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En aquesta unitat es treballen els tres complements verbals que hi faltaven: el de règim verbal, l’agent 
(en les oracions passives) i el circumstancial. A més, s’hi introdueix els alumnes en l’estudi de les oracions 
compostes, concretament de les coordinades i de les juxtaposades, de manera que puguen avançar en 
l’assoliment de la competència lingüística necessària que els permeta elaborar i entendre textos formals de 
l’àmbit acadèmic.

El Modernisme constituí un trencament amb la Renaixença i amb el realisme imperant en la narrativa, al-
hora que un intent d’acostament als corrents literaris que solcaven Europa. Un pas més, doncs, en el lent i 
obstinat procés envers la normalització de la literatura en català.

Aproximadament, caldrà dedicar a aquesta unitat entre set i huit sessions.

En tot cas, aquesta recomanació dependrà de les característiques del grup de classe i de les necessitats de 
reforç d’alguns continguts determinats que el professor considere necessàries.

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 cadascuna de les seccions de la unitat.

A més, el professor disposa d’un model d’adaptació curricular de la unitat per a 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, tant orals com escrits, relacionats amb situacions reals 
de comunicació.

❚ Distingir el complement de règim verbal, l’agent i el circumstancial. Identificar oracions compostes i 
conéixer els nexes principals que enllacen proposicions coordinades. Analitzar morfosintàcticament 
oracions simples i oracions compostes per coordinació i per juxtaposició.

❚ Fomentar la reflexió sobre la importància de la lectura i l’escriptura com a mitjans lúdics i 
d’aprenentatge.

❚ Aplicar de manera progressiva les estratègies necessàries per a produir textos adequats a la situació 
comunicativa, coherents i cohesionats.

❚ Identificar les característiques del Modernisme. Conéixer els trets que caracteritzen la poesia de Joan 
Maragall i la narrativa modernista.

Introducció

Temporització

Atenció a 
la diversitat

AMB EMOCIÓ3
PROGRAMACIÓ D’AULA
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En la programació d’aula digitalitzada i editable inclosa en els Recursos del professor, els estàndards 
d’aprenentatge de la unitat figuren relacionats amb indicadors, que són les activitats del Llibre de l’alumne 
associades a cada estàndard. 

En la graella següent es presenten els continguts que es treballen en la Unitat 3, vinculats als criteris d’avaluació 
i els estàndards d’aprenentatge avaluables associats i relacionats amb les competències clau que desenvolupen, 
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 de 
textos orals argumentatius (discursos).

Escolta activa, comprensió, interpretació 
i anàlisi de textos orals argumentatius 
(discursos).

1.  Comprendre i valorar textos orals argumentatius 
(discursos). (CL, CAA)

1.1.  Comprén el sentit global de textos orals argumentatius (discursos), 
i n’identifica l’estructura, la informació rellevant i la intenció 
comunicativa del parlant. (CL, CAA).

2.  Produir textos orals argumentatius (discursos). (CL, 
CAA, CSC, SIEE, CEC)

2.1. Produeix textos orals argumentatius (discursos) mitjançant les 
estratègies d’expressió oral i els elements no verbals adequats a la 
situació comunicativa. (CL, CAA, CSC, SIEE, CEC).

Comunicació escrita: llegir i escriure

Lectura, comprensió, interpretació i valoració 
de textos narrativodescriptius.

Característiques bàsiques dels textos 
narrativodescriptius.

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

Creació de textos escrits narrativodescriptius 
propis, 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: 
localitzar, seleccionar, tractar, organitzar i 
emmagatzemar informació; crear textos 
escrits o audiovisuals; presentar el treball.

3.  Interpretar textos escrits narrativodescriptius en 
suports diversos, a través de l’anàlisi dels elements 
formals i de contingut. (CL, CAA, CSC, CEC)

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

3.2. Reconeix el tema, la intenció comunicativa i les característiques 
bàsiques d’un text narrativodescriptiu. (CL, CAA, CEC)

3.3. En dedueix el tema principal, en reconeix la informació secundària i 
comprén les relacions que s’estableixen entre aquests. (CL, CAA, CEC)

4.  Planificar i escriure textos narrativodescriptius 
amb adequació, coherència, cohesió i correcció 
ortogràfica, gramatical i lèxica. (CL, CAA, CSC, CEC) 

4.1. Aplica progressivament les estratègies per a produir un text 
narrativodescriptiu adequat, coherent i cohesionat. (CL, CAA, CEC)

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

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

4.4. Escriu textos narrativodescriptius imitant models. (CL, CAA, CEC)

5.  Dur a terme amb creativitat projectes de treball 
individuals o col·lectius, amb guies o models, seguint 
les fases del procés de treball, fent servir les TIC per a 
obtenir un text narrativodescriptiu. (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. (CL, CAA, CSC, SIEE)

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

Coneixement de la llengua

El complement de règim verbal, l’agent i el 
circumstancial.

L’oració composta. 

Les proposicions coordinades i 
juxtaposades.

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

6.  Reconéixer i analitzar el complement de règim verbal, 
el complement agent i el circumstancial. (CL) 

6.1.  Reconeix i analitza el complement de règim verbal, el complement 
agent i el complement circumstancial. (CL) 

7.  Reconéixer i analitzar morfosintàcticament oracions 
compostes per coordinació i per juxtaposició. (CL)

7.1.  Reconeix i analitza morfosintàcticament oracions compostes per 
coordinació i per juxtaposició. (CL)

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

Educació literària

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

Pràctica de diversos tipus de lectura de textos 
literaris com a font de gaudi i informació, i 
com un mitjà d’aprenentatge i enriquiment 
personal.

El Modernisme: Maragall, la narrativa.

9.  Fer lectures d’obres literàries pertanyents al 
Modernisme, triades lliurement o a proposta del 
professor. (CL, SIEE, CEC)

9.1. Fa lectures d’obres literàries pertanyents al Modernisme, 
especialment poemes de Joan Maragall i obres narratives, per 
iniciativa personal o guiades pel professor. (CL, SIEE, CEC)

10.  Analitzar, de manera guiada, textos literaris 
pertanyents al Modernisme, especialment de 
Maragall i narratius, i comentar-los per mitjà 
d’opinions personals a partir dels coneixements 
teòrics adquirits. (CL, SIEE, CEC, CAA)

10.1. Fa activitats guiades, a fi d’adquirir els coneixements que li 
permeten comentar textos literaris pertanyents al Modernisme, 
especialment de Maragall i narratius. (CL, SIEE, CEC, CAA)

10.2. Analitza textos literaris pertanyents al Modernisme, especialment 
de Maragall i narratius, seguint les pautes del professor. (CL, SIEE, 
CEC, CAA)



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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MAPA DE CONTINGUTS I RECURSOS 

RefoRç

L’oració simple (II)
ACTIVITATS DIGITALS 

I PDF

Dictat 
Carta a una mare

ÀUDIO

RefoRç 
El sistema consonàntic

ACTIVITATS DIGITALS 
I PDF

PRogRamació D’aula

WORD I PDF

llegiR i comPRenDRe

La caiguda de la 
Casa d’Usher
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Poetes!
ÀUDIO

PResentació 
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predicat
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El sistema consonàntic

COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

Unitats didàctiques  Valencià: Llengua i Literatura 4t ESO

comPRensió oRal

La caiguda de la Casa 
d’Usher 

ÀUDIO
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MAPA DE CONTINGUTS I RECURSOS 

aPlicaR i sintetitzaR

WEBGRAFIA

Acadèmia Valenciana de la Llengua

www.avl.gva.es 

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

http://www.escriptors.cat/autors/maragallj  
(pàgina sobre Joan Maragall)

Ciències Socials en Xarxa (ara.cat)

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/01/09/el-
modernisme (pàgina sobre el Modernisme)

Diccionari català-valencià-balear

http://dcvb.iecat.net/

Enciclopèdia catalana

www.enciclopedia.cat/

Gramàtica normativa valenciana de l’AVL

www.avl.gva.es/va/documents-normatius/destacadoImagen/0/
document/GNV.pdf

Lletra UOC. Literatura catalana

http://lletra.uoc.edu/ca/autor/joan-maragall  
(pàgina sobre Joan Maragall)

http://lletra.uoc.edu/ca/periode/el-modernisme  
(pàgina sobre el Modernisme)

XTEC. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

http://www.xtec.es/trobada/modernis/modernis.htm  
(pàgina sobre el Modernisme)

avaluació  
Prova d’avaluació
ACTIVITATS DIGITALS  

I PDF

EDUCACIÓ LITERÀRIA

comentaR un text

Davant el final
aPlicaR i sintetitzaRanalitzaR i 

ReconéixeR

El Modernisme

RefoRç

El Modernisme 
ACTIVITATS DIGITALS  

I PDF

RefoRç

Un vespre al secà
ACTIVITATS DIGITALS  

I PDF

CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
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comPRensió oRal  
Davant el final

ÀUDIO

PResentació

El Modernisme
INFORMACIÓ 

DIGITAL

comPRensió oRal 
L’oda infinita 

ÀUDIO
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❚  Es proposa encetar la Unitat 3 comentant a classe els apartats 
de la pàgina inicial (Què saps ja?, Què aprendràs? i De què seràs 
capaç?), de manera que els alumnes puguen revisar (i repas-
sar, si cal) els coneixements ja adquirits, alhora que s’antici-
pen els que es treballaran en aquesta unitat.

❚  A través de l’apartat Què saps ja?, se suggereix activar els co-
neixements previs que l’alumne té de cursos passats. Es trac-
ta de formular preguntes senzilles que refresquen aquests 
coneixements i que els alumnes poden respondre col·lectiva-
ment:

	 ◗  Què és un complement de règim verbal? Per quina cate-
goria gramatical va encapçalat sempre? Què és una oració 
passiva? Amb quin altre tipus de complement verbal que 
has estudiat en la Unitat 2 està relacionat el complement 
agent?

	 ◗  Quantes classes de complements circumstancials hi ha? 
Amb quines preguntes fetes al verb es poden identificar?

	 ◗  Què diferencia una oració simple d’una de composta? Què 
és una proposició? En quina classe d’oració hi ha proposici-
ons?

