfulles.

Alguns lexemes no són exac-
tament iguals quan funcionen 
sols i quan s’hi afi gen prefi xos 
o sufi xos. S’hi poden produir 
canvis com ara: 

❚ Desplaçament de la síl·laba 
tònica: rata, rateta…

❚ Canvi de sons: drac, dragó…

❚ Supressió de sons: illa, illot…

+  Alteració en 
els lexemes

VERB ADJECTIU

afalagar

astorar

pescar

VERB ADJECTIU

caçar

suar

lluitar

VERB ADJECTIU

prometre

conéixer

véncer
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Solucions de les activitats

 1.  Tot seguit s’indiquen els monemes dels mots (en negreta); 
el monema subratllat n’és el lexema.

   a) enverdir  en-verd-ir 

  b) verdós  verd-ós 

  c) enverdeix  en-verd-eix 

  d) verdet  verd-et 

  e) verdíssima  verd-íssima 

  f) enverdeixes  en-verd-eixes 

 2.  Es tracta del lexema o arrel verd, i és el que ens aporta el 
significat de la paraula.

 3.  a) cartells  cartell-s  pl.

  b) gallina  gall-ina  fem. pl. 

  c) poetessa  poet-essa  fem. sing. 

  d) pollastres  pollastre-s  pl.  

  e) contraindicar  contraindic-ar  infinitiu

  f) professores  professor-es  fem. pl.  

  g) xics  xic-s  pl.

  h) difícil  difícil-s  pl.

  i)  cantem  cant-em  persona, nombre, temps i mode

  j)  bon  bon-s  pl. 

  k) cantava  cant-ava  persona, nombre, temps i mode

  l)  alumnes  alumne-s  pl.

 4.  La resposta es la següent.

Morfema Exemples Significat

-à, ana valencià / ana, 
germà, germana, 
ancià, anciana

relació o pertinença

-et, -eta xiquet / eta, gosset, 
gosseta, gatet, gateta

construeix 
diminutius

-ment cordialment, 
feliçment, 
cómodament, 
alegrement

forma adverbis

-dat bondat, maldat, 
germandat

serveix per fer noms 
abstractes

in- injust, intranquil·la, 
inútil, indecent

expressa negació

re- refer, revisió, rematar, 
reintentar

expressa repetició

 5.   Són variables, ja que admeten variació de gènere, nombre 
o persona…

 6.  La resposta es la següent.

  a- anti- auto- contra- de- des-

  a) eri  antiaeri  

  b) portar  aportar  

  c) gradació  degradació 

  d) democràtic  antidemocràtic 

  e) polític  apolític  

  f) baixar  abaixar  

  g) fer  desfer

  h) dir  desdir

  i)  atacar  contraatacar

  j)  mòbil  automòbil

  k) didàctic  autodidàctic

  l)  lligar  deslligar

 7.  dent  dental, dentadura dentada, dentina, dentista, 
desdentat

  sabó  ensabonar, sabonera, saboneria, sabonós

  camí  caminador, caminar, caminada, encaminar

 8.  La resposta es la següent.

  a) baix  baixar  g) lluny  allunyar

  b) clar  aclarir  h) prop  apropar

  c) fosc  enfosquir  i) blanc  emblanquinar

  d) costum  acostumar j) alt  enaltir

  e) prova  provar  k) full  fullejar

  f) pedaç  apedaçar  l) greix  engreixar

 9.  La resposta es la següent.

Verb Adjectiu Verb Adjectiu
afalagar afalagador /a lluitar lluitador / a
astorar astorat / ada prometre prometedor / a
pescar percador /a conéixer coneixedor / a
caçar caçador / a véncer vencedor / a
suar suador / a

10.  resposta orientativa. A tall d’exemple:

  Porta (Verb) + veu (Subs)

  Escura (Verb) + butxaques (Subs)

  g) verdor  verd-or

  h) verdosa  verd-osa

  i)  enverdia  en-verd-ia

  j)  verdíssim  verd-íssim

  k) reverdirà  re-verd-irà

  l)  verdejar  verd-ejar

CONTINGUTS DIGITALS

Presentació:

Les paraules i les seues relacions

Reforç:

Les paraules i les seues relacions
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❚   Per a treballar el significat i el sentit de les paraules, així com 
els canvis semàntics i les relacions i associacions semànti-
ques, el professor trobarà moltes activitats en el Llibre de 
l’alumne que treballaran aquests continguts. Algunes es 
proposen a partir d’un text, altres, per a emplenar buits o 
taules, una bona manera perquè l’alumne puga assimilar 
aquests canvis semàntics i relacions de significat i aplicar-los 
posteriorment a altres textos. 

❚   Per a ampliar aquest apartat, el professor pot dividir la clas-
se en dos grups i jugar a que un grup diga una paraula i 
l’altre grup en diga una altra del mateix camp lèxic. Seguint 
el mateix procés, es pot buscar una paraula polisèmica i dir 

el màxim nombre possible de definicions, o buscar alguna 
homònima i trobar la seua ‘parella’ homònima. 

❚   El mateix exercici pot repetir-se per a treballar paraules que 
han patit canvis lèxics o han ampliat el seu significat, estant 
el professor qui propose un exemple i, a mode de concurs, 
esperar que un dels grups diga la causa d’eixe canvi semàn-
tic. 

❚   D’altra banda, el professor té a l’abast, en el material digi-
tal d’aquest projecte, activitats de reforç que li permetran 
atendre les diverses necessitats dels seus alumnes i afermar 
els continguts que considere menys interioritzats.

Suggeriments didàctics

Coneixement de la llengua: analitzar i reconéixer

CONTINGUTS DIGITALS

Presentació:

Les paraules i les seues relacions

Reforç:

Les paraules i les seues relacions
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11  Amb l’ajuda del diccionari, digues quin sentit tenen les paraules subratlla-
des en els enunciats següents. Escriu frases en què aquests mots tinguen 
un altre signifi cat.

a) Els dolents van atracar un banc. d) No té talla per a ocupar aquest càrrec.

b) El ratolí ja no li funciona. e) No actua contra el moll del problema.

c) No aniré al concert, no vull fer cua. f) El director roda una pel·lícula.

12  Escriu una oració amb cada signifi cat que conegues de les paraules del 
requadre.

ala     lluna     fulla     cap     aranya    ploma

13  Digues els signifi cats nous que s’han incorporat a aquests mots.

a) xarxa b) navegar c) port d) cangur e) carro

14  Completa els enunciats amb els homònims de la il·lustració, indica’n el sig-
nifi cat en cada oració i la categoria gramatical a què pertanyen. 

a) Sis més quatre fan  / Se’n  haver anat.

b) M’ha donat  faena. / Trencaré la paret amb la  

c) No trobe la  de casa. / Ha clavat un  en la paret.

d) De l’accident, ha entrat en  / A aquesta frase li falta una 

3 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

Activitats 

3. Signifi cat i sentit

El signifi cat d’una paraula és la idea o el concepte que els parlants d’una 
llengua associen a aqueix mot.

El signifi cat de les paraules pot ser recte o literal (el sentit propi i exacte) 
o fi gurat o simbòlic (la signifi cació que s’hi dóna apartantse del sentit propi 
i obtenintne un de nou).

Per exemple, si algú ha passat tot el dia estudiant, es pot dir: Ha estudiat 
molt. Però, si no ha fet res i ha suspés l’assignatura, també es pot afi rmar: Deu 
haver estudiat molt. En aquest segon cas, la paraula molt no té el mateix signi
fi cat que en el primer, sinó tot el contrari.

El sentit d’una paraula depén de la intenció comunicativa amb què s’usa en 
una situació determinada.

4. El canvi semàntic
Amb el temps es modifi quen les societats i les cultures, i les paraules han 

de refl ectir aquests canvis. Així, abans la paraula cavall tenia un signifi cat molt 
concret: només es referia a l’animal, però ara s’aplica també a la potència 
d’un cotxe (Quants cavalls té?).

El canvi semàntic és el procés pel qual les paraules alteren el seu signifi cat 
o n’incorporen uns altres de nous.

❚ Una paraula polisèmica és 
la que té més d’un signifi cat, 
com ara cap (substantiu, deter-
minant, pronom, preposició).

❚ Dues paraules són sinòni-
mes quan tenen un signifi cat 
igual o molt similar, com ara 
casa, llar, domicili…

❚ Dues paraules són homò-
nimes quan s’escriuen o es 
pronuncien igual: deu (deter-
minant / pronom numeral) i 
deu (substantiu, «font»).

✓  Recorda

deu
massa / maça
clau   coma
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Un camp associatiu és un 
conjunt de paraules que com-
parteixen algun tret del seu 
significat, però que no per-
tanyen necessàriament a la 
mateixa categoria gramati-
cal. Observa les paraules que 
pertanyen al camp associatiu 
de l’esport: pilota, porteria, 
passada, jugada, jugador, arbi-
trar, guanyar…

+  Camps
associatius

15  Completa les oracions següents amb paraules del camp lèxic de feliç.

a) Va ser un dia molt   d) El vaig  per les notes.

b) Et desitge molta   e) Li vam enviar una  el dia de Nadal.

c) És un home molt   f) Les meues amigues són ben 

16  Escriu cinc paraules dels camps semàntics que s’indiquen en la graella.

17  Agrupa aquests mots en quatre camps semàntics i posa un nom a cada un.

❚ alzina ❚ gerd ❚ ametler ❚ pi ❚ xiprer ❚ codony

❚ poma ❚ plàtan ❚ albergínia ❚ fi guera ❚ carxofa ❚ olivera 

❚ cirera ❚ col ❚ carlota ❚ pera ❚ romaní ❚ raïm 

❚ rave ❚ timó ❚ julivert ❚ poma ❚ creïlla ❚ garrofer 

18  A quin camp semàntic pertany cada sèrie de paraules?

a) ànec, cigne, estruç, oca, pinsà, rossinyol, tórtora, tudó…

b) aiguat, xàfec, aire, boira, borrasca, calamarsa, fred…

c) matí, matinada, mes, minut, migdia, nit, quart…

19  Agrupa els mots del camp associatiu de la construcció d’acord amb la graella.

pis    cuina    menjador    algeps    porta    polir    habitatge
fi nestra    lavabo    grua    plomada    bastida    ciment    escala

masia    enrajolar    mansió    habitació    enguixar    torre

20  Escriu en el quadern cinc paraules de cada camp associatiu de la graella.

Activitats 

ANALITZAR I RECONÉIXER 
3

5. Camps lèxics i semàntics

Un camp lèxic és un conjunt de paraules que comparteixen el mateix lexema.

Així, les paraules llibre, llibreria, llibreter, llibreta… formen un camp lèxic 
o família lèxica, perquè comparteixen el lexema llibre.

Un camp semàntic és un conjunt de paraules de la mateixa categoria 
gramatical que comparteixen un tret de signifi cat.

Per exemple, els substantius tenis, futbol, handbol, bàsquet, hoquei… consti
tueixen el camp semàntic dels «esports que fan servir una pilota».

fl ors mamífers colors insectes peixos

Paraules que signifi quen «casa, edifi cació»

Paraules que representen elements d’un edifi ci

Eines i maquinària que utilitzen els constructors

Accions que es duen a terme en la construcció

vacances bàsquet ensenyament
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Solucions de les activitats

11.  a) Banc: entitat financera.

   b)  Ratolí: dispositiu que permet comandar el desplaçament 
d’un punt sobre la pantalla d’un visualitzador i, així, desig-
nar-se una zona sobre la seua superfície.

   c)  Cua: filera de persones, d’animals, de coses posades l’una 
darrere de l’altra, especialment de persones que esperen 
el torn.

   d)  Talla: altura moral, intel·lectual, etc.

   e)  Moll: la part més substanciosa d’una cosa. En aquest cas, 
l’arrel del problema.

   f)  Roda: del verb rodar, que en aquest context significa «fil-
mar, enregistrar (imatges)».

   Oracions possibles:

   La teua iaia seia en el banc del jardí.

   El coixí és massa moll.