	 ◗  Què caracteritza una proposició coordinada? I una propo-
sició juxtaposada? Quantes classes de proposicions coor-
dinades hi ha? En què es diferencien una conjunció i una 
locució conjuntiva? Quina funció fan en les proposicions 
coordinades?

	 ◗  En què es diferencia un so consonàntic d’un de vocàlic? A 
partir de quins trets es poden classificar els sons consonàn-
tics? 

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

❚  Finalment, es pot comentar amb els alumnes què hauran 
aprés una vegada acabada la Unitat 3 fent un repàs dels 
punts de l’apartat De què seràs capaç?

Suggeriments didàctics

DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT

Per a començar…

Ara ja saps que les paraules s’agrupen 
en sintagmes de distintes classes que 
fan funcions diferents en l’oració; en 
coneixes els constituents bàsics (el sub-
jecte i el predicat) i ets capaç de reco-
néixer-los, a més d’identificar alguns 
complements del predicat (comple-
ments directe, indirecte, atribut i predi-
catiu).

També coneixes els trets principals del 
Romanticisme i de la Renaixença, a 
què es va oposar el Modernisme, que 
estudiaràs en aquesta unitat. I pots 
adscriure a aquests moviments textos 
poètics, narratius i dramàtics de manera 
raonada. 

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?

COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

 ESCOLTAR I PARLAR. El discurs

 LLEGIR I COMPRENDRE. La caiguda de 
la Casa d’Usher

CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

 ANALITZAR I RECONÉIXER. L’oració 
simple (II)

 AMPLIAR EL LÈXIC. L’arquitectura

 PRACTICAR L’ORTOGRAFIA. El sistema 
consonàntic

 APLICAR I SINTETITZAR

EDUCACIÓ LITERÀRIA

 ANALITZAR I RECONÉIXER. El Moder-
nisme

 APLICAR I SINTETITZAR

 COMENTAR UN TEXT. Davant el final

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

 Distingir el complement de règim 
verbal, l’agent i el circumstancial.

 Identificar oracions compostes i co-
néixer els nexes principals que enlla-
cen proposicions coordinades.

 Analitzar morfosintàcticament ora-
cions simples i oracions compostes 
per coordinació i per juxtaposició.

 Conéixer el sistema consonàntic de 
la nostra llengua.

 Identificar característiques del Mo-
dernisme en textos diversos.

 Aproximar-se a la narrativa i a la poe-
sia modernistes, especialment a l’obra 
de Joan Maragall.

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

EL DISCURS

1. Escolta amb atenció el fragment del discurs de Santiago 
Rusiñol en la 3a Festa Modernista. Fixa’t, sobretot, en el 
ritme i en l’entonació.

2. Respon a les qüestions següents sobre el discurs que has 
escoltat.

a) Qui s’hi reuneix per tercera vegada?

b)  Per què «terra nostra» esdevé de mica en mica «enso-
pida»?

c) Quin tipus d’art s’hi contraposa a l’«art comerç»? 

d)  Quins dos exemples a seguir tenen els poetes, allà 
reunits?

3. Digues el nom dels cinc artistes que s’hi destaquen.

4. Per què critica el poeta «els ideals d’avui dia»?

5. Quin tipus de creació artística hi defensa Santiago Rusiñol? 
Argumenta la resposta amb passatges del discurs.

6. Descriu el paisatge en què se celebra la trobada de què 
parla el discurs de Santiago Rusiñol.

7. Tria una de les idees següents i prepara un discurs en què 
mires de convéncer els companys de classe perquè et donen 
suport en la defensa d’aquesta idea.

a) Cal preservar els ecosistemes aquàtics del planeta.

b) Cal fomentar el plaer de la lectura entre els joves.

c) Cal deixar de banda les actituds discriminatòries.

d) Cal fer un bon ús de les TAC.

ESCOLTAR I PARLAR

Proposta  Els discursos tenen com a objectiu principal mirar 
de convéncer l’auditori de la idoneïtat d’unes propostes o 
d’unes idees. Si parteixes d’aquesta indicació, tu també 
pots construir un bon discurs. 

ritme i en l’entonació.

2 Respon a les qüestions següents sobre el discurs que has 

ritme i en l’entonació.ritme i en l’entonació.

Parlar en públic

❚ Centra el discurs en les idees essencials 

que vols transmetre.

❚ Evita mots ambigus i estructures comple-

xes que s’allarguen innecessàriament.

❚ Repeteix les idees i els conceptes impor-

tants al llarg del discurs.

❚ Esperona l’auditori modulant el to de veu 

i l’entonació.
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Suggeriments didàctics

❚  Les activitats que es proposen en Escoltar i parlar tenen com 
a objectiu fonamental la comunicació oral, tant dins de l’au-
la com en la vida quotidiana, per mitjà d’exercicis en què 
ha de participar inicialment tot el grup (comentaris en veu 
alta sobre la comprensió i debat per a l’expressió) i, després, 
l’alumne de manera individual.

❚  A partir del discurs de Santiago Rusiñol en la 3a Festa Mo-
dernista, els alumnes han d’actualitzar els coneixements que 
tenen del text argumentatiu.

❚  La imatge que figura en la pàgina de l’apartat aprofita per 
a contextualitzar el tema de què tracta la classe de text que 
s’hi treballa.

❚  Per a treballar amb l’àudio es pot seguir aquesta seqüència:

 1.  Escolta general. Es procedeix a escoltar-lo sencer sense 
comentaris, sense pauses, per a copsar el sentit general 
del text i extraure’n les idees més importants.

 2.  Diàleg en grup. Es proposa un diàleg sobre l’àudio: han 
de contestar les preguntes de comprensió lectora de ma-
nera consensuada.

 3.  Translació. Els alumnes, individualment, trien una de les 
idees que es proposen en l’activitat.

 4.  Planificació. Els alumnes preparen la seqüència de dia-
positives i l’exposició oral sobre el poeta que han escollit, 
i, a més, trien un poema representatiu d’aquest autor.

 5.  Presentació. Abans de començar el discurs davant dels 
companys i del professor, es repassen les estratègies per a 
parlar en públic que s’ofereixen en aquesta pàgina.

Comunicació oral i escrita: escoltar i parlar

Solucions de les activitats

 1.  Cal que escolten el fragment del discurs amb atenció.

 2.  Les respostes són les següents.

  a)  Per tercera vegada, s’hi reuneix el Cau Ferrat.

  b)  «Terra nostra» esdevé de mica en mica «ensopida», 
«per por d’ésser boja».

  c)  A l’«art comerç» s’hi contraposa l’«art per l’art».

  d)  Els dos exemples a seguir que tenen els poetes, allà re-
units, són «les ones per un costat buidant els més durs 
penyals, i per l’altre la constància de l’home doblegant 
i dominant el ferro verge».

 3.  Els artistes són El Greco, Da Vinci, Giotto, Botticelli i Dante.

 4.  El poeta critica «els ideals d’avui dia» perquè «són qüesti-
ons materials, exigències per al cos. Tot per a la miserable 
carn i res per al noble esperit! Tot per als horts productius 
d’una prosa alimentícia, i res per als jardins de l’ànima, 
per als florits caminals de la poesia, per als ais del senti-
ment i les queixes del pobre cor!».

 5.  Santiago Rusiñol hi defensa l’art per l’art i la poesia. respos-
ta orientativa. Per exemple: «fugint del soroll de la ciutat, ve-
nim a somniar al peu d’aquesta platja, a sentir-nos bressar 
al compàs de les onades, a prendre aigües de poesia, ma-
lalts que estem del mal de prosa que avui corre en la nostra 
terra»; «Fugim de la ciutat per a trobar-nos tots junts i can-
tar allò que ens surti del fons del sentiment, per traure’ns 
el fred que corre per les venes de tothom aixoplugant-nos 
sota la bandera de l’art»; «D’aquell art, fet abans, plogut 
de rosada d’una aurora; d’aquell art verge, nascut voltat 
de lliris i crescut, com un arc de colors que s’aixeca voltat 
de núvols que no han rastrejat la terra; d’aquell art somniat 
mirant enlaire; d’aquell art que busca en el pensament que 
veu visions d’un més enllà més vaporós i difumit; d’aquell 
art teixit d’hereus entre flors descolorides, fresc com el riu-
re d’un infant i misteriós com el pensament d’un vell, no 
en queden més que espurnes, guspires mig apagades per 
l’alè fred d’un poble que se li diu positivista i que s’alaba 
d’ésser-ho»; «Pobra poesia i pobre art!»; «volem ser poe-
tes i menyspreem els que no senten la poesia».

 6.    resposta orientativa. Els alumnes han de comentar que el pai-
satge en què se celebra la trobada és rural, se situa a la vora 
de la mar, prop de les onades, la terra hi és pedregosa...

 7.    resposta oberta.

CONTINGUTS DIGITALS

Document:

Programació d’aula

Àudio:

Poetes!
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❚  El fragment del relat La caiguda de la Casa d’Usher, d’Edgar 
Allan Poe, que es presenta en aquest apartat, pot aprofitar 
perquè els alumnes treballen alguns dels trets que caracterit-
zen la novel·la de terror que després estudiaran en l’apartat 
d’educació literària.

❚  Es recomana aquesta seqüència didàctica:

 1.  Abans de llegir. Es pot proposar als alumnes que facen 
les activitats prèvies i que relacionen la imatge amb el 
contingut.

 2. Durant la lectura. Es recomana el procés següent: 

  a.  Lectura individual ràpida, buscant-hi les paraules 
que puguen ser estranyes o desconegudes. 

  b.  Lectura expressiva en veu alta. Es dedueixen pel con-
text les paraules desconegudes. Entre tots, s’assenya-
len el tema del text i els fragments narratius i descrip-
tius.

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

  a.  En primer lloc, han de cercar en el diccionari el signifi-
cat de les paraules desconegudes que no ha aclarit el 
context. Tot seguit, han de confirmar que la deducció 
anterior és correcta: el tema del text i els fragments 
narratius i descriptius.

  b.  Han de resoldre les preguntes del Llibre de l’alumne se-
guint el model d’anàlisi dels textos plantejat per PISA:

    ◗  Localitzar i obtenir informació literal sobre el tema 
del text i l’espai en què es desenvolupa l’acció.

    ◗  Localitzar i obtenir informació literal sobre els per-
sonatges: quina relació hi ha entre ells, com actuen, 
com són i què senten.

  c.  Han de comentar el text entre tots.

 4.  Crear i compondre. L’objectiu de l’activitat és que els 
alumnes actualitzen els coneixements que tenen sobre el 
text descriptiu per a elaborar-ne un de personal, en què, 
a més, expliciten les sensacions que experimenten a partir 
de la descripció.

Suggeriments didàctics

Comunicació oral i escrita: llegir i comprendre

4544

3 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA LLEGIR I COMPRENDRE 
3

1   Escolta i llig, alhora, el fragment de l’obra La caiguda de la Casa d’Usher.

Obtenir informació del text

2  Respon a les qüestions següents sobre el text.

a)  En quina estació de l’any arriba el narrador a la casa?

b)  Quin sentiment va apoderant-se d’ell a mesura que s’acosta a la mansió d’Usher?

c)  Com intenta justificar el seu estat d’ànim?

d)  Qui és el propietari de la mansió?

e)  Quina relació ha tingut amb el narrador?

f)  Per quin motiu va el narrador a la Casa d’Usher?

3  Quina il·lustració mostra millor el que es diu en la primera oració del text?

4  Localitza en el text la descripció que s’hi fa de la mansió d’Usher i copia-la. 

5   Assenyala a quins elements del paisatge es refereixen els adjectius següents.

a) silenciós d) grisos g) pudents

b) buides e) trista h) llòbrec

c) baixos f) podrits i) malenconiosa

Comprendre i interpretar el text

6  Emplena una graella com la següent amb els adjectius que es poden atribuir 
als personatges del relat, d’acord amb el que s’hi diu de cada un.  

ADJECTIUS

Narrador

Roderick

Reflexionar i valorar el contingut i la forma 

7  Quin tipus de narrador es manifesta en el text? Justifica la tria.

a)  Un narrador omniscient, perquè narra en tercera persona i sap el que fan i el 
que pensen tots els personatges.

b)  Un narrador personatge, perquè conta la seua experiència en primera persona.

c)  Un narrador espectador, perquè narra en tercera persona i ho veu tot, però no 
ho sap tot dels personatges que participen en la narració.

8  Què penses que pot haver impel·lit Roderick Usher a escriure una carta al 
narrador d’aquesta història? T’has vist mai en una situació semblant?

9  El terror és, sobretot, suggestió. Quins elements de la història que has llegit 
creen l’atmosfera llòbrega que destil·la el relat?

Durant tot un dia tapat, gris i silenciós de la tardor 
d’aquell any, quan els núvols fl otaven anguniosament 
baixos al cel, passava amb el meu cavall, sol, per una 
extensió de terra ben trista, i quan les ombres de la nit 
començaven a fer acte de presència, em vaig trobar a les 
envistes de la desolada Casa d’Usher. No sé com va ser, 
però en fer-li la primera ullada a l’edifi ci, es va apoderar 
del meu esperit un sentiment de malenconia insofrible. 
Dic insofrible perquè no l’atenuava cap altre sentiment 
mig agradable, per la seua poesia, d’aquells que empra la 
ment per a rebre fi ns i tot les imatges naturals més dures 
d’allò desolat i terrible. Vaig mirar l’escena que tenia al 
davant —la casa i els elements senzills del paisatge que 
l’envoltava, les parets tristes, les fi nestres buides que 
semblaven ulls, uns pocs joncs pudents i uns quants 
troncs blancs d’arbres podrits— amb una depressió 
profunda de l’ànima. Era una gelor, un defalliment, 
un emmalaltiment del cor, una tristesa sense pal·liatius de 
la ment que cap punxada de la imaginació podia trans-
formar en quelcom de sublim. Què era —vaig parar-me 
a pensar—, què era allò que tenia la Casa d’Usher que 
tant m’acovardia? Era un misteri al qual no podia 
trobar solució, com tampoc no podia enfrontar-me a 
les fantasies tètriques que poblaven el meu pensament. 
Em vaig veure forçat a conformar-me amb la conclusió 
insatisfactòria que, tot i que, sens dubte, hi ha combi-
nacions de coses molt senzilles i naturals que tenen 
el poder d’afectar-nos així, l’anàlisi d’aquest poder rau 
en consideracions que se’ns escapen. Era possible, vaig 

pensar, que una simple reordenació dels elements de 
l’escena, dels detalls de la imatge, fóra sufi cient per a 
modifi car, o potser per a destruir, la seua capacitat d’im-
pressionar-me dolorosament; i actuant d’acord amb 
aquesta idea, vaig estirar la brida al cavall i el vaig dirigir 
cap a la vora abrupta d’un petit estany de muntanya negre 
i llòbrec, d’aigües tranquil·les i brillants, que hi havia 
al costat de la casa, i vaig contemplar, però amb una 
esgarrifança més intensa que abans, les imatges refl ecti-
des i invertides dels joncs grisos, dels troncs horribles 
i de les fi nestres buides que semblaven ulls.

Tot i això, em proposava passar unes setmanes en 
aquesta mansió tan malencònica. El propietari, Roderick 
Usher, havia estat un dels meus companys inseparables 
de la infància, encara que havien passat molts anys des 
que ens havíem vist per última vegada. Però feia poc 
m’havia arribat, a un lloc llunyà del país, una carta, 
una carta seua que, pel seu caràcter desesperadament 
urgent, només admetia una resposta en persona. La 
cal·ligrafi a denotava agitació nerviosa. Qui havia escrit 
la carta parlava d’una malaltia física greu, d’un trastorn 
mental que l’anguniejava, i d’un desig sincer de veure’m, 
ja que jo era el seu millor amic personal, per no dir 
l’únic, amb la intenció d’aconseguir, gràcies al meu bon 
humor, alleujar la seua malaltia.

Edgar Allan P
Relats de terror, Bromera (adaptació)

LA CAIGUDA DE LA CASA D’USHERAbans de llegir…

❚ Quins relats de terror has lle-

git? Quins elements tenen en 

comú?

❚ Quin tipus d’història et sug-

gereix el títol d’aquest text? 

Què t’ho fa pensar?

❚ Quina atmosfera crea la il·lus-

tració que acompanya el text? 

Raona la resposta.

Crear i compondre

El fragment de La caiguda de la Casa 

d’Usher narra accions, però també

inclou la descripció de la casa i de 

l’entorn.

            Redacta tu una descripció sem-

blant a la de la casa: pensa en un espai 

que t’haja fet por (pots basar-te en una 

il·lustració o en les imatges d’una pel-

lícula que hages vist) i no oblides expli-

car-hi les sensacions que et transmet 

l’edifici.

            Redacta tu una descripció sem-

blant a la de la casa: pensa en un espai 
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Solucions de les activitats

Abans de llegir...

❚  resposta oberta. 

❚  resposta oberta. 

❚  resposta oberta. 

 1.  Cal que els alumnes escolten i lligen el fragment de l’obra 
amb atenció.

 2.  Les respostes són les següents.

  a)  El narrador arriba a la casa a la tardor.

  b)  A mesura que s’acosta a la mansió d’Usher, va apode-
rant-se del narrador un sentiment de malenconia.

  c)  Intenta justificar el seu estat d’ànim forçant-se a confor-
mar-se «amb la conclusió insatisfactòria que, tot i que, 
sens dubte, hi ha combinacions de coses molt senzilles 
i naturals que tenen el poder d’afectar-nos així, l’anàlisi 
d’aquest poder rau en consideracions que se’ns esca-
pen».

  d)  El propietari de la mansió és Roderick Usher.

  e)  Segons el narrador, Roderick Usher havia estat un dels 
seus companys inseparables de la infància.

  f)  El narrador va a la Casa d’Usher perquè el propietari li 
demana per carta que s’hi presente urgentment, ja que 
ell és el millor amic que té, per no dir l’únic, i el necessita 
per a alleujar, gràcies al seu bon humor, la malaltia física 
greu, el trastorn mental que l’angunieja.

 3.  La il·lustració que mostra millor el que es diu en l’oració 
inicial del text és la primera començant per la dreta.

 4.  La descripció de la mansió d’Usher que s’hi fa és la se-
güent: «la casa i els elements senzills del paisatge que l’en-
voltava, les parets tristes, les finestres buides que sembla-

ven ulls, uns pocs joncs pudents i uns quants troncs blancs 
d’arbres podrits».

 5.  La resposta és la següent.

  a)  silenciós g dia

  b)  buides g finestres

  c)  baixos g núvols

  d)  grisos g joncs

  e)  trista g extensió de terra

  f)  podrits g troncs d’arbres

  g)  pudents g joncs

  h)  llòbrec g estany de muntanya

  i)  malenconiosa g mansió

 6.  La resposta és la següent.

Adjectius

Narrador malenconiós, impressionable, sensible, observador, 
resolutiu, racional, atent, comprensiu, benhumorat

Roderick desesperat, nerviós, malalt, trastornat, angoixat, sin-
cer

 7.  La resposta correcta és l’opció b) Un narrador personatge, 
perquè conta la seua experiència en primera persona: els 
verbs, els possessius i els pronoms estan en primera perso-
na del singular; a més a més, les descripcions són subjecti-
ves (estan fetes des del punt de vista del mateix narrador).

 8.  Resposta oberta.

 9.  Resposta oberta.

Crear i compondre

resposta oberta.

CONTINGUTS DIGITALS

Àudio:

La caiguda de la Casa d’Usher



3 Amb emoció

68
Unitats didàctiques  Valencià: Llengua i Literatura 4t ESO

❚  En les dues primers pàgines de l’apartat es tanca l’estudi dels 
complements del verb. En la primera pàgina es presenta el 
complement de règim verbal i en la segona, el complement 
agent i el circumstancial. És molt important que els alumnes 
aprenguen a identificar el de règim verbal i que no el con-
fonguen amb el circumstancial. A més, cal insistir-los que, 
a banda de la pronominalització, una altra manera fiable 
d’identificar el complement directe en una oració activa és 
transformar-la en una de passiva. 