   A aquell gos, li han tallat la cua.

   Aquests pantalons no són de la teua talla.

   Davall de la taula hi havia un ratolí.

   El pneumàtic no roda bé.

12.  resposta orientativa. Exemples:

	 	 ❚ ala 	Aquell ocell té una ala trencada

   Pertany a l’ala més conservadora del partit.

   El seu pis està en l’ala esquerra de l’edifici.

	 	 ❚ lluna 	Aquesta nit fa lluna plena.

   Ha trencat la lluna de l’espill.

   Porta un vestit de llunes.

	 	 ❚ fulla  L’arbre comença a perdre la fulla.

   La fulla de la navalla estava molt afilada.

   Al menjador s’ha posat una porta de dues fulles.

	 	 ❚	cap  El teu gos té el cap molt gros.

   El teu cap sembla bastant simpàtic.

   Aquell xic té molt de cap per a les matemàtiques.

	 	 ❚ aranya  Miquel té molta por a les aranyes.

   S’ha posat al menjador un llum d’aranya.

   L’aranya que sostenia l’hamaca es va trencar.

	 	 ❚  ploma → Té un lloro de plomes verdes.

   Ton pare sempre escriu amb ploma?

   Aquell escriptor té molt bona ploma.

13.  a) xarxa 	Encreuament o connexió de línies de comunicació.

   b)  navegar 	Accedir als serveis i a la informació d’una xarxa 
de comunicacions.

   c)  port 	Conjunt d’entrades o de sortides d’un dispositiu 
electrònic complex.

   d)  cangur 	Persona que té cura dels xiquets en hores convin-
gudes.

   e)  carro 	Òrgan d’una màquina dotat de moviment de 
translació.

14.  a)  Sis més quatre fan deu. (Nombre, determinant nu-
meral).

      Se’n deu haver anat (Verb deure).

   b) M’ha donat massa faena. (Treball, substantiu).

     Trencaré la paret amb la maça. (Eina, substantiu).

   c)  M’ha donat la clau de sa casa. (Estri per a obrir un 
pany, substantiu).

     Ha clavat un clau en la paret. (Tija metàl·lica punxegu-
da que serveix per a penjar alguna cosa, substantiu).

   d)  De l’accident, ha entrat en coma (Quadre clínic que 
consisteix en la pèrdua de consciència, substantiu).

     A aquesta frase li falta una coma (Signe de puntuació, 
substantiu).

15.  a) Va ser un dia molt feliç.

   b) Et desitge molta felicitat.

   c) És un home molt infeliç.

   d) El vam felicitar per les notes.

   e) Li vaig enviar una felicitació el dia de Nadal.

   f) Les meues amigues són ben felices.

16. La resposta es la següent.

Flors Mamífers Colors Insectes Peixos
rosa, 
margarida, 
tulipa, 
clavell, 
germil...

elefant, 
balena, 
gat, lleó, 
girafa...

verd, 
violat, 
blau,  
roig, 
negre...

mosca, 
mosquit, 
cigala, grill, 
escarabat...

lluç, 
sardina, 
llenguado, 
orada, 
llobarro...

17.  Fruits. 	codony, poma, plàtan, cirera, pera, raïm.

   Arbres 	alzina, ametler, pi, xiprer, figuera, olivera, garrofer.

   Plantes 	gerd, romaní, timó, julivert.

   Verdures 	albergínia, carxofa, col, carlota, creïlla, rave.

18.  a) Ocells.

   b) Manifestacions de la natura.

   c) Distribució del temps.

19.  La resposta es la següent.

Paraules que signifiquen 
«casa, edificació»

pis, habitatge, masia, mansió, 
torre

Paraules que representen 
elements d’un edifici

porta, finestra, escala, habitació, 
cuina, menjador, lavabo

Eines i maquinària que 
utilitzen els constructors

algeps, grua, plomada, bastida 
ciment

Accions que es duen a 
terme en la construcció

polir, enrajolar, enguixar

20. resposta orientativa. Exemples:

Vacances Bàsquet Ensenyament
descans, platja, 
esbarjo, diversió, 
muntanya...

cistella, pilota, 
passes, dobles, 
pivot, aler, base...

alumne, 
professora, institut, 
lliçó, escola...
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❚  En activitats anteriors els alumnes ja han descobert el vo-
cabulari relacionat amb l’expressió del temps, sobretot en 
el text Mor Mandela, símbol d’una transició honesta, lèxic 
molt pròxim i molt útil per a desenvolupar-se en la seua vida 
acadèmica i per a produir qualsevol tipus de text, tant oral 
com escrit. 

❚  En l’apartat Ampliar el lèxic el professor trobarà una gran va-
rietat d’activitats per ampliar el vocabulari relacionat amb les 
expressions del temps, del tipus per treballar el lèxic relacionat 
amb el camp semàntic de l’expressió del temps o per treballar 
el lèxic relacionat amb les expressions temporals a partir de la 
lectura del text Així va el món.

❚  Per acabar, es proposa fer una activitat de síntesi, una mena 
de resum del text Així va el món amb la intenció de compro-
var si han assimilat les expressions treballades. 

❚  Una activitat d’ampliació podria ser, perfectament, la redacció 
de la seua biografia personal, on haurien d’utilitzar, necessàri-
ament, les expressions treballades en aquest apartat.

Suggeriments didàctics

Coneixement de la llengua: ampliar el lèxic

Solucions de les activitats
 1.  El temps al qual es refereixen les paraules subratllades 

seria simultani, en el cas de mentre, i passat en el cas de 
posteriorment.

 2.  Temps passat: abans, ahir, despús-ahir, abans-d’ahir, al 
cap de poc.

   Temps simultani: alhora, avui, mentrestant, adés, en-
guany.

   Temps futur: com més aviat millor, l’endemà, demà, 
despús-demà, al cap de poc, l’any que ve.

 3.  Aleshores, llavors / sempre, tothora / mai, mai de la vida, 
mai més / adés-i-ara, de tant en tant, de vegades / men-
trestant, mentre, durant / d’ençà, des de, a partir de / 
després, tot seguit, de seguida / aviat, prompte, d’hora, 
de bon matí / de seguida, tot seguit /a la vegada, alhora, 
al mateix temps / tard, cap al tard / nit fosca, a poqueta 
nit / ara. 

 4.  a) manera

   b) temps

   c) manera

   d) temps

 5.  a) a mitjan

   b) enguany

   c) abans

   d) de sobte

 6.  durant, des de, des que, al cap i a la fi.

 7.  resposta lliure.

50

   

2
AMPLIAR EL LÈXIC

3 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

L’EXPRESSIÓ DEL TEMPS

En molts textos, com la crònica sobre la mort de Nelson 
Mandela que has llegit, s’utilitzen paraules per a fer referèn
cia al moment en què passen els fets. Per això, és important 
que sàpies quines s’acostumen a fer servir per a l’expressió 
del temps.

1  Segons el text inicial, Mandela va patir tuberculosi el 1980 
mentre estava empresonat i posteriorment va ser sotmés a 
una operació. Indica a quin temps es refereixen les paraules 
subratllades.

2  Distribueix les expressions següents en la graella, se-
gons es referisquen a fets ocorreguts en un temps passat, 
simultani o futur respecte del temps en què es conten els 
fets.

abans   com més aviat millor   l’endemà
alhora    avui   ahir   demà   despús-demà

despús-ahir   abans-d’ahir   al cap de poc
mentrestant   l’any que ve   adés   enguany

Temps passat Temps simultani Temps futur

3  En l’apartat Lèxic útil hi ha moltes expressions temporals. 
Agrupa cada expressió amb la que té o amb les que tenen 
signifi cats semblants.

4  L’expressió més aviat pot indicar temps i també manera. 
Assenyala què indica en cada oració.

a) El meu germà menut Enric és més aviat alt.

b) Demà arribaré a ta casa al més aviat possible.

c) Sempre m’ha agradat l’arròs més aviat melós.

d) Vine al meu costat al més aviat millor.

5  Emplena els buits amb les expressions 
de la il·lustració més correctes.

a)  Tornarà de Suïssa 
_________desembre.

b)  ______ ha plogut molt i 
ha fet saó als horts.

c)  No menges res _______
de dinar!

d)  Ha arribat ______ i m’ha 
sorprés. 

6  Llig el text Així va e l 
món, localitza-hi les expres-
sions temporals i copia-les en 
el teu quadern.

 7   Escriu una síntesi d’a-
questa crònica seguint una 
ordenació cronològica.

Així va el món

La FIFA ha guanyat el pols al govern del 

Brasil i estarà permès vendre cervesa als 

estadis durant la celebració del Mundial. 

És evident que la FIFA ha demostrat tenir 

molt més poder i capacitat d’influència 

que el mateix govern, poble, del Brasil. Des 

de l’any 2003 està estrictament prohibit la 

venda i el consum de begudes alcohòli-

ques a l’estat carioca. Per això, des que es 

va conèixer que el Brasil seria la seu de la 

competició, el govern brasiler i el màxim 

organisme del futbol mundial mantenen 

una dura pugna per derogar aquesta llei 

durant el torneig. L’abolició d’aquesta nor-

mativa deixa en evidència la força i la 

capacitat d’influència dels uns i dels altres. 

Però també cal preguntar-se per què la 

FIFA mostra tant d’interès a poder vendre 

cervesa durant el mundial. AI cap i a la fi, 

ells no en venen pas de «suquet de civa-

da». Doncs bé, i aquí anem a petar a la se-

gona part: un dels principals patrocina-

dors de la FIFA és una marca cervesera. 

Una simple i pura qüestió d’interès. Econò-

mic, evidentment. Aquest cas serveix com 

a exemple del sistema de funcionament 

del món actual. Interessos i relacions de 

poder. Així va el món.

www.tribuna.cat, 6 de juny de 2012

      (adaptació)

Lèxic útil

Expressions temporals
❚ Aleshores, llavors, sempre, tothora

❚ Mai, mai de la vida, mai més, ades-i-ara, de tant en 
tant, mentrestant, mentre, durant

❚ De tant en tant, de vegades, d’ençà, des de, a partir 
de, després, tot seguit, de seguida

❚ Aviat, prompte, d’hora, de bon matí

❚ De seguida, tot seguit, a la vegada, alhora, al mateix 
temps

❚ Tard, cap al tard, nit fosca, a poqueta nit

❚ Ara

Emplena els buits amb les expressions 

e l 

a mitjan
enguany

de sobte

abans
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Solucions de les activitats

 1. La resposta es la següent.

	 	 ❚  Agudes amb accent: saló, només, avís, acció.

	 	 ❚  Agudes sense accent: familiar.

	 	 ❚  Planes amb accent: no hi ha cap.

	 	 ❚  Planes sense accent: parella, feina, tornen, sembla, 
casa.

	 	 ❚  Esdrúixoles: Tòquio, angúnies, vídua, presència, 
càrrega, molèstia, família, premonitòria, pel·lícula.

 2.  saló, acció 	paraules agudes acabades en vocal (s’ac-
centuen); només, avís 	paraules agudes acabades en 
vocal més essa (s’accentuen); parella, feina, sembla, 
casa 	paraules planes acabades en vocal (no s’accen-
tuen); tornen 	paraula plana acabada en -en (no s’ac-
centuen); Tòquio, angúnies, vídua, presència, càrrega, 
molèstia, família, premonitòria, pel·lícula 	esdrúixoles 
(s’accentuen totes)

 3. La resposta es la següent.

	 	 ❚  Agudes amb accent: moré, exprés, huité, portugués, 
Bernabé, seré.

	 	 ❚ Planes amb accent: dèbil, préstec, pètal, llépol.

	 	 ❚  Esdrúixoles: pèrdua, cérvola, la Sénia, església, sépia, 
feréstega.

 4. La resposta es la següent.

	 	 ❚  Títol: camí.

	 	 ❚  Primer paràgraf: Xàtiva, camí, perquè, Mondúver, 
altíssima.

	 	 ❚  Segon paràgraf: camí, massís, pròspera, emprén.