❚  Per a fer-ho, el professor té a l’abast activitats en el Llibre de 
l’alumne, a través de les quals es treballen de manera siste-
màtica tots els aspectes relacionats amb el complement de 
règim verbal, l’agent i el circumstancial: identificació, anàlisi 
completa d’oracions i substitució pels pronoms febles.

❚  A partir de les preguntes que permeten identificar les dife-
rents classes de complements circumstancials (on o a on, de 
lloc; quan, de temps; com, de manera; quant, de quantitat; 
per què, de causa; amb què, d’instrument, i amb qui, de 
companyia), es pot plantejar als alumnes una activitat de crea-
ció comunicativa. Es tracta de fer preguntes al verb d’una 
oració simple donada, per exemple, «Fermí treballa... », de 
manera que es complete el predicat:

◗  On treballa Fermí?

◗  Fermí treballa a la botiga.

◗  Amb qui treballa Fermí?

◗  Fermí treballa amb el sogre.

Suggeriments didàctics

Coneixement de la llengua: analitzar i reconéixer

1  Fixa’t en l’exemple i construeix oracions que tinguen complement de règim 
verbal. Fes servir els verbs i les preposicions que et proposem.

Exemple: renunciar � a g Renunciar a eixir.

Verbs contribuir, avisar, pensar, dubtar, preocupar-se

Preposicions a, de, en, per

2  Substitueix el complement de règim verbal de cada oració de l’activitat 1 
per un pronom feble.

3  Completa les oracions que hi ha més avall amb els sintagmes que es propo-
sen tot seguit. 

dels horaris i les activitats   amb el meu germà   dels assumptes pendents

d’un bon antivirus   de res   sobre el canvi climàtic

a) La veïna em confon… d) Els ordinadors del centre manquen… 

b) Irina s’ocuparà…  e) En aquest fullet del museu informen…

c) Lola, tu no et preocupes… f) La xarrada d’aquesta nit tractarà…

4  Quina funció fan, en les oracions de l’activitat 3, els sintagmes preposicio-
nals que hi has afegit?

5  Localitza els complements directes i els complements de règim verbal de 
les oracions següents. 

a) Els meus pares han canviat les prestatgeries del saló per unes altres.

b) Ens hem canviat el número de telèfon.

c) Andreu va avisar la seua germana.

d) La meua germana ens va avisar del teu retard.

6  Fes l’anàlisi sintàctica completa de cada oració de l’activitat 5.

4746

3 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

Activitats 

ANALITZAR I RECONÉIXER 
3

L’oració simple (II) 

1. El complement de règim verbal

El complement de règim verbal (CRV) és un sintagma preposicional encap-
çalat per una preposició que és exigida pel verb.

En la graella següent trobaràs alguns verbs d’ús freqüent que es construeixen 
amb un complement de règim verbal. 

aspirar a jugar a dependre de tractar de

cridar a combinar amb informar de confiar en 

donar a quedar amb parlar de pensar en 

Recorda que el complement de règim verbal pot combinar-se en l’oració 
amb el complement directe: 

L’home ha omplit l’atmosfera de gasos verinosos. 
CD (SN)

 
CRV (S Prep)

2. Els complements agent i circumstancial

El complement agent (C Ag) és un sintagma preposicional encapçalat per la 
preposició per que figura en oracions amb el verb en veu passiva. 

El complement agent de l’oració passiva es converteix en subjecte de l’oració 
activa, mentre que el subjecte pacient passa a fer-ne la funció de complement 
directe. Observa-ho en l’exemple: 

 Veu passiva  g La taula va ser venuda per Carme.  
S Pacient (SN)

 
C Ag (S Prep)

 Veu activa  g Carme va vendre la taula. 
S (SN)

 
CD (SN)

Quan un sintagma o construcció no fa cap de les funcions del predicat que 
has estudiat (CD, CI, At, C Pred, CRV o C Ag), es tracta d’un complement 
circumstancial. 

El complement circumstancial (CC) és un sintagma adverbial, un sintagma 
nominal o un sintagma preposicional que aporta informació sobre el lloc, el 
temps, la manera… —això és, les circumstàncies— de l’acció verbal. 

El complement circumstancial el podem substituir per pronoms febles de 
la manera següent:

❚  Si és introduït per la preposició de i no té sentit modal, hi fem servir el 
pronom en: Vénen de València?  g Sí, en vénen tots els dies.

❚  Si és introduït per qualsevol altra preposició o per la preposició de amb 
valor modal, cal usar el pronom hi: Viu a Sueca? g Sí, hi viu; Caminava 
de cantó.  g Hi caminava.

7  Identifi ca el subjecte i el complement directe de les oracions següents. 

a) En l’institut, cap professor no resolgué el problema.

b) Els joves van tallar un arbre en el bosc.

c) Van col·locar ordenadament les cadires de la classe.

d) L’alcalde sí que va convocar tots els veïns.

e) Ahir vaig comprar pomes.

8  Transforma en passiva cada oració activa de l’activitat 7 i localitza-hi el 
complement agent.

9  Identifi ca en les oracions de l’activitat 7 tots els complements circumstan-
cials i digues de quina classe és cada un.

10  Fes l’anàlisi sintàctica completa de les oracions següents.

a) Tot depén de l’última decisió.

b) Unes fl ors molt boniques van ser olorades pels meus amics.

c) No he pogut anar hui a classe.

d) En aquell moment va venir Joan. 

e) Rafel va ser sorprés pels seus pares. 

Activitats 

CLASSES DE CIRCUMSTANCIALS

CC de lloc (CCL)

Vingué al parc.

CC de temps (CCT)

Vindrà hui.

CC de manera (CCM)

Camina lentament.

CC de quantitat (CCQ)

Corre molt.

CC de causa (CC Ca)

Ho va fer perquè sí.

CC de negació (CCN)

No ha volgut venir.

CC d’afi rmació (CCA)

Sí, ho he vist.

CC d’instrument (CCI)

Clava-ho amb el martell.

CC de companyia (CC Co)

Tornaré amb Enric.
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 1.  Resposta orientativa. Per exemple (els CRV estan subratllats):

   contribuir  a g Tothom ha contribuït a l’assoliment de 
l’objectiu.

   avisar  de g Ens avisaren del perill d’allau.

   pensar  en g Has pensat en les conseqüències de la decisió?

   pensar  de g Hem pensat de fer un regal als avis.

   pensar  a g He pensat a començar les pràctiques de cotxe.

   dubtar  de g Jeroni dubtava de la viabilitat del projecte.

   preocupar-se  de g Preocupeu-vos de tenir-la contenta.

   preocupar-se  per g La mare es preocupà pel resultat de 
l’anàlisi.

 2.  La resposta és la següent.

   Tothom ha contribuït a l’assoliment de l’objectiu. g Tot-
hom hi ha contribuït.

   Ens avisaren del perill d’allau. g Ens n’avisaren

   Has pensat en les conseqüències de la decisió? g Hi has 
pensat?

   Hem pensat de fer un regal als avis. g N’hem pensat.

   He pensat a començar les pràctiques de cotxe. g Hi he 
pensat.

   Jeroni dubtava de la viabilitat del projecte. g Jeroni en dub-
tava.

   Preocupeu-vos de tenir-la contenta. g Preocupeu-vos-en.

   La mare es preocupà pel resultat de l’anàlisi. g La mare s’hi 
preocupà.

 3.  La resposta és la següent.

  a) La veïna em confon amb el meu germà. 

  b) Irina s’ocuparà dels assumptes pendents. 

  c) Lola, tu no et preocupes de res. 

  d) Els ordinadors del centre manquen d’un bon antivirus.

  e)  En aquest fullet del museu informen dels horaris i les 
activitats.

  f) La xarrada d’aquesta nit tractarà sobre el canvi climàtic.

 4.  Tots els sintagmes preposicionals que s’han afegit en les 
oracions de l’activitat 3 fan la funció de complement de 
règim verbal (CRV).

 5.  Els complements directes i els complements de règim ver-
bal hi estan subratllats.

  a)  Els meus pares han canviat les prestatgeries del saló 

     per unes altres. 

  b)  Ens hem canviat el número de telèfon. 

  c)  Andreu va avisar la seua germana. 

  d) La meua germana ens va avisar del teu retard.

 6.  L’anàlisi de las oracions figura en el Quadre 1.

 7.  El subjecte i el complement directe de les oracions hi estan 
subratllats.

  a) En l’institut, cap professor no resolgué el problema. 

  b) Els joves van tallar un arbre en el bosc. 

  c) Van col·locar ordenadament les cadires de la classe. 

     (SO: Ells / Elles)

  d) L’alcalde sí que va convocar tots els veïns. 

  e) Ahir vaig comprar pomes. (SO: Jo)

 8.  La transformació en passiva de cada oració activa de l’acti-
vitat 7 és la que hi ha tot seguit (els complements agent hi 
estan subratllats):

  a) En l’institut, el problema no fou resolt per cap professor.

  b) Un arbre va ser tallat pels joves en el bosc.

  c)  Les cadires de la classe van ser col·locades ordenada-
ment per ells / elles.

  d) Tots els veïns sí que van ser convocats per l’alcalde.

  e) Pomes van ser comprades ahir per mi.

 9.  Els complements circumstancials hi estan subratllats.

  a) En l’institut, cap professor no resolgué el problema. 

  b) Els joves van tallar un arbre en el bosc. 

  c) Van col·locar ordenadament les cadires de la classe. 

  d) L’alcalde sí que va convocar tots els veïns. 

  e) Ahir vaig comprar pomes. 