 5.  Cal lescoltar el dictat amb atenció.

El secret del mas de pedra

   De sobte el soroll d’una moto que s’acostava els deixon-
dí. El soroll, estrident, augmentà de grau fins que s’aturà 
molt prop de la caseta, on el conductor començà a fer 
petar el motor amb un escàndol innecessari. El gos de 
Roger, Odí, s’havia alçat feia una estona, abans que el so 
fóra del tot audible, i començà a bordar amb fúria men-
tre es palplantava a la tanca de la caseta. Tots s’alçaren 
a l’hora i anaren fins on el gos saltava i lladrava nerviós. 
Allà pogueren veure qui pertorbava un dia tan tranquil. 
Per les reixes de la tanca, el grup de set persones format 
per Juli, Araceli, Roger, Helen, Hipòlit, Elies i Ainhoa, con-
templaren com un jove amb pantalons curts i samarreta 
surfera provava d’arrancar una moto el motor de la qual 
s’havia quedat enganxat. Tenia els cabells rapats excepte 
per la part de dalt, on les puntes dels cabells, més llargues 
per la vora i quasi rapades al bell mig li feien una mena de 
cendrer al capdamunt de la testa.

Ivan Carbonell iglesia

El secret del mas de pedra, Tabarca

❚  És primordial que el professor treballe les normes d’accentu-
ació, les seues semblances amb el castellà, les seues excepci-
ons i els diferents tipus d’accents, ja que molts usuaris de la 
llengua no saben accentuar correctament o, per interferència 
del castellà, accentuen de forma incorrecta. 

❚  Pot aprofitar per repassar aquesta part primordial de la nor-
mativa, les normes d’ús que apareixen en la part superior de 
l’apartat d’ortografia, abans de passar a les activitats propo-
sades. De la mateixa manera, també pot aprofitar per posar 
els alumnes en situació, escoltar un àudio previ a les activi-
tats, per diferenciar les vocals obertes i tancades. 

❚  Així, per a reforçar aquest aspecte de la normativa, es pro-
posen activitats ben diferenciades, des d’aplicar les normes 
d’ús a partir d’un text, posar l’accent en diferents paraules  
o revisar un text on falten els accents. Per últim, i ben desta-
cable, és la proposta de fer un dictat que ajuda a reforçar les 
diferents normes que van treballant-se durant el curs.

❚  A més, per a reforçar la utilització correcta de les normes  
d’accentuació, sempre es poden fer servir els recursos per  
ampliar els continguts que s’ofereixen en el material digital.

Suggeriments didàctics

Coneixement de la llengua: practicar l’ortografia

CONTINGUTS DIGITALS

Àudio: Àudio: Reforç:

Pronúncia Dictat Les normes d’accentuació

   

11
PRACTICAR L’ORTOGRAFIA

Activitats 

51

NORMES D’ACCENTUACIÓ

En la nostra llengua, hi ha unes regles molt senzilles que estableixen l’ús de 
l’accent gràfi c. Recorda que s’escriuen amb accent:

❚   Les paraules agudes que acaben en vocal, en vocal seguida de -s, en 
-en o en -in: valencià, progrés, sorprén, Berlín…

❚  Les paraules planes que no acaben en vocal, en vocal seguida de -s, 
en -en o en -in: exàmens, correguérem… 

❚  Totes les paraules esdrúixoles: tònica, àrea, físicament… 
Has de recordar també el següent:
❚   Com a norma general, les paraules monosil·làbiques no s’accentuen 

(llevat de les que porten accent diacrític, que estudiarem en la UNITAT 4). 
❚  Les paraules acabades en diftong, com remei, festiu o entrareu (futur), 

no s’accentuen, perquè la i i u del diftong no es consideren vocals pròpia
ment dites. De la mateixa manera, sí que s’accentuen mots com entràreu, 
perquè la u també forma part d’un diftong. 

❚  Els grups vocàlics ia, ie, io no solen formar un diftong; per això, no 
s’accentuen paraules com Maria, plovia… En canvi, altres com família 
o independència porten accent, perquè són esdrúixoles.

❚  S’accentuen tots els adverbis acabats en -ment si porta accent la paraula 
original: càndidament � càndida.

1  Classifi ca les paraules subratllades del text en una graella 
com la que s’ofereix més avall.

Contes de Tòquio
Una parella d’ancians viatja a Tòquio per visitar els seus fi lls ja 

grans: un metge que passa angúnies; una perruquera que té un 
saló de bellesa, i una jove casada amb un tercer fi ll mort durant 
la guerra, una vídua jove que viu sola i treballa en una ofi cina. 
Des del començament, és clar que el fi ll i la fi lla veuen la presèn-
cia dels seus pares com una càrrega, com una molèstia. Tots dos 
estan ocupats amb la feina, amb la família, i no tenen temps per 
a ocupar-se’n com cal. Només la jove s’esforça per mostrar-los 
una mica de simpatia. Els pares tornen al lloc on viuen (que no 
s’esmenta en cap moment, em sembla), i al cap d’unes quantes 
setmanes, sense avís previ, sense cap malaltia premonitòria, la 
mare mor. Llavors l’acció de la pel·lícula es trasllada a la casa 

familiar en aquesta ciutat o vila no identifi cada. 

Paul auSTeR

Un home a les fosques, Edicions 62

2  Justifi ca per què porta accent o no cada paraula de 
l’activitat 1.

3   Escolta i col·loca accent en les paraules, quan calga, i 
classifi ca-les en un quadre semblant al de l’activitat 1. 

a) more e) debil  i) la Senia m) Bernabe

b) expres  f) cervola  j) esglesia   n) ferestega

c) perdua  g) portugues k) sepia  o) sere

d) huite h) prestec  l) petal  p) llepol

4  Corregeix el text, afegint-hi els accents que hi falten.

Cami de la Valldigna
Barx i la Drova s’obrin al món per tres cantons: al nord, cap a 

la Valldigna; a ponent, cap a Xativa pel Pla de Corrals i Barxeta; 
al sud-est, cap a Gandia. A llevant no hi ha cami, perque la serra 
del Monduver és una altissima barrera sense.

Si podia triar, m’estimava de prou el cami de la Valldigna. La 
Vall és una falca de plana avançant-se entre el massis que sepa-
ra la Safor i la Ribera: plana prospera de tarongers ben regats. 
La carretera travessa Simat, passa a la vora del monestir, empren 
la muntanya i puja esquivant la costa a dreta i esquerra, pan-
teixant entre bancals deixats perdre i marges esborrats, amb 
alguna olivera o garrofer que es rebordoneixen i duren. Pertot, 
la verdor aspra i baixa, la llenya morta i blanca de foc i de 
pluges, la roca grisa; i al fons d’un barranc un tou de pins salvats 

de l’incendi.
Victor LaBRaDO

La mestra, Bromera

5   Escolta el text del dictat i escriu-lo en el teu quadern.

Recorda

❚ Hi ha dos tipus d’accent: 
agut (´)  i greu (`), segons les 
vocals siguen obertes o tan-
cades. 

❚ La vocal a és oberta, per 
tant, sempre porta accent 
greu (à). 

❚ Les vocals i, u són tanca-
des i, per tant, porten sempre 
accent agut (í, ú). 

❚ T’has de fi xar en la pronúncia 
de la e i de la o, perquè poden 
portar els dos tipus d’accent 
(é, è, ó, ò).

AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES

Amb 
accent

Sense 
accent

Amb 
accent

Sense 
accent
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❚  Aquest apartat s’inicia amb un fragment d’Aloma, de Mercé 
Rodoreda i segueix en la pàgina següent amb un article del 
diari Regió 7 que porta com a títol L’enigma dels dos Joanot 
Martorell. Són dos textos que aprofiten per a dur a terme 
un grup de preguntes sobre comprensió lectora, però tam-
bé aprofiten, sobretot, per a aplicar tots els coneixements 
adquirits al bloc de Coneixement de la Llengua i afermar els 
continguts fonamentals. 

❚  Per acabar amb aquest repassada pels continguts treballats 
en la unitat, l’apartat es tanca amb una proposta que consis-
teix en l’elaboració d’un mapa conceptual, perquè l’alumnat 
exercite la capacitat de síntesi.

Suggeriments didàctics

Coneixement de la llengua: aplicar i sintetitzar

Solucions de les activitats

 1. ❚   Aquell any es va construir el reixat.

	 	 ❚  Procedia de l’enderroc d’una finca expropiada per eixampla.

	 	 ❚  La casa va semblar més senyora perquè el reixat li atorga-
va una certa categoria que no tenia abans.

	 	 ❚  Abans s’hi entrava a través d’una porteta de fusta estreta 
i baixeta que dificultava el pas de la gent massa alta que 
per entrar s’havia d’ajupir una mica.

	 	 ❚  Els avantatges van ser que era més ample i deixava passar 
més aire. Els arbres i les flors del jardí estaven més bonics.

 2.  Els diumenges al carrer hi ha menys gent i menys sorolls, 
ja que la gent no treballa.

    Amb aquesta frase Mercè Rodoreda vol dir-nos que aquell 
era un carrer molt tranquil i poc transitat.

 3.  resposta lliure. Es tracta de veure si han entés bé el sentit. 
Els dies de festa, quan la gent es lleva més tard, els carrers 
estan més tranquils, no hi ha cotxes…

    Per exemple: «Era tot tranquil i seré com un dia de festa».

 4.  a) anys  any-s (lexema + morfema gramatical)

    b) desfet  des-fet- (prefix + lexema)

    c) pedres  pedr-es (lexema + morfema gramatical)

    d) jardins  jardi-ns (lexema + morfema gramatical)

    e) comprat  compr-at (lexema + morfema derivatiu)

52
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3 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

1  Llig el text i contesta les qüestions següents.

❚  Què es va construir l’any 1886?

❚  D’on procedia el reixat nou?

❚  Per què va semblar la casa més senyora?

❚  Com s’entrava abans a la casa?

❚  Quins avantatges va tenir el reixat?

2  Explica el signifi cat d’aquestes paraules, extretes del 
text de Mercè Rodoreda.

3  Escriu una oració que tinga el mateix sentit que 
l’expressió de l’activitat 2.

4  Separa les paraules següents del text en monemes 
i classifi ca’ls en lexemes i morfemes. 

a)  anys  d) jardins g) alta

b) desfet e) comprat h) acabava

c) pedres f) rosers i) tancat

5  A quina categoria gramatical pertany cada paraula 
de l’activitat 4? 

6  Localitza en el fragment deu mots variables i deu 
d’invariables.

7  De quines paraules procedeixen els mots següents?

a) adonaren  d) redones  g) expropiada 

b) reixat  e) despintat  h) porteta 

c) revolada f) enderroc  i) vesprada

8  Digues quines paraules de l’activitat 7 contenen pre-
fi xos, i quines, sufi xos.

9  Escriu un derivat de cadascun dels mots següents.

a) gat  c) ferro  e) vell  g) alt 

b) voler  d) rovell f) jardí  h) mica

10  Substitueix els mots següents del fragment per sinò-
nims, sense que en canvie el signifi cat.

a) fàstic  c) ajupir e) alt  g) passar

b) mica  d) semblar f) quietud h) ample

11  Explica amb quin sentit es fan servir en el text les 
paraules gat i caragols. Busca altres signifi cats d’aquests 
mots i escriu una oració amb cada un.

12  Copia aquesta graella i completa-la amb paraules 
dels camps lèxics dels mots següents, extrets del text 
de Mercè Rodoreda.

13  Escriu cinc paraules dels camps semàntics següents.

a) vehicles b) jocs c) instruments musicals

14  Posa nom al camp semàntic a què pertany cada 
sèrie de paraules i afi g més mots de cada camp.

a) roig, blau…   d) aixella, canell…

b) gos, gat…   e) pare, fi ll…

c) escacs, parxís… f) alicates, martell…

15  Localitza en el text paraules dels camps associatius 
de casa i jardí, i afi g-ne més.

La casa
—L’amor em fa fàstic!