10.  L’anàlisi de las oracions figura en el Quadre 2.
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Complements del predicat

Reforç:

L’oració simple (II)
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❚  Una vegada els alumnes ja coneixen tots els complements 
del verb, i poden identificar i analitzar qualsevol oració sim-
ple completa, en la tercera pàgina de l’apartat es passa a 
la fase següent: la identificació d’una oració composta. Per 
a poder fer-ho, cal que tinguen clar el concepte de verb, 
cosa que els permetrà identificar les diferents proposicions 
que componen una oració composta. A més, se’ls recorda la 
diferència que hi ha entre enunciat no oracional i enunciat 
oracional. A continuació, i per acabar l’apartat, en la quarta 
pàgina s’esmenten les tres classes d’oracions compostes que 
hi ha i se n’estudien dues: les coordinades (amb les diferents 
classes) i les juxtaposades. El coneixement i l’ús de les con-
juncions i de les locucions conjuntives que funcionen com a 
nexe entre les proposicions coordinades és fonamental per 
a detectar-les i poder-les analitzar correctament. Pel que fa a 
les juxtaposades, és important que se’ls oriente en l’ús cor-

recte dels signes de puntuació, especialment de la coma, el 
punt i coma, i el punt.

❚  Una activitat interessant pot ser proposar als alumnes que 
transformen oracions juxtaposades en oracions coordina-
des, i a l’inrevés, tenint en compte que, d’alguna manera, 
les juxtaposades es poden considerar un cas particular de 
coordinació sense nexes, tal com s’explica en la teoria.

❚  Per a treballar tot això, en el Llibre de l’alumne es proposen 
un bon nombre d’activitats, de manera que l’alumne puga 
interioritzar aquests continguts i aplicar-los posteriorment a 
altres activitats (contextualitzades o no).

❚  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 alumnes i afermar els 
continguts de l’apartat que considere menys interioritzats.

Suggeriments didàctics

Coneixement de la llengua: analitzar i reconéixer
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11  Delimita les oracions del fragment següent de H. P. Lovecraft.

Malson
Una nit vaig tenir un malson terrible. Vaig 

somiar que em trobava amb la meua àvia sota 
la mar. Ella habitava un palau fosforescent 
envoltat de terrasses i d’estranys jardins on 
naixien coralls leprosos i monstruoses fl ors sub-
marines, des del qual sortia a rebre’m amb una 
amabilitat sorneguera. Em féu saber que havia 
sofert una gran metamorfosi i que havia retor-
nat al medi aquós, que no havia mort, sinó que 
s’havia aixoplugat en un regne meravellós.

H. P. LOVECRAFT
L’ombra sobre Innsmouth 

Laertes / Els libres de Glauco (adaptació)

12  Classifi ca les oracions de l’activitat 11 en simples i compostes.

13  Hi ha cap enunciat en el text de l’activitat 11? Justifi ca la resposta.

14  Busca totes les proposicions del text de H. P. Lovecraft.

15  Escriu en el quadern tres enunciats no oracionals, tres oracions simples i tres 
de compostes.

16  Digues quins dels enunciats següents són oracions.

a) Vine! e) Sí?

b) Caminem tot el dia cansats. f) Tant de bo!

c) Potser. g) Vaja!

d) Joan s’ha trencat una cama. h) Que et vaja bé!

17  Hi ha cap oració composta en les oracions de l’activitat 16? Indica de quina 
o de quines es tracta.

3 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

49

Activitats 

3. L’oració composta

Una oració composta és la que inclou dos verbs o més de dos. 

Vull un entrepà, però no hi ha pa.  La meua germana vol que et quedes. 
V

 
V

 
V

 
V  

Oració composta
 

Oració composta

Una proposició és una estructura oracional (amb, com a mínim, una forma 
verbal) que forma part d’una oració composta.

Vull un entrepà, però no hi ha pa.  La meua germana vol que et quedes. 
V

 
V

 
V

 
V  

P
 

P
 

P
 

P

❚ Les proposicions juxtapo-
sades no van unides per mitjà 
de nexes, sinó que se separen 
mitjançant signes de puntua-
ció (coma, punt i coma, dos 
punts): Maria és la meua cosina, 
la coneixeràs demà. 

❚ Aquest tipus de proposi-
cions presenten una relació 
d’independència sintàctica i 
pot considerar-se, per tant, un 
cas particular de coordinació 
sense nexes.

❚ Algunes proposicions juxta-
posades estan encapçalades 
per elements correlatius (ací… 
allà…; els uns… els altres…; a 
vegades… a vegades…) que ex-
pressen alternança. Aquest ti-
pus de proposicions es denomi-
nen distributives: Demà jugaré 
a futbol; dimecres, a bàsquet. 

+  Proposicions 
juxtaposades

18  Identifi ca els nexes coordinants d’aquestes oracions i assenyala de quins 
tipus de coordinació es tracta en cada cas.

a) Les creïlles són molt bones, però engreixen molt.

b) Demà anirem al cine i, després, soparem.

c) Miquel fa classes, és a dir, és professor.

c) Anem a veure el futbol o t’estimes més el bàsquet?

d) Anem a veure el futbol o t’estimes més el bàsquet?d) Anem a veure el futbol o t’estimes més el bàsquet?Copulativa Adversativa Disjuntiva Explicativa

19  Subratlla tots els verbs del text següent de H. P. Lovecraft.

Herbest West: Reanimador
Vuit cases varen ser trobades per una cosa indescriptible que escampava la mort 

roja per on anava —a totes elles quedaven disset restes mutilades i deformes de 
cossos després de la visita del monstre mut i sàdic que s’esmunyia pertot arreu—. 
Algunes persones l’havien entrevist en la foscor i digueren que era blanc com un simi 
malformat o un dimoni antropomòrfi c. De vegades no en deixava res, del que ataca-
va, quan tenia gana. Havia matat catorze persones, tres dels cossos eren de cases on 
havia arribat la plaga i ja no eren vius.

A la tercera nit, grups fanàtics de buscadors, guiats per la policia, el varen pescar en 
una casa.

H. P. LOVECRAFT
dins Antologia del conte de terror, La Magrana

20  Delimita les oracions del text de l’activitat 19 i classifi ca-les en simples i 
compostes.

21  Identifi ca les proposicions de les oracions compostes de l’activitat 20 i asse-
nyala’n els nexes coordinants.

22  Escriu en el quadern tres oracions juxtaposades i delimita’n les proposicions.

Activitats 

ANALITZAR I RECONÉIXER 
3

4. Les proposicions coordinades 

Les oracions compostes poden incloure proposicions coordinades, proposi-
cions juxtaposades o proposicions subordinades. 

Les proposicions coordinades presenten independència sintàctica, és a 
dir, cap no acompleix una funció dins de l’altra. 

A més d’aquesta independència sintàctica, les proposicions coordinades 
es caracteritzen perquè van unides per una conjunció o una locució conjun-
tiva que hi fa la funció de nexe. 

CLASSES NEXES EXEMPLES

Copulatives i, ni Compra pomes i paga els diaris.

Adversatives
però, no obstant això, sinó, 
tanmateix…

No m’agrada aquest plat, però me’l 
menjaré.

Disjuntives o, o bé… Arriba al fi nal o gira a l’esquerra.

Explicatives és a dir, això és…
És una oració, és a dir, té, almenys, 
un verb.

❚ Un enunciat és una paraula 
o un conjunt de paraules si-
tuades entre dues pauses que 
transmeten un missatge amb 
sentit complet: Adéu!; Ara vinc.  

❚ Una oració és un enunciat en 
què hi ha, almenys, una forma 
verbal: Sopem junts?

✓  Recorda

ANÀLISI

ANÀLISI
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Solucions de les activitats
11.  Les oracions del text de H. P. Lovecraft són les següents.

Malson

1 [Una nit vaig tenir un malson terrible.] 2 [Vaig somiar que 
em trobava amb la meva àvia sota la mar.] 3 [Ella habita-
va un palau fosforescent envoltat de terrasses i d’estranys 
jardins on naixien coralls leprosos i monstruoses flors sub-
marines, des del qual sortia a rebre’m amb una amabilitat 
sorneguera.] 4 [Em féu saber que havia sofert una gran me-
tamorfosi i que havia retornat al medi aquós, que no havia 
mort, sinó que s’havia aixoplugat en un regne meravellós.]

12.  De les oracions de l’activitat 11, l’única simple és la 1. La 2, la 3 
i la 4 són compostes.

13.  En el text de l’activitat 11 hi ha quatre enunciats: les quatre 
oracions que hi figuren (la simple i les tres compostes).

14.  Les proposicions del text de H. P. Lovecraft són les següents: 
«Vaig somiar»; «que em trobava amb la meva àvia sota la 
mar»; «Ella habitava un palau fosforescent envoltat de terras-
ses i d’estranys jardins»; «on naixien coralls leprosos i monstru-
oses flors submarines»; «des del qual sortia a rebre’m amb una 
amabilitat sorneguera»; «Em féu saber»; «que havia sofert 
una gran metamorfosi»; «que havia retornat al medi aquós»; 
«que no havia mort»; «que s’havia aixoplugat en un regne 
meravellós».

15.  Resposta orientativa. Per exemple:

  Enunciats no oracionals: Increïble!; No!; Benvingut.

   Oracions simples: Torna demà, per favor; Blai ja se n’ha anat; 
No hi insistisques!

   Oracions compostes: No tornes tard, que es fa de nit aviat; 
Vine ràpidament, corre!; Volien el mateix que volíem nosaltres.

16.  Són oracions els enunciats següents.

  a)  Vine! 

  b)  Caminem tot el dia cansats. 

  c)  Joan s’ha trencat una cama. 

  d)  Que et vaja bé!

17.  En les oracions de l’activitat 16 no hi ha cap oració composta.

18.  Els nexes coordinants estan subratllats.

  a)  Les creïlles són molt bones, però engreixen molt. 

  b)  Demà anirem al cine i, després, soparem. 

  c)  Miquel fa classes, és a dir, és professor. 

  d)  Anem a veure el futbol o t’estimes més el bàsquet? 

19.  Els verbs del text hi estan subratllats.

Herbest West: Reanimador

Vuit cases varen ser trobades per una cosa indescriptible 
que escampava la mort roja per on anava —a totes elles 
quedaven disset restes mutilades i deformes de cossos des-
prés de la visita del monstre mut i sàdic que s’esmunyia 
pertot arreu—. Algunes persones l’havien entrevist en la 
foscor i digueren que era blanc com un simi malformat o un 
dimoni antropomòrfic. De vegades no en deixava res, del 
que atacava, quan tenia gana. Havia matat catorze perso-
nes, tres dels cossos eren de cases on havia arribat la plaga 
i ja no eren vius.