Havia pensat tota la vesprada en aquell pobre gat i, sense 
voler, va tancar el reixat d’una revolada. A dalt de tot, entre 
redones i caragols de ferro despintat, mig decantada i coberta 
de rovell, es veia una data: 1886. Havien comprat el reixat feia 
uns quants anys, a preu de ferro vell, en l’enderroc d’una fi nca 
expropiada per eixampla. La casa de seguida va semblar més 
senyora. I el jardí. Abans tenia una porteta de fusta i, si el qui 
entrava era massa alt, s’havia d’ajupir una mica.

El reixat, més ample, va deixar passar més aire, i els arbres 
va semblar que se n’adonaren. El taronger, amb les taronges 
agres com fel, tenia les fulles verdes. Els rosers feien més roses. 
Era una pena que per aquell carrer no hi passara ningú. Acaba-
va dos jardins més enllà amb una paret alta, el vent a penes 
movia les herbes que naixien ran de les pedres i hi havia una 
gran quietud com si cada dia fóra diumenge.

Mercè RODOReDa

Aloma, Edicions 62 (adaptació)

… i hi havia una gran quietud 
com si cada dia fóra diumenge.

Amb prefi xos Amb sufi xos

gat vell anys

ferro arbre fulles
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16  Llig l’article periodístic següent i contesta les qües-
tions que es plantegen més avall.

❚  Què permet afi rmar l’estat actual de la investigació 
de què parla el text?

❚  A qui va vendre Joanot Martorell la seua obra? Per 
quin motiu ho va fer?

❚  Quins investigadors s’esmenten en el text? Quins estu-
dis du a terme cadascun?

17  En què consisteix l’últim gran debat filològic que 
s’esmenta en l’article?

a)  A saber quantes persones anomenades Joanot van 
viure a València al segle XV.

b)  A conéixer quin dels dos Joanot Martorell va ser 
l’autor de Tirant lo Blanc. 

c)  A esbrinar si els dos Joanot Martorell eren pare i fi ll.

d)  A saber si hi havia un sol Joanot Martorell o eren 
dues persones diferents.

18  Amb l’ajuda del diccionari, explica què estudia la 
fi lologia.

19  Està resolta la qüestió de l’autoria de Tirant lo Blanc? 
Copia les paraules del text que ho indiquen.

20  Per què és famosa aquesta obra? Escriu el que en 
sàpies i revisa la teua resposta consultant la secció 
d’Educació literària de la UNITAT 5.

21  Indica si la paraula manuscrit, que fi gura en el text, 
és derivada o composta. Justifi ca la teua resposta.

22  Classifi ca ara aquestes altres paraules en una graella 
com la que s’ofereix.

a) comptagotes  d) forqueta g) campet

b) cullerot  e) furgadents h) para-sol

c) rentaplats  f) penya-segat i) gratacel

23  Indica a partir de quines paraules s’han format els 
mots compostos de l’activitat 22 i a quina categoria 
gramatical pertany cada un dels constituents.

24  Explica si el terme llum es fa servir en sentit real 
o fi gurat en l’enunciat del requadre.

25  Substitueix per sinònims els mots següents de l’arti-
cle periodístic.

a) últim d) redacció g) localitzat

b) investigació  e) ruïnosa h) categoria

c) misteri f) descendent  i) incògnita

26  Escriu sis paraules que pertanguen a la mateixa 
família lèxica que escriptor.

27  Escriu ara sis mots del camp semàntic de cada un 
dels següents.

a) pare b) any c) duc

28  Elabora un mapa conceptual dels continguts del 
bloc de Coneixement de la llengua d’aquesta unitat.

L’enigma dels dos Joanot Martorell

Els dos personatges eren valencians; l’un s’ha localitzat 
a Dénia; l’altre, a Barcelona, a mitjan segle XV.

És l’últim gran debat fi lològic. L’estat actual de la inves-
tigació permet afi rmar que hi va haver dos Joanot Mar-
torell valencians amb vides diferents a mitjan segle XV. 
Quin dels dos és l’autor real de Tirant lo Blanc? Aquest és 
el misteri que queda per resoldre i la incògnita que els 
últims mesos enfronta investigadors.

En la biografia oficial de Joanot Martorell (València, 
1410?-1468) existeix una època fosca, que transcorre 
entre el 1458 i el 1465, els anys de redacció del Tirant, 
que va començar el 2 de gener de 1460. L’any 1464, Mar-
torell va empenyorar el manuscrit a l’editor Martí Joan 
de Galba per cent rals a causa de la seua ruïnosa situació 
econòmica. 

En fa deu, els treballs del professor de la Universitat de 
Girona Jaume Torró van posar una mica de llum sobre 
aquesta etapa. D’acord amb les seues investigacions, 
Martorell hauria escrit la seua famosa novel·la a Barcelo-
na. En concret, en la cort del príncep de Viana. L’escriptor hi 
hauria arribat després d’acompanyar a Nàpols i Sicília 
el descendent reial, famós per enfrontar-se al seu pare, el 
rei Joan II.

L’historiador Agustí Rubio ha localitzat en aquesta 
mateixa etapa un Joanot Martorell a Dénia, referit com a 
cavaller i mossén —aquesta categoria apareix en el Tirant 
per a al·ludir a l’autor—, i treballant com a procurador al 
servei dels Sandoval i Rojas, predecessors del duc de Ler-
ma. El que a hores d’ara sembla clar és que no es tracta del 
mateix Joanot Martorell, sinó de dues persones coetànies, 
amb el mateix nom. Quin dels dos va escriure Tirant lo 
Blanc? Aquesta és la gran incògnita.

www.regio7.cat, 11 de desembre de 2010 (adaptació) 

Els treballs del professor Jaume Torró van posar una mica 
de llum sobre aquesta etapa.

Derivades Compostes
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    f) rosers  ros-ers (lexema + morfema derivatiu)

    g) alta  alt-a (lexema + morfema gramatical)

    h) acabava  acab-ava (lexema + morfema derivatiu)

    i)  tancat  tanc-at (lexema + morfema derivatiu)

 5.  a) anys  substantiu; b) desfet  verb; c) pedres  subs-
tantiu; d) jardins  substantiu; e) comprat  adjectiu;  
f) rosers  substantiu; g) alta  adjectiu; h) acabava  verb; 
i) tancat  verb.

 6.  resposta orientativa. Exemple:

  Variables: pobre, reixat, redones, caragols…

  Invariables: sense, dalt, entre, abans, massa, més…

 7.  a) adonaren  donar; b) reixat  reixa; c) revolada  vol;  
d) redones 	 redó; e) despintat  pinta; f) enderroc   
derroc; g) expropiada  propi; h) porteta  porta; i) vesprada 
 vespre.

 8.  Amb prefixos: adonaren, revolada, despintat, enderroc,  
expropiada

   Amb sufixos: adonaren, revolada, redones, despintat, ex-
propiada, porteta, vesprada

 9.  resposta orientativa. Exemple: a) gat  gata; b) voler  volença; 
c) ferro  ferrer; d) rovell  rovellada; e) vell  vellesa; f) jardí 
 jardinet; g) alt  altura; h) mica  miqueta.

10.   resposta orientativa. Exemple: a) fàstic  aversió; b) mica  
poc; c) ajupir  arraulir; d) semblar  paréixer; e) alt  altura;  
f) quietud  calma; g) passar  transitar; h) ample  espaiós.

11.  Gat  en el sentit d’animal mamífer. Caragols  figures 
que fa el ferro en enrotllar-se decorativament en el reixat.

12.  resposta lliure. Exemple: gat  gatada; vell 	 vellesa;  
anys 	anyada; ferro 	ferreteria; arbre 	arbreda; fulles 
	fullam.

13.  a) vehicles 	bicicleta, moto, cotxe, avió, furgoneta…

   b) jocs 	tangram, solitari, cartes, parxís, dòmino…

   c)  instruments musicals 	flauta, trompeta, tabalet, dolçai-
na, oboé…

14.  a) roig, blau, verd, gris, marró…(colors) 

   b) gos, gat, cavall, bou, tigre… (animals) 

   c) escacs, parxís, trompa, l’oca… (jocs)  

   d) aixella, canell, braç, palmell, cama… (parts del cos)

   e) pare, fill, oncle, iaia, germà… (parents)

   f) alicates, martell, estenalles, enclusa…(eines)

15.  resposta lliure. Exemple: a) casa: finca, pis… b) jardí: arbres, 
fulles, flors…

16.  ❚   Que hi va haver dos Joanots Martorell valencians amb 
vides diferents a mitjan segle xv.

	 	 ❚  Va empenyorar el manuscrit a l’editor Martí Joan de Galba 
per cent rals a causa de la seua ruïnosa situació econòmica.

	 	 ❚  En el text s’esmenten aquests dos investigadors: 

    Jaume Torró: d’acord amb les seues investigacions, Mar-
torell hauria escrit la seua famosa novel·la a Barcelona. 
en la cort del príncep de Viana. Hi hauria arribat després 
d’acompanyar a Nàpols i Sicília el descendent reial, famós 
per enfrontar-se al seu pare, el rei Joan II.

    Agustí Rubio: ha localitzat en aquesta mateixa etapa un 
Joanot Martorell a Dénia, referit com a cavaller i mossén i 
treballant com a procurador al servei dels Sandoval i Ro

17.  b)  A conéixer quin dels dos Joanot Martorell va ser l’autor 
de Tirant lo Blanc.

18.  La filologia és la ciència que estudia la llengua en totes les 
seues manifestacions. 

19.  La qüestió de l’autoria no està resolta, ja que encara no es 
pot afirmar quin dels dos va escriure el Tirant: «El que a ho-
res d’ara sembla clar és que no es tracta del mateix Joanot 
Martorell, sinó de dues persones coetànies, amb el mateix 
nom. Quin dels dos va escriure Tirant lo Blanc? Aquesta és 
la gran incògnita».

20.  Tirant lo Blanc està considerada un dels màxims exponents 
de la novel·la cavalleresca del segle d’or valencià. És la 
primera novel·la dins de la literatura universal on apareix 
un heroi de ficció de «carn i ossos». És a dir, personatges 
quotidians, amb sentiments i defectes. L’obra és el resultat 
de la suma de moltes novel·les amb més o menys entitat 
pròpia cadascuna.

21.  La paraula manuscrit és composta. Està formada a partir de 
les paraules: mà i escrit. Significa «escrit a mà».

22.  Derivades 	cullerot, forqueta, campet. Compostes  
comptagotes, rentaplats, furgadents, penya-segat,  
para-sol, gratacel.

23.  Comptagotes: comptar (verb) +	gotes (substantiu). Ren-
taplats: rentar (verb) +	plats (substantiu). Gratacel: gratar 
(verb) +	cel (substantiu). Penya-segat: penya (substantiu) +	

segat (tallat, participi). Para-sol: parar (verb) +	sol (substan-
tiu). Furgadents: furgar (verb) +	dents (substantiu).

24.  El terme llum s’hi fa servir en sentit figurat.

25.  a) últim  darrer; b) investigació  anàlisi; c) misteri  
incògnita; d) redacció  escrit; e) ruïnosa  penosa; f) des-
cendent  hereu; g) localitzat  trobat; h) categoria  
títol; i) incògnita  enigma.

26.  resposta orientativa. Exemples: escriptura, escriptori, escrit, 
escrivà, escrivania, escrivent…

27.  resposta orientativa. Exemples: a) pare  mare, oncle, tia, 
avi, àvia, cunyat, cunyada, sogre, sogra, nora, gendre…;  
b) any  mes, dia, setmana, lustre, segle, trienni…; c) duc 
 comte, marqués, baró, rei, arxiduc, príncep…

28.  Per a la solució d’aquesta activitat es pot consultar la  
presentació de Coneixement de la llengua inclosa en els 
Continguts digitals. 
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❚  En l’apartat Les cròniques, s’aproxima l’alumne a la nostra 
literatura medieval on, entre la segona meitat del segle xiii i 
el segle xiv, es van escriure les que coneixem com les «qua-
tre grans cròniques». Aquestes obres ofereixen una visió del 
període de plenitud de la Corona d’Aragó i l’expansió ca-
talanoaragonesa per la Mediterrània. En la part superior, al 
costat esquerre, es fa una breu descripció de les Cròniques 
de Bernat Desclot i Pere el Cerimoniós; per al Llibre dels fets 
i la Crònica de Ramon Muntaner, es dediquen uns apartats 
diferenciats en les pàgines següents. En la pàgina següent 
es fauna descripció més extensa del contingut del Llibre dels 
fets, així com de les seues característiques principals i la seua 
estructura, separada per etapes. 

❚  Es proposen dos fragments del Llibre dels fets per a treballar 
els continguts explicats. Com a activitats prèvies a les lectura, 
es pot preguntar als alumnes si recorden  qui és Jaume I i què 
representa per a la història dels valencians o què saben sobre 
el moment concret de la conquista de València ciutat i si co-
neixen alguna de les llegendes que giren al voltant d’aquest 
fet històric.

❚  Després, es poden llegir entre tots en veu alta o de mane-
ra individual. Les activitats proposades van des d’una sèrie 
de qüestions sobre el contingut del text com ‘quins fets es 
narren al text?’ o un resum del fragment, així com activitat 
més reflexives com la justificació del Llibre dels fets com una 
crònica, tot buscant la consolidació dels continguts estu-
diats amb anterioritat. Per últim, es proposa una activitat de 
composició escrita: redactar una xicoteta biografia de Jaume 
I a partir de la consulta en diverses fonts, cosa que els farà 
treballar també la competència digital, ja que, hauran de 
cercar informació a internet. 

❚  Per acabar amb aquest apartat, es podria fer una reflexió i 
posterior debat col·lectiu sobre les conseqüències que va tin-
dre per a la població morisca la pèrdua del territori on vivien. 

Suggeriments didàctics
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La crònica de Desclot narra 
les gestes de Pere el Gran, fi ll 
i successor de Jaume I. L’autor 
no és en cap moment prota-
gonista de la història i narra 
els fets de la seua crònica amb 
fredor i objectivitat.

La de Pere el Cerimoniós pren 
com a model la de Jaume I, 
però a diferència d’aquesta, en 
la crònica de Pere el Cerimo-
niós no hi ha actes d’herois-
me, sinó un món de revoltes 
interiors, de conspiracions i de 
venjances. 

+  Les cróniques 
de Bernat Desclot 

i Pere el Cerimoniós

Les cròniques  
1. Les quatre grans cròniques

La nostra literatura medieval té quatre grans cròniques, compostes entre la 
segona meitat del segle  i el segle : la de Jaume I o Llibre dels fets, la de 
Ramon Muntaner, la de Bernat Desclot i la de Pere el Cerimoniós.

Les quatre cròniques ofereixen una visió del període de plenitud de la Corona 
d’Aragó i de l’expansió catalanoaragonesa per la Mediterrània.

Aquestes cròniques relaten fets contemporanis als autors i molt propers 
a les seues vides. Ramon Muntaner narra sobretot fets en què ell ha participat, 
i les cròniques de Jaume I i de Pere el Cerimoniós es poden considerar també 
autobiografi es dels mateixos reis, cosa que els dóna un caràcter excepcional en 
el conjunt de la literatura europea de l’època.

A més d’un valor històric, les cròniques presenten un gran valor literari 
per la seua manera d’explicar els fets narrats: fan servir recursos que les acosten 
a la literatura, com ara la inclusió de diàlegs, la recreació de les escenes o el 
ritme i l’estructura de la narració. 

1host: exèrcit en campanya.

Batalle del Puig. Retaule de Sant Jordi, 
de Marçal de Sax.

1   Escolta atentament i llig aquest text. Després, contesta les qüestions.

Vergonya, cavallers, vergonya!
Deu homes a cavall, que havien anat per córrer València, havien tornat i feren 

saber que Zaiyan venia amb tota la seua host1. I eixiren tots armats fora del Puig, 
perquè deien que, si es tancaven, els seria pitjor.

I, mentrestant, els moros vingueren, i posaren en la davantera els peons de la 
frontera de Xèrica, de Sogorb, de Llíria i d’Onda. Aquells que sabien més d’armes, els 
posaven davant. Els cavallers, amb una altra peonada, vingueren darrere: als primers 
atacs que els feren, hagueren de cedir els nostres. Després, els nostres tornaren una 
altra vegada per la costa avall, i recuperaren el camp que havien perdut. Els moros 
cridaren i recuperaren el lloc una altra volta, i els cristians es tornaren a retirar a la costa 
del castell. Quan feren això, vingué una veu de dalt del castell, dels que ho miraven: 
«Se’n van, se’n van, estan vençuts!». Els nostres cavallers ho oïren, i cridaren: «Vergonya, 
cavallers, vergonya!». Cridaren tots a una veu: «Santa Maria, santa Maria!». I aquells que 
eren en la rereguarda dels moros començaren a fugir primer que els qui eren davant, 
i van atacar en la davantera els nostres als moros i els van obrir, i allí es començà a 
véncer la batalla, que va continuar fi ns al riu Sec, entre Foios i València.  

Jaume I
Llibre dels fets, Tres i Quatre (adaptació)

❚  Quins fets es narren en el text?

❚  Com reaccionen els cavallers de Jaume I quan senten dir que estan vençuts?

❚  Quina part de l’exèrcit dels moros va fugir primer de tot?

2  Explica amb les teues paraules el títol del fragment.

3  Resumeix com va transcórrer la batalla del Puig, segons aquest fragment 
del Llibre dels fets.

4  Investiga quan va tenir lloc aquesta batalla.

5  Per què es pot afi rmar que el Llibre dels fets és una crònica?

Activitats 
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6  Llig el text següent i contesta les qüestions que es plantegen.

Rendició de València
Vam acordar que al cinqué dia em retrien 

València i començarien d’eixir. Vaig manar 
a Raiç Abulfamalet que ho tinguera secret 
fi ns que jo haguera parlat amb l’arquebis-
be de Narbona, amb els bisbes i amb els rics 
homes. Fet açò, havent menjat i begut i dor-
mit, els vaig fer venir i, quan els vaig tenir a 
tots davant, els vaig dir:

—Nostre Senyor m’ha fet moltes gràcies i, 
entre les altres, me n’ha feta ara una que jo 
i vosaltres hem d’agrair molt perquè, en aquest 
bé meu, hi teniu gran part, i us ho vull fer saber 
perquè us n’alegreu: València és meua.

A l’altre dia, vaig enviar a dir al rei i a Raiç Abulfamalet per tal que saberen els 
cristians que meua era València i que no els feren cap mal, que posaren la meua 
senyera a la torre que ara és del Temple. Quan vaig veure la senyera dalt de la torre, 
vaig plorar dels meus ulls i vaig besar la terra per la gran mercé que Déu m’havia fet.

Mentrestant els moros s’afanyaren tant a eixir que al tercer dia ja hi eren preparats. 
Jo, amb cavallers i homes armats prop de mi, els vaig traure tots fora, a aquells camps 
que són entre Russafa i la vila.

Vaig haver de ferir de mort alguns de la host que volien furtar robes als moros, i raptar 
algunes mores i xiquets: amb tanta gent com de València eixia, on hi havia cinquanta 
mil homes i dones, no perderen per valor de mil sous; i els vaig fer guiar fi ns a Cullera.

Jaume I
Llibre dels fets, Tres i Quatre (adaptació)

❚    Quins sentiments personals expressa Jaume I en aquest fragment? 

❚  Amb qui es reuneix el rei per donar compte de la seua conquista?

❚  Com va reaccionar quan va veure la seua senyera dalt d’una torre de València?

7  Reconeix en el text alguns dels trets del Llibre dels fets mencionats. 

8  En quina part de l’estructura de l’obra inclouries aquest passatge? 

9  El Llibre dels fets és una crònica personal. Justifi ca l’afi rmació a partir del text.

10  Consulta una enciclopèdia o Internet i redacta una biografi a breu del rei Jaume I.

Activitats 

ANALITZAR I RECONÉIXER 
3

2. El Llibre dels fets

La crònica de Jaume I o Llibre dels fets és l’autobiografi a de Jaume I, dictada 
pel rei a uns escrivans.

Redactada entre els anys 1244 i 1264, la crònica narra els fets més impor
tants en la vida del monarca (12081276), inclou descripcions de batalles en 
què el rei es mostra com un heroi, però també els petits fets de la seua vida i els 
racons més íntims de la seua personalitat.

En el Llibre dels fets destaquen la bel·licositat, el sentiment religiós, el 
providencialisme1 i l’amor pels seus regnes. Pel que fa a l’estil, el narrador s’hi 
expressa en primera persona i reprodueix diàlegs en estil directe, molt 
pròxims a la llengua oral.

En funció dels esdeveniments 
que s’hi narren, la crònica de 
Jaume I es divideix en quatre 
parts:

❚ 1208-1228: infantesa del rei 
fi ns que es casa amb Elionor 
de Castella.

❚ 1229-1240: conquista de 
l’illa de Mallorca i de València. 

❚ 1240-1265: confl ictes amb 
els sarraïns rebels de València.

❚ 1265-1276: conquista de 
Múrcia. 

Els últims capítols, que narren 
la mort de Jaume I, van ser 
redactats per un altre autor, 
que volgué incorporar aquests 
fets a la crònica.

+  Estructura del 
Llibre dels fets

1providencialisme: creença que tot suc-
ceeix per voluntat de Déu.
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Solucions de les activitats

 1.  Cal llegir i escoltar el text amb atenció.

	 	 ❚  S’hi narra l’enfrontament, al Puig, entre l’exèrcit de Jaume 
I i un gran exèrcit sarraíque havia arribat des de València. 
És l’anomenada batalla del Puig.

	 	 ❚  Els cavallers se senten avergonyits i tornen a la lluita amb 
més força encara.

	 	 ❚  La que va fugir primer de tot va ser la rereguarda de 
l’exèrcit dels moros.

 2.  Fa referència a la reacció dels cavallers cristians quan sen-
ten dir que estan vençuts.

 3.   Un gran exèrcit sarraí es va dirigir al Puig, on l’exèrcit de 
Jaume I havia pres posicions. De primer, l’exèrcit cristià va 
haver de retrocedir, però al cap de poc va recuperar la seua 
posició. Els moros contraatacaren i els cristians es van haver 
de retirar. Finalment,es van enardir amb crits de «vergonya, 
cavallers, vergonya!» i llançaren un ataccontra els sarraïns 
que va acabar amb la derrota definitiva d’aquests.

 4.  La batalla del Puig va ser un combat lliurat entre un gran 
exèrcit de sarraïns valencians i una petita host catalanoara-
gonesa que, a les ordres de Bernat Guillem d’Entença i Gui-
llem d’Aguiló, defensava el puig que tenia el nom d’Enesa 
o de Juballa (Sebolla), i que poc després seria anomenat de 
Santa Maria. La batalla tingué lloc dins l’agost del 1237, 
després del dia 1, potser el 7 o el 15. La derrota dels sarra-
ïns fou total i el nombre de baixes sofertes per aquests fou 

   molt gran, i molt petit el dels cristians. Els darrers s’havien 
establert al Puig vers el 25 d’abril anterior amb l’objecte 
d’hostilitzar la ciutat de València i de madurar la seva ocu-
pació. Una llegenda tardana feia aparèixer sant Jordi com-
batent al costat dels cristians. (GEC).

 5.  Perquè narra fets històrics i els detalla en les seues circums-
tàncies.

 6.  ❚  Jaume I hi expressa agraïment a Déu, alegria, emoció.

	 	 ❚  Es reuneix amb l’arquebisbe de Narbona, amb els bisbes i 
amb els nobles.

	 	 ❚  Quan va veure la seua senyera, va plorar i va besar la terra.

 7.  Aquest fragment és una mostra clara del caràcter de cròni-
ca personal que té el Llibre dels fets. D’una banda, narra un 
fet històric: la rendició de la ciutat de València. De l’altra, 
la reacció i els sentiments que experimenta Jaume I davant 
aquest fet.