A la tercera nit, grups fanàtics de buscadors, guiats per la 
policia, el varen pescar en una casa.

20.  Les oracions hi consten entre claudàtors i numerades:

Herbest West: Reanimador

1 [Vuit cases varen ser trobades per una cosa indescriptible que 
escampava la mort roja per on anava] 2 [—a totes elles queda-
ven disset restes mutilades i deformes de cossos després de la 
visita del monstre mut i sàdic que s’esmunyia pertot arreu—.]  
3 [Algunes persones l’havien entrevist en la foscor i di-
gueren que era blanc com un simi malformat o un dimoni 
antropomòrfic.] 4 [De vegades no en deixava res, del que 
atacava, quan tenia gana.] 5 [Havia matat catorze persones, 
tres dels cossos eren de cases on havia arribat la plaga i ja 
no eren vius.] 

6 [A la tercera nit, grups fanàtics de buscadors, guiats per la 
policia, el varen pescar en una casa.]

   L’única oració simple és la 6. Les altres (1-5) són compostes.

21.  Les proposicions hi estan separades per una doble barra obli-
qua, i els dos nexes coordinants, en negreta.

Herbest West: Reanimador

1 [Vuit cases varen ser trobades per una cosa indescriptible 
// que escampava la mort roja // per on anava] 2 [—a totes 
elles quedaven disset restes mutilades i deformes de cossos 
després de la visita del monstre mut i sàdic // que s’esmunyia 
per tot arreu—.] 3 [Algunes persones l’havien entrevist en la 
foscor // i digueren // que era blanc com un simi malformat 
o un dimoni antropomòrfic.] 4 [De vegades no en deixava 
res, // del que atacava, // quan tenia gana.] 5 [Havia matat 
catorze persones, // tres dels cossos eren de cases // on havia 
arribat la plaga // i ja no eren vius.] 

22.  Resposta orientativa. Camina de pressa; // menja a poc a poc; 
Mon pare no té nas, // ma mare és xata; Vicent vol iogurt, // a 
Lluïsa li abelleix més una taronja.

   Les proposicions hi estan delimitades per una doble barra  
obliqua.

CONTINGUTS DIGITALS

Presentació: Reforç:

Complements del predicat L’oració simple (II) 

Oració composta

Copulativa Adversativa Disjuntiva Explicativa

b) a) d) c)
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❚  El coneixement de la tradició arquitectònica pròpia i de les 
construccions que identifiquen les diferents èpoques històri-
ques (activitat 1), així com les distintes cultures al llarg de la 
història de la humanitat (activitat 4: Lèxic útil), permetrà als 
alumnes interioritzar el fet de pertànyer a una comunitat de-
terminada i adquirir coneixements enciclopèdics i culturals.

❚  A més, mitjançant les activitats 2 i 3, i la 5 i la 6 a partir del 
text Projecte, també es familiaritzaran amb el lèxic arquitec-
tònic, amb l’objectiu que el puguen emprar en comunicaci-
ons personals i en l’elaboració de textos formals.

❚  Es pot plantejar una activitat TILC (tractament integrat de 
llengua i continguts), que consisteix a fer un recorregut per 
la València modernista. Per a fer-ho, caldria treballar prèvi-
ament, en una sessió conjunta i coordinada amb el profes-
sorat del Departament d’Història, els trets que caracteritzen 
aquest estil arquitectònic i relacionar-los amb els literaris, 
que es treballen en l’apartat d’Educació literària.  

Suggeriments didàctics

Coneixement de la llengua: ampliar el lèxic

Solucions de les activitats

 1.  La resposta és la següent.

	 	 ❚	  Dalt a l’esquerra g mansió (Casa Museu Modernista 
de Novelda).

	 	 ❚	  Dalt a la dreta g estació ferroviària (estació del Nord 
de València).

	 	 ❚	  Baix a l’esquerra g temple (basílica de la Sagrada Fa-
mília de Barcelona).

	 	 ❚	  Baix a la dreta g mercat (mercat Central de València).

 2.  Resposta oberta.

 3.  La resposta és la següent.

 4.  Les associacions són les següents.

	 	 ❚	  pagoda g religió budista.

	 	 ❚	  iglú g poble inuit o esquimal.

	 	 ❚	  haima g pobles nòmades del desert i de l'estepa del 
nord d'Àfrica.

	 	 ❚	  tipi g pobles indis de les planes centrals dels EUA.

	 	 ❚	  palafit g pobles lacustres (que viuen a la vora de la 
mar, en un llac o en un terreny humit).

 5.  entresolat g Pis elevat en l’interior d’un altre, que 
s’acostuma a fer servir com a dormitori, despatx o ma-
gatzem.

   Tal com es diu en el text Projecte, l’entresolat permet 
guanyar superfície útil, sense haver de modificar l’ex-
terior d’un habitatge, i se n’augmenta el volum d’aire 
interior.

 6.  La coberta de dos aiguavessos permet obtenir un interi-
or més espaiós en un habitatge; el protegeix dels fenò-
mens meteorològics (pluja i neu), sense que se’n mullen 
ni l’estructura ni el contingut; evita que hi entre o n’isca 
el fred o la calor, i protegeix d'intrusions.

   La construcció valenciana característica que fa servir co-
bertes de dos aiguavessos és la barraca.

 7.  Resposta oberta.

Construcció humida Construcció seca

argila, calç, guix, ciment fusta, vidre, metall

50

   

3
PRACTICAR L’ORTOGRAFIA

Activitats 

51

2
AMPLIAR EL LÈXIC

3 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

L’ARQUITECTURA

El Modernisme, que estudiaràs en les pàgines següents, 
també va acollir un bon grapat de construccions arquitec-
tòniques que han perdurat com a referents del nostre paisat-
ge. Aquestes activitats et permetran consolidar i aprofundir 
el vocabulari relacionat amb l’arquitectura.   

1  Observa aquestes fotografies de construccions moder-
nistes i digues de quin tipus de construcció es tracta.  

2  Construeix una oració amb sentit amb cada paraula.

a) mitgera c) envà e) pilar g) aresta

b) fonament d) paret f) volta h) trespol

3  Classifica els materials de construcció del requadre en 
una graella com la que t’oferim. 

argila   fusta   vidre   calç   guix   metall   ciment

construcció humida construcció seca

4  A quines cultures associes aquests habitatges de Lèxic útil?

pagoda     iglú     haima     tipi     palafit

5  En el text Projecte es comenta que s’ha fet un entresolat a 
la part central de la casa. Cerca en la Xarxa què és un entre-
solat i digues què pot aportar aquest element a un habitatge.

6  També s’hi esmenta que hi ha una coberta de dos aigua-
vessos. Quins beneficis aporten aquests tipus de cobertes? 
Quina construcció valenciana característica fa servir cobertes 
de dos aiguavessos?

 7  Cal tenir present el disseny a l’hora de construir edificis? 
Redacta un text argumentatiu en què valores els avantatges 
i els inconvenients del disseny en la construcció d’edificis en 
l’actualitat.

EL SISTEMA CONSONÀNTIC

En unitats anteriors hem vist que els sons de la nostra llengua es divideixen 
en vocals i consonants.

Una consonant és el so en la pronunciació del qual l’aire troba un obstacle 
abans d’eixir a l’exterior.

Els sons consonàntics es poden classifi car segons els trets següents:
❚  Punt d’articulació. És el lloc on l’aire que ix a l’exterior troba un obstacle, a 

causa del contacte dels òrgans. Segons els òrgans que contacten, les con-
sonants poden ser:

Bilabials Llavis: pot, mes, beure…

Labiodentals Llavis i dents: forn, vaca…

Dentals Llengua i dents: taca, cada, dos…

Alveolars
Llengua i alvèols: sal, celestial, professor, dolça, dotze, pots, pala, 
mare, carro, nas…

Palatals
Llengua i paladar: reixa, xocolate, gelat, boja, petja, viatge, llenya, 
anyada…

Velars Vel del paladar: casa, queviures, gas, guepard, bingo, sang…

 ❚  Mode d’articulació. És la manera com es venç l’obstacle. Pot ser que hi 
haja una forta interrupció (pel, tard, cos, bes, dur, gos), que l’aire passe 
fregant els òrgans articulatoris (baf, verd, cel, puça, sol, gossa, zero, casa, 
peix), etcètera.

❚  Intervenció de les cordes vocals. Si l’aire fa vibrar les cordes vocals, les 
consonants són sonores (blanc, vel, mos, dau, niu, trapezi…) i, si no les fa 
vibrar, sordes (pau, fil, tros, cel, xocolate…).

❚  Cavitat per on circula l’aire. Si l’aire circula només per la boca, el so és 
oral (pèl, blau, vol…) i, si també circula pel nas, nasal (mes, nau, canya…).

1   Escolta atentament i llig, alhora, el text següent. Des-
prés, classifica les consonants marcades, segons el punt d’ar-
ticulació. 

Presagi de tempesta

A les nits d’estiu acostume a dormir amb la finestra oberta. Sóc 
d’aquella mena de persones a les quals els costa agafar el son. La 
calor i la xafogor em posen tan neguitós que em regire fi ns que 
l’alba naix i el cansament m’abat. Però aquella nit el cel va ennu-
volar-se de sobte, un vent fortíssim feia batre els arbres de davant 
de casa i aixecava la cortina de l’habitació amb una fúria intensa 
i desmesurada. Tot plegat era presagi de tempesta i donant-me 
per avisat vaig tancar la fi nestra del llit estant. Una hora després, 
quan gairebé m’adormia, el vent va bufar amb tot el poder que 
posseïa i l’obrí de bat a bat. Seguidament vaig sentir un xiulet 
d’aquells que produeixen les coses quan cauen de molta altura. 

Joan Francesc DALMAU

Transfi cció
 Virgili i Pagès (adaptació)

2  Escriu en el quadern dos exemples de sons que presen-
ten aquests trets.

a)  Hi ha una forta interrupció quan l’aire passa pels òrgans 
articulatoris.

b) L’aire passa fregant els òrgans articulatoris.

c) L’aire fa vibrar les cordes vocals.

d) L’aire circula només per la boca.

e) L’aire circula per la boca i pel nas.

3  Digues quina o quines afi rmacions són falses i per què.

Les consonants que, com la h, no es pronuncien 
s’anomenen sordes.  �

Les consonants palatals són les que, en pronunciar-les, 
l’aire es troba amb un obstacle format per la llengua 
i les genives.  �

4   Escolta el text del dictat i copia’l en el quadern. 

Projecte

El 2014 vam començar aquest petit projecte en una 

típica casa popular entre mitgeres d’una sola planta, 

murs de càrrega, amb coberta de dos aiguavessos 

paral·lela a la façana i només 50 m2 de superfície útil.

S’hi aprofita tot el volum existent, amagat original-

ment amb un fals sostre a 2,80 m, i s’incorpora un en-

tresolat a la part central de la casa (es fa coincidir amb 

els usos que necessiten menys alçària, la cuina i el 

bany). Aconseguim guanyar fins un 50 % de superfície 

útil sense modificar la pell exterior i augmentem el vo-

lum d’aire interior per a millorar el confort espaial 

amb la mínima compartimentació possible.

Quant a les condicions ambientals, s’ha aïllat el terra i 

la coberta per a reduir les pèrdues energètiques en les 

dues superfícies més importants, ja que és una casa 

de planta baixa, i s’han deixat els murs de càrrega 

sense reforçar per a aprofitar-ne la gran inèrcia tèrmi-

ca. S’han fet noves obertures al petit pati central per a 

potenciar la ventilació creuada de l’habitatge i, així, 

que no calga cap sistema actiu de refrigeració i millo-

rar, de retop, les condicions d’il·luminació natural. En 

aquests mesos d’obra, tan calorosos, tot i no tenir el 

sostre aïllat, ja es noten els efectes de les petites estra-

tègies de millora energètica.

www.lacol.coop (adaptació)

Lèxic útil

Habitatges
❚ apartament ❚ haima

❚ àtic  ❚ iglú

❚ barraca  ❚ mansió

❚ cabana  ❚ pagoda

❚ casa ❚ palafit

❚ castell  ❚ palau

❚ cova ❚ pis

❚ dúplex ❚ tipi

❚ estudi ❚ vil·la

❚ gratacel ❚ xalet

Òrgans que 
determinen el punt 
d’articulació

1 llavis 4 paladar

2 dents 5 llengua

3 alvèols 6 vel del paladar
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❚  El coneixement de les consonants del valencià i dels sons que 
representen és bàsic per no incórrer en incorreccions i interfe-
rències en la pronúncia (sobretot amb el castellà).

❚  L’àudio de l’activitat 1 és una bona manera de practicar la 
teoria que s’ha explicat en l’epígraf. També aprofita perquè 
els alumnes sàpien que els sons que emetem quan ens comu-
niquem oralment són el resultat d’una sèrie de combinacions 
que tenen a veure amb la fisiologia, sobretot amb la posició 
de la llengua. 

❚  Per a encarar-se amb aquestes dificultats, el professor pot fer 
servir les activitats de reforç que hi ha en el material digital.

❚  S’hi pot afegir l’àudio del dictat, que permet reforçar els con-
tinguts d’aquesta secció.

Suggeriments didàctics

Coneixement de la llengua: practicar l’ortografia

Solucions de les activitats
 1.  Les consonants marcades es classifiquen en la graella.

 2.  Resposta orientativa.

  a)  Hi ha una forta interrupció quan l’aire passa pels òr-
gans articulatoris. g pols, cama, bru, pota, dinar, 
glop

  b)  L’aire passa fregant els òrgans articulatoris. g xerin-
ga, gendre, platja, jutge, fava, zero, cirera

  c)  L’aire fa vibrar les cordes vocals. g bústia, julivert, 
calze, dinamo

  d)  L’aire circula només per la boca. g plet, cendra, zel, 
front, calb

  e)  L’aire circula per la boca i pel nas. g any, melsa, nuc, 
Anna

 3.  Les afirmacions falses són.

   Les consonants que, com la h, no es pronuncien s’ano-
menen sordes. g S’anomenen mudes, no sordes.

   Les consonants palatals són les que, en pronunciar-les, 
l’aire es troba amb un obstacle format per la llengua i 
les genives. g L’obstacle està format per la llengua i el 
paladar, no les genives.

 4.  Cal escoltar el dictat amb atenció.

Carta a una mare

Estimada i molt enyorada mare:

No estic gens segur que pugueu arribar a llegir mai aques-
ta carta. De fet, tampoc no estic segur si encara sou viva o 
ja heu retrobat el bon Déu.

Moltes vegades, però, com confie que deveu saber, us he 
escrit anhelant poder-vos tornar a veure, però ara més que 
mai m’és necessària la vostra companyia i el vostre escalf.

Sí, mare, ja sé que no em respondreu, perquè, encara que 
sigueu viva, o bé no us deixaran llegir aquesta lletra o bé, 
si ho podeu fer, no us deixaran enviar-me’n la resposta. 
Malgrat tenir, però, aquesta llarga i feixuga experiència, 
escriure-us és l’única manera que tinc per obrir el meu cor 
i deixar córrer els meus pensaments. Uns pensaments que 
cada vegada més se’m tornen com lloses immenses que 
no puc dur jo sol i que, des que va morir l’avi Martí avui 
fa deu anys, ja no puc compartir perquè ningú no me’ls 
escolta.

Toni lloRet gRau

El bord, Edicions del Bullent (adaptació) 
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3
PRACTICAR L’ORTOGRAFIA

Activitats 

51

2
AMPLIAR EL LÈXIC

3 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

L’ARQUITECTURA

El Modernisme, que estudiaràs en les pàgines següents, 
també va acollir un bon grapat de construccions arquitec-
tòniques que han perdurat com a referents del nostre paisat-
ge. Aquestes activitats et permetran consolidar i aprofundir 
el vocabulari relacionat amb l’arquitectura.   

1  Observa aquestes fotografies de construccions moder-
nistes i digues de quin tipus de construcció es tracta.  

2  Construeix una oració amb sentit amb cada paraula.

a) mitgera c) envà e) pilar g) aresta

b) fonament d) paret f) volta h) trespol

3  Classifica els materials de construcció del requadre en 
una graella com la que t’oferim. 

argila   fusta   vidre   calç   guix   metall   ciment

construcció humida construcció seca

4  A quines cultures associes aquests habitatges de Lèxic útil?

pagoda     iglú     haima     tipi     palafit

5  En el text Projecte es comenta que s’ha fet un entresolat a 
la part central de la casa. Cerca en la Xarxa què és un entre-
solat i digues què pot aportar aquest element a un habitatge.

6  També s’hi esmenta que hi ha una coberta de dos aigua-
vessos. Quins beneficis aporten aquests tipus de cobertes? 
Quina construcció valenciana característica fa servir cobertes 
de dos aiguavessos?

 7  Cal tenir present el disseny a l’hora de construir edificis? 
Redacta un text argumentatiu en què valores els avantatges 
i els inconvenients del disseny en la construcció d’edificis en 
l’actualitat.

EL SISTEMA CONSONÀNTIC

En unitats anteriors hem vist que els sons de la nostra llengua es divideixen 
en vocals i consonants.

Una consonant és el so en la pronunciació del qual l’aire troba un obstacle 
abans d’eixir a l’exterior.

Els sons consonàntics es poden classifi car segons els trets següents:
❚  Punt d’articulació. És el lloc on l’aire que ix a l’exterior troba un obstacle, a 

causa del contacte dels òrgans. Segons els òrgans que contacten, les con-
sonants poden ser:

Bilabials Llavis: pot, mes, beure…

Labiodentals Llavis i dents: forn, vaca…

Dentals Llengua i dents: taca, cada, dos…

Alveolars
Llengua i alvèols: sal, celestial, professor, dolça, dotze, pots, pala, 
mare, carro, nas…

Palatals
Llengua i paladar: reixa, xocolate, gelat, boja, petja, viatge, llenya, 
anyada…

Velars Vel del paladar: casa, queviures, gas, guepard, bingo, sang…

 ❚  Mode d’articulació. És la manera com es venç l’obstacle. Pot ser que hi 
haja una forta interrupció (pel, tard, cos, bes, dur, gos), que l’aire passe 
fregant els òrgans articulatoris (baf, verd, cel, puça, sol, gossa, zero, casa, 
peix), etcètera.

❚  Intervenció de les cordes vocals. Si l’aire fa vibrar les cordes vocals, les 
consonants són sonores (blanc, vel, mos, dau, niu, trapezi…) i, si no les fa 
vibrar, sordes (pau, fil, tros, cel, xocolate…).

❚  Cavitat per on circula l’aire. Si l’aire circula només per la boca, el so és 
oral (pèl, blau, vol…) i, si també circula pel nas, nasal (mes, nau, canya…).

1   Escolta atentament i llig, alhora, el text següent. Des-
prés, classifica les consonants marcades, segons el punt d’ar-
ticulació. 

Presagi de tempesta

A les nits d’estiu acostume a dormir amb la finestra oberta. Sóc 
d’aquella mena de persones a les quals els costa agafar el son. La 
calor i la xafogor em posen tan neguitós que em regire fi ns que 
l’alba naix i el cansament m’abat. Però aquella nit el cel va ennu-
volar-se de sobte, un vent fortíssim feia batre els arbres de davant 
de casa i aixecava la cortina de l’habitació amb una fúria intensa 
i desmesurada. Tot plegat era presagi de tempesta i donant-me 
per avisat vaig tancar la fi nestra del llit estant. Una hora després, 
quan gairebé m’adormia, el vent va bufar amb tot el poder que 
posseïa i l’obrí de bat a bat. Seguidament vaig sentir un xiulet 
d’aquells que produeixen les coses quan cauen de molta altura. 