 8.  En la segona part, en què es narra la conquista de Mallorca 
i de València.

 9.  En aquest text no es conta únicament el fet històric de la 
rendició de València a l’exèrcit de Jaume I, sinó també les 
reaccions i els sentiments que experimenta Jaume I davant 
aquest fet.

10. resposta lliure.

CONTINGUTS DIGITALS

Presentació:

Les cròniques

Reforç:

Les cròniques: entre la història i la literatura
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❚  A continuació, ens trobem amb una aproximació a la Crònica 
de Ramon Muntaner, escrita a principi del segle xiv, una crò-
nica amb una relació estreta entre fets històrics i personals de 
l’autor. 

❚  El text que es presenta per a treballar els continguts parla 
de la defensa de la ciutat turca de Gal·lípoli i pot aprofitar la 
història que es conta per preguntar als alumnes què saben, 
a partir dels contingut estudiats en l’àrea de Socials, sobre 
Terra Santa i les Croades.

❚  Les activitats proposades, són preguntes concretes sobre el 
contingut i les característiques del text, així com la relació 
entre el narrador del text i els fets que es narren, per passar a 
una altra qüestió on es relacione la vida de l’autor i la relació 
amb aquesta ciutat.

❚  Per acabar amb aquesta primera part de les activitats, es po-
dria proposar als alumnes que, de manera individual, elabo-
raren una línia temporal de la vida de Ramon Muntaner, de 
la mateixa manera que han fet amb Nelson Mandela en la 
primera part de la unitat. 

Educació literària: analitzar i reconéixer

Solucions de les activitats

11.  ❚  Un exèrcit de genovesos ataca una fortalesa defensada 
per una part de la companyia d’almogàvers, comanda-
da per Ramon Muntaner. De primer, es van defensar 
llançant pedres des de dalt de la muralla. Finalment, 
els defensors de la guarnició van eixir de la fortalesa i 
es van enfrontar directament a l’exèrcit genovés.

	 	 ❚  Perquè eren a mitjan juliol i feia molta calor.

	 	 ❚  Amb la derrota dels genovesos.

12.  El narrador del text és Ramon Muntaner. Va participar 
en l’expedició dels almogàvers a Orient. Té una relació 
molt directa amb els fets que narra en aquest text: ell 
n’és un dels protagonistes principals.

13.  Ciutat de la Turquia europea, a la península de Gal·lípoli, 
que domina l’entrada des de la mar de Màrmara a l’es-
tret dels Dardanels.

   El 1304 s’hi establí la Companyia Catalana, i quan Roger 
de Flor fou mort pels bizantins, aquests atacaren el cam-
pament català, que reeixí a resistir l’atac. La Companyia 
hi restà fins el 1307 (Muntaner, governador de la placa, 
diu, a la Crònica, erròniament, set anys) i la utilitzà com 
a base per als atacs als bizantins. Pel juny del 1307 par-
tiren cap a Tràcia.

   Gran Enciclopèdia Catalana

14.  L’autor manté l’atenció de l’auditori mitjançant interpel-
lacions a l’auditori, com l’expressió «què us diré?»

CONTINGUTS DIGITALS

Presentació:

Les cròniques

Reforç:

Les cròniques: entre la història i la literatura

Suggeriments didàctics
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(1265-1336). Muntaner va nàixer 
a Peralada i va tenir una vida 
plena d’aventures.

El 1285, la seua casa va ser des-
truïda durant la invasió france-
sa i Muntaner es va enrolar en 
l’exèrcit de Roger de Llúria. 

Més tard, participà amb Roger 
de Flor en l’expedició dels almo-
gàvers a l’Orient (1302-1309). 
De tornada, es va casar a Valèn-
cia i va tenir tres fi lls. Va ser no-
menat governador de l’illa de 
Gerba i jurat de València. Va 
morir a Eivissa el 1336.

+  Ramon 
Muntaner

11  Llig el text següent i contesta les qüestions que es plantegen més avall.

Els herois de Gal·lípoli
Així començaren a combatre molt vigorosament, i nosaltres, a defendre’ns. Tiraven 

tants cairells1 que quasi cobrien el cel. Què us diré? La batalla va ser molt forta, i les 
nostres dones, amb cantals i pedres que jo havia fet posar a la muralla i a la barbacana2, 
es defensaven tan durament que era meravella.

Llavors el capità Antoni Spíndola, el que havia fet els desafi aments, va dir:

—Oh, mala gent: què és açò? Que tres tinyoses que hi ha a dins us defensen aquest 
castell? Sou uns miserables.

Llavors ell es va aparellar amb uns tres-cents homes bons que hi havia, i amb cinc 
senyeres va començar a eixir de les galeres. Tot seguit vaig fer armar el meu cavall i els 
altres sis que em quedaven. Feia molta calor, ja que érem a mitjan juliol, així que 
els vaig fer quedar-se en camisa i en bragues, cadascun amb una darga i una llança en 
la mà, amb l’espasa cinta i el punyal.

Quan el capità Spíndola amb tots aquells homes van arribar a la porta del castell, 
van començar a donar batalla molt forta durant algun temps, fi ns que la major part 
d’ells treien la llengua de set i de calor; llavors jo em vaig encomanar a Déu i a madona 
santa Maria i vaig fer obrir la porta. Amb els sis cavalls armats i els homes de peu, que 
van eixir tan lleugers, vam anar contra les senyeres i al primer colp en vam abatre tres. 
Ells, que van veure com els atacàvem tan vigorosament, es van véncer i de seguida ens 
van donar les espatles. Què us diré? Poc després Antoni Spíndola va perdre el cap en el 
lloc mateix on havia fet els desafi aments. Així que hi moriren més de sis-centes persones 
dels genovesos. 

Ramon muNTaNeR

Els almogàvers, Tres i Quatre (adaptació)

❚  Quins bàndols s’enfronten? Com es va defensar la guarnició de Muntaner?

❚  Per què la persona que parla en el text va decidir que els seus homes es 
quedaren en camisa i en bragues? 

❚  Com acaba la batalla?

12  Qui és el narrador del text? Quina relació té amb els fets?

13  Busca informació sobre Gal·lípoli i relaciona-la amb la vida de Ramon Muntaner.

14  Quins recursos hi utilitza l’autor per a mantenir l’atenció de l’auditori?

Activitats 

3. La Crònica de Ramon Muntaner
Ramon Muntaner va començar a escriure la seua crònica l’any 1325. Hi relata 

esdeveniments del període entre el naixement de Jaume I i la coronació 
d’Alfons III el Benigne, és a dir, els cinc regnats contemporanis de l’autor. 

La Crònica de Muntaner presenta una relació estreta entre els fets històrics 
i els que l’autor va viure personalment. 

Muntaner parla dels monarques que va conéixer i dels esdeveniments que va 
viure, i la seua crònica es llig hui, de fet, com una novel·la. 

L’estil de l’autor, viu i espontani, es caracteritza per l’ús de procediments 
orals. Muntaner s’adreça a l’auditori que escoltarà la lectura de la seua crònica 
amb imprecacions i preguntes (com l’expressió repetida «què us diré?»), 
i utilitza sovint refranys i girs populars.

1cairell: arma llancívola, semblant a una 
fl etxa, emprada a l’edat mitjana.

2barbacana: fortifi cació situada davant 
punts estratègics per a difi cultar l’atac 
enemic.

Miniatura medieval de la rendició del castell 
de Celeine.
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Solucions de les activitats

 1.  ❚  Els cavallers de la mort són tres barons de França que 
portaven amb ells trescents cavallers. El nom del que 
s’esmenta en el text és el comte de Brenda.

	 	 ❚  Pretenen ajudar el rei Carles de Nàpols.

	 	 ❚  Lluiten contra el rei de Sicília.

	 	 ❚  En el bàndol d’aquest rei batallen en Guillem Galce-
ran, comte de Catancer, don Blasco d’Alagó i els almo-
gàvers.

	 	 ❚  Els fets transcorren a l’illa de Sicília: concretament a 
Catània, a Calàbria i al castell de Gallano.

 2.  Acualment pertanyen a Itàlia.

 3.   Els reis que s’esmenta en el text són Carles II de Nàpols 
i Frederic II de Sicília 

 4.  Els almogàvers, sempre que entraven en batalla, «des-
pertaven» el ferro de les llances colpejant-lo contra les 
pedres.

 5.  El títol d’aquest text fa referència a aquest costum dels 
almogàvers.

 6. resposta lliure.

 7.  El comte de Brenda compara els almogàvers amb dia-
bles.

 8.  ❚  D’una paraula àrab que vol dir «devastador».

	 	 ❚  Dues javelines, una llança i una daga.

	 	 ❚  La javelina és un dard llarg i prim, que es llançava amb 
la mà. (GEC)

	 	 ❚  Amb la javelina, que sabien llançar amb prou força, 
podien travessar la millor armadura d’aquell temps. 
Actuaven amb una gran rapidesa.

 9.  El narrador del text és Ramon Muntaner.

10.  Manté l’atenció de l’auditori amb interpel·lacions, com 
l’expressió «què us diré?»

11.  El text de Ramon Muntaner no sols reporta uns fets his-
tòrics, sinó que reprodueix diàlegs i recrea les escenes 
narrades.

12.  Per a la solució d’aquesta activitat es pot consultar la 
presentació d’Educació literària inclosa en els Contin-
guts digitals.

❚  L’últim fragment que treballarem de la Crònica de Ramon 
Muntaner tracta de l’inici d’una batalla a l’illa de Sicília, amb 
la participació dels soldats almogàvers. De nou, ens aprofita el 
text per tractar temes històrics, ens aquest cas, el per què de 
la presència de soldats i membre de la noblesa de la Corona 
d’Aragó a l’illa de Sicília. 

❚  Després d’una lectura individual, es proposen unes qüestions 
per treballar allò explicat amb anterioritat, com la localització 
de característiques pròpies de l’estil de Ramon Muntaner, els 
recursos per a mantenir l’atenció del destinatari, així com 
pregunte més relacionades amb el contingut estricte del 
fragment.

❚  Una última activitat, relacionada amb la síntesi de contin-
guts, és la proposta d’elaborar d’un mapa conceptual amb 
els continguts d’Educació Literària estudiats, amb la finalitat 
d’ajudar l’alumne a organitzar la informació.

❚  Com a activitat col·lectiva o individual seria viatjar en el temps 
i realitzar una entrada de característiques semblants datada 
en el segle xiv, posant-nos en la pell de Ramon Muntaner, amb 
l’objectiu de posar en pràctica les característiques estudiades 
de l’autor i el context històric on se situa. 

Suggeriments didàctics
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1  Llig el text de Ramon Muntaner i contesta les qües-
tions següents.

❚  Qui són els cavallers de la mort? Copia el nom d’un, 
que s’esmenta en el text.

❚  Quin rei pretenen ajudar?

❚  Contra quin rei lluiten? 

❚  Quins nobles i quins soldats batallen en el bàndol 
d’aquest rei?

❚  En quins llocs transcorren els fets que es narren en el 
text de Muntaner?

2  Busca en un atles o en Internet els noms d’aquests 
llocs. A quin país pertanyen en l’actualitat?

3  Tenint en compte qui va escriure el text i durant quins 
anys va viure, busca informació sobre els reis que s’es-
menten en el fragment. De quins creus que es tracta?

4  En el text es parla dels costums dels almogàvers en 
la batalla. En què consisteixen? 

5  Explica el signifi cat del títol d’aquest text.

6  Documenta’t i explica qui eren els almogàvers.

7  Amb qui els compara el comte de Brenda? 

8  Llig la información següent sobre la paraula almogà-
ver i contesta les qüestions que es plantegen.

❚  De quina llengua deriva la paraula almogàver?

❚  Quines armes duien els almogàvers?

❚  Busca informació en una enciclopèdia o en Internet 
i indica què és una javelina.

❚  Explica alguna de les tècniques militars que utilitzaven 
els almogàvers.

9  Qui és el narrador del text Desperta, ferro!? 

10  Quins recursos utilitza per a mantenir l’atenció de 
l’auditori? Copia les expressions del text que ho indiquen.

11  Justifi ca el caràcter literari del text de Ramon Muntaner.

12  Elabora un mapa conceptual amb els continguts del 
bloc d’Educació literària d’aquesta unitat.

Desperta, ferro!
I va succeir que tres barons de França vingueren a Sicília 

en ajuda del rei Carles per venjar els seus parents, que havien 
estat morts en la guerra en temps del senyor rei En Jaume. 
Aquests tres barons portaven amb ells tres-cents cavallers, 
tots triats, que eren dels millors de França, als quals posaren 
per nom «els cavallers de la mort». I vingueren a Catània amb 
la intenció de combatre de tot en tot amb el noble En Guillem 
Galceran, comte de Catancer, i amb don Blasco d’Alagó, que 
estaven de part del rei de Sicília: així ho juraren en arribar a 
Catània, de manera que tothom els deia «els cavallers de la 
mort» tal com ells mateixos s’anomenaven.

Què us diré? Ells van saber un dia que el comte Galceran 
i don Blasco eren en un castell de Sicília que es diu Gallano. 
Tots els tres-cents cavallers, amb molta gent armada seua 
i d’altra que els va voler acompanyar, se n’anaren a Gallano. 
El comte Galceran i don Blasco ho van saber i a l’alba de dia 
eixiren de Gallano, en ordre de batalla; els cavallers de la 
mort, que els van veure, van reconéixer així mateix quants 
eren i trobaren que eren cinc-cents homes a cavall, de bona 
gent, i molts homes de peu del seu país.

Quan les dues hosts es van veure, els almogàvers del comte 
de Galceran i de don Blasco cridaren:

—Desperta, ferro, desperta!

I llavors tots a una van pegar amb la punta de les llances 
en les pedres, i cadascuna en feia eixir foc, de manera que 
pareixia que tot el món fóra una lluminària, majorment 
perquè era l’alba. Els francesos, que van veure allò, descon-
certats, preguntaren què volia dir. Alguns dels cavallers que 
hi havia, que ja s’havien trobat a Calàbria en fets d’armes 
amb almogàvers, els van dir que aquell era el seu costum, 
que sempre que entraven en batalla despertaven els ferros de 
les llances. Llavors, el comte de Brenda, que era un dels bons 
comtes de França, va dir:

—Oh, Déu! Què serà açò? Amb diables ens hem topat, 
perquè aquell qui desperta el ferro, sembla que vol ferir. Crec 
que hem trobat allò que anàvem buscant.

Ramon muNTaNeR

Els almogàvers
Tres i Quatre (adaptació)

El nom almogàver deriva d’una paraula àrab que vol dir 
«devastador». El nom caracteritza el tipus de soldat que 
descriu. No duien armadura i les seues úniques armes 
eren dues javelines, una llança i una daga. Excel·lien en 
l’ús de la javelina, que sabien llançar amb prou força per 
a travessar la millor armadura d’aquell temps, i eren de 
rapidesa extrema i de gran agilitat de moviments. 

J. N. HILLGaRTH
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❚  En l’apartat Comentar un text se’ns presenten dos fragments 
del Llibre dels fets de Jaume I preparats per a ser escoltats i 
llegits, una crònica autobiogràfica escrita pel mateix rei. 

❚  Per a treballar aquest text, es recomana aquesta seqüència 
didàctica:

  1.  Abans d’escoltar (i llegir). Reflexionar col·lectivament 
sobre la figura de Jaume I i la campanya militar que por-
tà a terme per incorporar el nostre territori a la Corona 
d’Aragó.

  2.  Durant la lectura. Després de l’escolta, es recomana el 
procés següent:

    Lectura expressiva en veu alta. Com ja l’han escoltat, 
només serà necessari una lectura entre tots. Es detecten 
les principals característiques, així com el tema principal, 
tot relacionant-ho amb el contingut del Llibre dels fets. 

  3.  Després de llegir. Es proposa el procés següent per a 
millorar la comprensió del text:

    a.  Resoldre les preguntes del Llibre de l’alumne, que 
apareixen dividides en tres subapartats: En Anàlisi del 
contingut, són qüestions relacionades amb la temàtica 
dels fragments, com «qui és el protagonista?» o «qui-
nes tècniques militars s’esmenten?»; en Anàlisi de la 
forma, són qüestions més relacionades amb el tipus de 

narrador o la presència dels seus sentiments. Per últim, 
en Relació amb el context, una qüestió relacionada 
amb la localització al text de característiques del Llibre 
dels fets estudiades amb anterioritat i una activitat de 
composició escrita: redactar un text sobre la conquista 
de València per Jaume I a partir de la consulta en diver-
ses fonts.

    b.  Per acabar amb aquest apartat, es podria proposar 
als alumnes, en col·laboració amb l’àrea de Socials, 
d’elaborar un mapa o diferents mapes, per grups, 
amb les diferents etapes de la conquista, on també 
podrien incloure’s els noms de les principals poblacions 
amb l’any que va ser conquerides pels cristians. De la 
mateixa manera, també es podria configurar una línia 
temporal com s’ha fet anteriorment en la unitat amb 
les dates més importants de la reconquista en territori 
valencià. 

Suggeriments didàctics
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3 EDUCACIÓ LITERÀRIA

El rei Jaume I és ferit en una  
de les incidències del setge  

de València
Des de València, jo havia enviat a Silla, amb un 

fonèvol, dos rics homes1 meus. Don Pero Ferràndeç 
d’Açagra i Don Eiximén d’Urrea, que la combateren 
durant set dies, i al cap de vuit dies es reteren, i així vaig 
haver Silla. Jo feia tirar els fonèvols contra València i, 
moltes vegades, els de la host feien torneig amb els de 
dins i els atacaven a cavall: una vegada els moros perde
ren la Xerea, més de cent cavalls armats de la host hi 
entraren, i moriren quinze moros en l’entrada dels cavalls 
armats i en la defensa que en feren. Una altra vegada, la 
companyia de l’arquebisbe de Narbona va fer torneig 
amb els de dins, i no sabien el costum dels moros, que els 
fugien per tal d’atraure’ls prop de la vila. Vaig veure que 
molta gent de peu s’embravia perquè els moros fugien, 
i els vaig enviar missatge que no els encalçaren, que si 
no els moros els farien gran dany. Ells no se’n volgueren 
estar pel meu missatge, i vaig témer que en moririen més 
de trenta quan els atacara la cavalleria dels moros. Em 
vaig acostar a ells amb un cavall que cavalcava i els vaig 
fer tornar. I jo que me’n tornava amb ells, em vaig girar 
a la vila a mirar els moros, que n’hi havia molts fora de 
la muralla, i un ballester em tirà i em ferí al cap, prop 
del front, sobre el barret i la malla, però la punta no em 
traspassà l’os, Déu no ho va voler. Amb la ira que tenia, 
vaig trencar la fletxa amb la mà, m’eixia la sang cara avall, 
i amb la capa me la torcava, i venia rient, per tal que  
la host no es desanimara. Vaig entrarme’n en una tenda 
on posava i se m’inflaren la cara i els ulls; amb l’ull de  
la part en què era ferit no hi vaig poder veure per quatre o 
cinc dies. Quan la cara se’m va desinflar, vaig cavalcar per 
tot el campament, per tal que la gent no es descoratjara. 

Atac a les torres de Montcada  
i de Museros

L’endemà vaig aplegar totes les provisions, i l’altre 
vam moure cap a Montcada i hi vam fer cap a hora de 
vespres2. A la nit, abans que foren les estreles en el cel, 
ja havia fet parar el fonèvol i, l’endemà a mitja tèrcia3, 
va començar a tirar.

Hi havia tan gran multitud de gent, de vaques i de 
l’altre bestiar dins el mur que circuïa la torre, que les 
pedres que tirava el fonèvol mataven molts animals,  
i era tan gran la pudor que els donava el bestiar mort 
que el cinqué dia es van haver de retre com a captius: 
n’eixiren mil cent quarantaset, amb molt bona roba, 
perles, collars i braçalets d’or i argent, i seda i altres 
robes. Els meus cent captius me’ls van triar uns moros 
de València que jo tenia. Un d’ells s’estava prop meu i 
em deia els que havia d’agafar.

Vam derrocar la torre i dos dies després vam deixar 
Montcada i vam anar a Museros, a assetjar aquella altra 
torre. Vam començar a parar el fonèvol i, per un moro 
que havia fet presoner un almogàver, vam saber que el 
rei Zaiyan havia manat que només es quedaren a la torre 
seixanta homes per defensarla. Començà l’endemà 
a tirar el fonèvol i arrancà tres o quatre dentells. Els 
moros, de nit, hi posaren uns grans cabassos plens de 
terra perquè les pedres no pogueren fer mal en el sostre 
de la torre. Vaig fer posar estopa encesa a les fletxes 
i tirar contra els cabassos, que es van encendre. Al tercer dia, 
van veure els moros que aquell enginy no els faria profit 
i es van retre a canvi de la vida. Els ho vaig atorgar perquè 
més els volia vius que no morts.

Jaume I 
Llibre dels fets, Tres i Quatre 

(adaptació)

1ric home: noble.
2hora de vespres: primeres hores de la nit.
3tèrcia: tercera hora del dia, en la divisió romana del temps; 

corresponia a les nou del matí actuals.

Jaume I conquista València
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Anàlisi del contingut

1   Escolta atentament i llig els dos fragments pertanyents a la crònica Llibre 
dels fets, de Jaume I.

2  Qui és el protagonista d’ambdós textos?

3  Contesta aquestes qüestions a partir d’El rei Jaume I és ferit en una de les inci-
dències del setge de València.

❚  Quant de temps va durar el setge a Silla? Copia el passatge del text que dóna 
suport a la teua resposta.

❚  Per què Jaume I va dir al seu exèrcit que no perseguiren els moros?

❚  Com va reaccionar quan li van disparar una sageta al front? Per què va riure?

4  Respon ara a aquestes qüestions sobre el fragment Atac a les torres de Montcada 
i de Museros.

❚ Com es du a terme el setge a Montcada?

❚  Qui fuig del setge? Quants en són?

❚  On es dirigeix el rei després d’abandonar Montcada? Amb quin objectiu?

5  En tots dos fragments s’esmenta una mateixa arma, el fonèvol. Dedueix de la 
lectura a què es refereix exactament.

a)  Màquina antiga de guerra, consistent en una biga giratòria que en un extrem 
portava un contrapés i en l’altre, una fona dins la qual es posaven pedres grans. 

b) Màquina militar antiga per a llançar pedres o fl etxes.

c)  Màquina militar que es feia servir antigament per a derrocar muralles, consis-
tent en una biga llarga i molt pesant.

d)  Biga gran i pesant que es posava en moviment i feria amb força les portes per 
derrocar-les.

6  Explica quines tècniques militars s’esmenten en els dos fragments que has llegit.

7  Quina imatge de la seua personalitat vol oferir Jaume I en aquests dos textos 
del Llibre dels fets?

Anàlisi de la forma

8  Quin tipus de narrador hi ha en Jaume I conquista València? Copia paraules 
i expressions dels dos fragments que permeten deduir-ho.

9  En quines frases es mostren explícitament els sentiments i les sensacions de la 
persona que conta els fets?

10  Justifi ca l’afi rmació següent a partir de passatges dels dos fragments que has llegit.

Relació amb el context

11  Localitza en el text algunes de les característiques del Llibre dels fets que has 
estudiat en aquesta unitat. Quins són els esdeveniments més importants del regnat 
de Jaume I que hi ha narrats en aquesta obra?

12  Busca informació en una enciclopèdia o en Internet sobre la conquista de 
València per Jaume I i redacta un text en què expliques com es va dur a terme.

3

El Llibre dels fets és tant una crònica dels fets més importants del regnat de Jaume I 
com una crònica personal del mateix rei.
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Solucions de les activitats

 1.  Cal llegir i escoltar el text amb atenció.

 2.  Jaume I.

 3.  ❚   El setge va durar huit dies. «Des de València, jo havia en-
viat a Silla, amb un fonèvol, dos rics homes meus. Don 
Pero Ferràndeç d’Açagra i Don Eiximén d’Urrea, que  
la combateren durant set dies, i al cap de vuit dies es  
reteren, i així vaig haver Silla.»

	 	 ❚  Perquè el rei sabia que era una estratègia de l’exèrcit ene-
mic, per contraatacar quan el destacament cristià estigue-
ra lluny dels seus.

	 	 ❚  Hi va reaccionar amb ira. Va riure perquè el seu exèrcit no 
es desanimara.

 4.  ❚   Llançant pedres amb el fonèvol.

	 	 ❚  Se’n rendeixen, en total, mil cent quaranta-set.

	 	 ❚  A Museros, amb l’objectiu de derrocar una altra torre que 
hi havia.

 5.  a)  Màquina antiga de guerra, consistent en una biga gira-
tòria que en un extrem portava un contrapés i en l’altre, 
una fona dins la qual es posaven pedres grans.

 6.  Atacs amb cavalleria, utilització de màquines de guerra per 
a llançar pedres, llançament de fletxes amb estopa encesa.

 7.  La imatge d’un rei heroic, responsable, coneixedor de les 
estratègies i hàbil cap militar.

 8.  Un narrador protagonista que participa en els fets narrats. 
Vaig veure que molta gent de peu s’embravia perquè els 
moros fugien», «i un ballester em tirà i em ferí al cap» «Els 
meus cent captius me’ls van triar uns moros de València 
que jo tenia. Un d’ells s’estava prop meu i em deia els que 
havia d’agafar.

 9.  Amb la ira que tenia, vaig trencar la fletxa amb la mà, m’ei-
xia la sang cara avall, i amb la capa me la torcava, i venia 
rient, per tal que la host no es desanimara. Al tercer dia, 
van veure els moros que aquell enginy no els faria profit i es 
van retre a canvi de la vida. Els ho vaig atorgar perquè més 
els volia vius que no morts.

10.  Els dos textos narren episodis d’un dels fets més impor-
tants del regnat de Jaume I: la conquista de València. En 
el primer, tota la narració està centrada en el punt de vista 
del rei i en les seues reaccions i sentiments davant dels fets 
narrats. És un text que ofereix una imatge de com volia 
Jaume I ser recordat.

11.  Els dos textos narren episodis de la conquesta de València, 
inclouen descripcions de batalles en què el rei es mostra 
com un heroi. El narrador s’hi expressa en primera persona 
i el text ofereix una imatge del rei viva i espontània. Els fets 
més importants que s’hi narren són les conquestes de Ma-
llorca i de València.

12.  resposta lliure.

CONTINGUTS DIGITALS

Reforç:

Llibre dels fets



Nom: ————————————————————————————— Grup: —————

Avaluació

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A. Valencià: Llengua i Literatura 3r ESO

 He de contar-vos un fet extraordinari que va 
ocórrer de veritat a fi que tots vosaltres vegeu que 
és autèntic.

 A Peralada hi havia una dona, que jo vaig conéi-
xer i vaig veure. S’anomenava Mercadera perquè 
tenia una botiga de mercaderia. Era una dona molt 
llesta, alta i corpulenta. Un dia, mentre la host fran-
cesa es estava davant Peralada, ella va eixir de la vila. 
Se’n va anar al seu hort a collir cols. Es va vestir una 
gonella d’home i afagà una llança. També es va po-
sar a la corretja una espasa, i un escut al braç. I se’n 
va anar a l’hort. Quan hi va arribar va sentir campa-
netes. Es va sorprendre. De seguida parà de collir 
cols i se’n va anar cap aquella banda per veure de 
què anava la cosa. Va mirar i va veure que, al sequiol 
que hi havia entre el seu hort i un del costat, un ca-
valler francés amb el seu cavall armat amb el pitral 

de campanelles, anava d’ací d’allà sense saber per 
on eixir-se’n. I, ella que se’l veu, es va col·locar en un 
pas obligat i li amollà tal colp de llança per les faldes 
de la cuixa que li la va travessar tota. També li tra-
vessà la sella i es va clavar en el cavall. Acabat açò, 
el cavall es va sentir ferit i es va alçar de davant i de 
darrere. De tal manera que el cavaller hauria caigut 
si no haguera anat lligat amb una cadena a la sella. 
Què us diré? Ella es va tirar mà a l’espasa. Se’n va 
anar a un altre eixidor i anà a ferir el cavall per la 
testera. El cavall es va quedar atarantat. Què us 
diré? Ella va agafar el cavall per les regnes i va cridar:

 —Cavaller, sou mort si no us rendiu!

 El cavaller es va veure mort. Agafà el bordó o 
espasa d’estoc, el va tirar a terra i se li va rendir.

Ramon muntaner

Crònica (adaptació)

Na Mercadera, una heroïna popular

 1.  Llig el relat i contesta les preguntes següents.

  ❚ Quin negoci tenia la protagonista?

  ❚ Què feia la dona quan aparegué el cavaller?

  ❚ De quina nacionalitat era el cavaller?

 2.  Classifica en variables i invariables aquestes parau-
les que del text.

tots      que      collir      agafà      també      
allà      mentre      atarantat      entre      amb

 3.  Segmenta les paraules següents en monemes i as-
senyala, en cada cas, què és el lexema i què, el mor-
fema o els morfemes.

corpulenta         campanete         faldes 
acabat         eixidor         trobava

 4.  Forma verbs a partir de les paraules  següents i 
explica’n el significat: llanç, sella, terra, cadena,    
mort, regnes.

 5.  Agrupa aquests mots en quatre camps semàntics i 
posa’ls un nom.

hort     llesta     sella     espasa     sequió 
pas     alta     eixidor     escu     cadena 

llança    bordó    regnes    corpulenta    pitral

 6.  Aquest text correspon a la Crònica de Ramon Mun-
taner. Quins elements comuns observes entre el  
relat de Na Mercadera i la vida de l’autor?

 7.  Esmenta alguns dels recursos expressius que fa  
servir Muntaner per a captar l’atenció de l’auditori.

 8.  Reescriu els enunciats següents, de manera que  
esdevinguen afirmacions verdaderes.

  a)  Les quatre grans cròniques recullen el període  
de decadència de la Corona d’Aragó.

  b)  La crònica de Pere  el Cerimoniós és coneguda 
també com a Llibre dels fets.

  c)  En la crònica de Jaume I, el rei va demanar als 
seus escrivans que fóra redactada en tercera 
persona.

 9.  La Crònica de Muntaner és una de les quatre grans 
cròniques. Per quin motiu penses que aquestes 
cròniques són estudiades dins la història de la lite-
ratura?

10.  Redacta un text, a tall de notícia de premsa, en 
què informes dels fets que relata Ramon Muntaner 
com si hagueren ocorregut el dia anterior.

3 Contrast d’opinions
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Solucions de la prova d’avaluació

 1.   Tot seguit s’inclouen les respostes correctes.

   ❚ La protagonista, na Mercadera, tenia una botiga de mer-
caderia.

   ❚ Na Mercadera havia anat al seu hort a collir cols.

   ❚ El cavaller era de nacionalitat francesa.

 2.   A continuació s’indica la classificació adient.

  Paraules variables  tots, agafà, collir, atarantat.

   Paraules invariables  que, també, mentre, entre, allà, 
amb.

 3.  resPosta orientativa. Només caldria separar els monemes i 
distingir en cada terme què n’és el lexema i què, el morfe-
ma. Tot i així, se’n dóna una informació més detallada:

   ❚  corpulent (lexema) -a (morfema flexiu; indica gènere  
femení i nombre singular).

   ❚  campan (lexema) -et (morfema derivatiu. Indica diminu-
tiu) -a (morfema flexiu; indica gènere femení singular).

   ❚  fald (lexema) -es (morfema flexiu; indica gènere femení i 
nombre plural).

   ❚  acab (lexema) -at (morfema flexiu; indica forma no perso-
nal, participi simple, gènere masculí i nombre singular).

   ❚  eixid (lexema) -or (morfema derivatiu; indica per a què 
serveix; per l’absència de morfema flexiu de gènere i 
nombre, és masculí singular).

   ❚  trob (lexema) -av- (morfema flexiu corresponent a pretèrit 
imperfet d’indicatiu) -a (morfema flexiu que indica tercera 
persona del singular).

 4.  resPosta orientativa. S’indica només una de les accepcions, 
potser la més comuna, per a cadascun dels verbs proposats:

   ❚  Llançar  Deixar anar amb un impuls fort alguna cosa de 
manera que recórrega una distància en l’aire.

   ❚  Ensellar  Posar la sella de muntar (a la cavalleria).

   ❚  Soterrar  Donar sepultura, colgar sota terra.

   ❚  Aterrar  Prendre terra una nau, una aeronau o un ocell.

   ❚  Encadenar  Lligar amb cadenes.

   ❚  Mortificar  Molestar fortament, especialment en l’amor 
propi.

   ❚  Regnar  Dominar, exercir una influència, prevaldre.

 5.  A continuació s’indiquen les respostes correctes.

   ❚ Elements dels camp  hort, sequiol, pas, eixidor.

    ❚ Complements d’equitació  sella, cadena, regnes, pitral.

   ❚ Qualificatius de persona  llesta, alta, corpulenta.

   ❚  Armes (ofensives i defensives)  llança, escut, espasa, 
bordó.

 6.  Es poden observar un parell d’elements comuns entre el 
relat de Na Mercadera i la vida de Ramon Muntaner. En 
primer lloc, Ramon va nàixer a Peralada, d’on és també 
na Mercadera. En segon lloc, aquesta dona ataca i captu-
ra un cavaller francés i, precisament, la casa que Ramon 
Muntaner tenia a Peralada va ser destruïda durant la inva-
sió francesa.

 7.   Podríem destacar tres recursos expressius que en el text 
serveixen per a captar l’atenció de l’auditori. En primer 
lloc, la primera oració avisa del fet que contarà una his-
tòria, un fet, i que aquest és extraordinari i real ensems. 
Després, en la segona oració, empra el pronom personal 
«jo» i dos verbs conjugats en primera persona «vaig co-
néixer i vaig veure» per a garantir l’autenticitat del seu 
relat. Al final del segon paràgraf fa servir, un parell de 
vegades, l’expressió «Què us diré?», un procediment  
de caire oral que s’usa per a interrogar directament qui 
escolta per a garantir-ne l’atenció, ja que l’auditori no co-
neix com continua la història i només qui la conta la sap.

 8.   resPosta lliure. Proposta de redacció dels enunciats per-
què siguen afirmacions verdaderes:

   a)  Les quatre grans cròniques recullen el període de pleni-
tud de la Corona d’Aragó.

   b)  La crònica de Jaume I és coneguda també com a Llibre 
dels fets.

   c)  En la crònica de Jaume I, els escrivans van escriure al 
dictat del monarca. Així, té un caràcter autobiogràfic i 
el narrador s’hi expressa en primera persona.

 9.   El valor literari de les cròniques que en justifica la inclu-
sió en la història de la nostra literatura rau en la manera 
de narrar els fets, amb múltiples recursos més propis del 
discurs literari que de l’historiogràfic en sentit estricte. Hi 
trobem, per exemple, abundància de diàlegs, recreació 
detallada d’escenes i un ritme i una estructura del relat 
pròxims a la narració literària.

10.   resPosta lliure. L’alumne ha de redactar una notícia, amb 
titular i cos, des d’una posició objectiva i tractant de do-
nar resposta a les preguntes típiques d’un text periodístic 
informatiu: qui?, què?, com?, quan?, on? i per què?. Es 
tracta també que l’alumne veja que, en un moment his-
tòric en què no existeix la premsa, les cròniques fan, en 
part, una funció semblant amb vista a la posteritat: deixar 
testimoniatge dels fets esdevinguts.