Joan Francesc DALMAU

Transfi cció
 Virgili i Pagès (adaptació)

2  Escriu en el quadern dos exemples de sons que presen-
ten aquests trets.

a)  Hi ha una forta interrupció quan l’aire passa pels òrgans 
articulatoris.

b) L’aire passa fregant els òrgans articulatoris.

c) L’aire fa vibrar les cordes vocals.

d) L’aire circula només per la boca.

e) L’aire circula per la boca i pel nas.

3  Digues quina o quines afi rmacions són falses i per què.

Les consonants que, com la h, no es pronuncien 
s’anomenen sordes.  �

Les consonants palatals són les que, en pronunciar-les, 
l’aire es troba amb un obstacle format per la llengua 
i les genives.  �

4   Escolta el text del dictat i copia’l en el quadern. 

Projecte

El 2014 vam començar aquest petit projecte en una 

típica casa popular entre mitgeres d’una sola planta, 

murs de càrrega, amb coberta de dos aiguavessos 

paral·lela a la façana i només 50 m2 de superfície útil.

S’hi aprofita tot el volum existent, amagat original-

ment amb un fals sostre a 2,80 m, i s’incorpora un en-

tresolat a la part central de la casa (es fa coincidir amb 

els usos que necessiten menys alçària, la cuina i el 

bany). Aconseguim guanyar fins un 50 % de superfície 

útil sense modificar la pell exterior i augmentem el vo-

lum d’aire interior per a millorar el confort espaial 

amb la mínima compartimentació possible.

Quant a les condicions ambientals, s’ha aïllat el terra i 

la coberta per a reduir les pèrdues energètiques en les 

dues superfícies més importants, ja que és una casa 

de planta baixa, i s’han deixat els murs de càrrega 

sense reforçar per a aprofitar-ne la gran inèrcia tèrmi-

ca. S’han fet noves obertures al petit pati central per a 

potenciar la ventilació creuada de l’habitatge i, així, 

que no calga cap sistema actiu de refrigeració i millo-

rar, de retop, les condicions d’il·luminació natural. En 

aquests mesos d’obra, tan calorosos, tot i no tenir el 

sostre aïllat, ja es noten els efectes de les petites estra-

tègies de millora energètica.

www.lacol.coop (adaptació)

Lèxic útil

Habitatges
❚ apartament ❚ haima

❚ àtic  ❚ iglú

❚ barraca  ❚ mansió

❚ cabana  ❚ pagoda

❚ casa ❚ palafit

❚ castell  ❚ palau

❚ cova ❚ pis

❚ dúplex ❚ tipi

❚ estudi ❚ vil·la

❚ gratacel ❚ xalet

Òrgans que 
determinen el punt 
d’articulació

1 llavis 4 paladar

2 dents 5 llengua

3 alvèols 6 vel del paladar

CONTINGUTS DIGITALS

Àudio:

Dictat 

Reforc:

El sistema consonàntic

Àudio:

Pronúncia 

Bilabials acostume, persones, presagi, bufar, poder

Labiodentals finestra, vent

Dentals dormir, Tot, vent

Alveolars costa, Però, nit, posseïa, xiulet

Palatals xafogor, regire, aixecava

Velars aquella, neguitós, cansament, gairebé, cauen 
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❚  Per a aplicar els coneixements adquirits al llarg de l’apartat 
i afermar els continguts fonamentals es proposen dos frag-
ments de sengles novel·les: el primer pertany a La plaça del 
Diamant, de Mercè Rodoreda, i el segon, amb el títol d’«Un 
món propi», a Després de l’oblit, de Julio Ricardo Trigo, a 
partir dels quals es plantegen diferents activitats, algunes de 
les quals són de comprensió lectora.

❚  A més d’activitats relacionades amb l’apartat, també se’n 
plantegen d’altres perquè els alumnes actualitzen coneixe-
ments adquirits anteriorment, que són la 2, la 3, la 13 i la 15.

❚  Per a acabar el repàs dels continguts treballats en aquest bloc, 
l’apartat es tanca amb una activitat basada en la posada en 
pràctica d’una tècnica de treball: l’emplenament d’un mapa 
conceptual, que permet exercitar la capacitat de síntesi.

Suggeriments didàctics

Coneixement de la llengua: aplicar i sintetitzar

52 53

3
APLICAR I SINTETITZAR

2
APLICAR I SINTETITZAR

3 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

5  Fes en el quadern una anàlisi sintàctica completa 
d’aquesta oració.

6  Indica de quin tipus són els complements circumstan-
cials subratllats en el text i substitueix-los-hi per pronoms 
febles. 

7  Identifi ca les formes verbals de les oracions següents i 
classifi ca-les segons siguen simples o compostes.

a) Els nens els trobava moltes vegades adormits.

b) A Rita li agradaven els coloms, però no els volia.

c) La Rita tornava amb aquella mena de riure.

d) Vaig voler saber una cosa.

e)  Un dia vaig córrer més i no em vaig aturar enlloc i vaig 
arribar una mica més d’hora.

f) Vaig obrir la porta del pis; no volia entrar-hi a robar.

g)  La galeria era plena de coloms i també n’hi havia al 
passadís i els nens no eren enlloc.

h)  Tres coloms se’n van anar cap al balcó del carrer; 
tanmateix, no en van poder eixir. 

i) Ella va anar cap al carrer; el nen es quedà a casa.

j) Té dos verbs, és a dir, és una oració composta.

k) Agafava els coloms o els deixava.

l) Ha arribat el nen, no l’esperava ningú.

8  Quines oracions de l’activitat 7 inclouen proposi-
cions coordinades? Quines contenen proposicions juxta-
posades? 

9  Localitza els nexes en les oracions de l’activitat 7 i fes 
els exercicis següents.

❚  Indica de quin tipus són les proposicions coordi-
nades.

❚  Fes l’anàlisi sintàctica completa de les oracions que 
incloguen proposicions coordinades.

10  Llig ara el text de Xulio Ricardo Trigo i fes les acti-
vitats que es plantegen més avall.

Un món propi
Em diuen Carme Leira, i temps enrere vaig abandonar 

Ligàcia per refer la meua vida a l’Argentina. A poc a poc he 
edifi cat un món propi de dimensions possibles. Però no n’hi 
ha hagut prou. Quan m’he enfrontat al fi l real dels esdeve-
niments, totes les experiències acumulades m’han semblat 
fràgils en extrem. Pensava que era una habitant més de 
Buenos Aires, que la meua existència era lluny de la improvisació 
dels primers temps, que havia proscrit tots els records que 
em podien conduir al fracàs. No importa que haja aprés a 
estimar-me tal com sóc. Ara sé que estava equivocada. 

La història ens diu que podria haver-me convertit en un 
altre dels nombrosos emigrants que arribaven al país, fi lls 
d’italians o de polonesos, enganyats per la resplendor d’unes 
perspectives que no sempre s’acomplien. Però jo només fugia 
de la meua memòria. Vaig entendre massa tard que el pas 
del temps esborra els contorns del nostre destí, que l’afl ic-
ció d’aquesta pèrdua de claredat també acaba eclipsada per 
la indiferència. Em pensava que havia pres el camí correcte, 
potser perquè les meues raons havien estat poderoses. Volia 
deixar de banda la tristesa, travessar l’oceà que ens allunya 
de la bona sort, coincidir, encara que fóra una única vegada, 
amb la felicitat. Tots els meus esforços només van servir per a 
crear nous silencis, noves zones secretes que la nit convertia 
en palaus de paper.

Xulio Ricardo TRIGO
Després de l’oblit, Proa (adaptació)

❚  Explica amb les teues paraules com se sent la prota-
gonista del text.

❚  Quines perspectives creus que no s’acomplien, segons 
el que es diu en el fragment?

❚  Què es pensava que havia aprés la protagonista? 

❚  Què volia deixar enrere?

11  Classifi ca els sintagmes subratllats en el text, segons 
que siguen complements circumstancials o de règim ver-
bal. Després, substitueix-los per pronoms febles. 

12  Transforma a veu passiva les oracions següents.

a) Raül compra un cotxe roig.

b) Vaig reconéixer el meu amic.

c) El professor explicava la classe als alumnes.

d) Esteve va fer els exercicis d’anglés.

e) Mireia no m’estimava.

f) Manel va comprar un baló de futbol.

g) Marina regala unes fl ors.

h) Gonçal ha vist una pel·lícula molt bonica.

13  Substitueix per pronoms febles els complements 
directes que pugues de l’activitat 12.

14  Fes l’anàlisi sintàctica completa de les oracions. 

a) M’agradava molt aquella casa.

b)  En els bancs del parc de l’estació hi havia molta gent 
asseguda.

c) La meua amiga sempre ho recordava tot.

d) La vaig veure mentre besava un xic.

e)  El cinqué d’esquerra a dreta era un paio molt divertit.

f) Després ho va dir a la mestra.

g) S’estima molt les pel·lícules de l’oest.

h) Li agrada passejar els diumenges de vesprada.

15  Hi ha cap verb pronominal en les oracions de l’activi-
tat 14? De quin o de quins es tracta?

16  Completa les oracions següents amb els nexes coor-
dinants escaients. 

a) Li agraden molt les motos,  en té por.

b) Aniré a veure el meu oncle  soparé a casa seua.

c) Compra un jersei  paga el que deus.

d) No m’agrada  hi aniré.

e) Vaig al cine  em quedaré a veure la tele.

f) Treballa fent riure,  , és un pallasso.

g)   vaig al partit  em quede a casa per veure 
una pel·lícula.

h) M’agrada llegir,  m’estime més escriure.

17  Fes l’anàlisi sintàctica completa de les oracions de 
l’activitat 16.

18  Elabora un mapa conceptual amb els continguts prin-
cipals tractats en el bloc de Coneixement de la llengua 
d’aquesta unitat.

La plaça del Diamant

Cada dia estava més cansada. Els nens, quan entrava al 
pis, els trobava moltes vegades adormits. Els havia estés una 
fl assada per terra al menjador, amb dos coixins, i els trobava 
adormits, […] i el nen amb un braç passat damunt de la Rita. 
Fins que no els vaig trobar més adormits i la Rita, tan petito-
na, feia hiiii… hiiiii… hiiiiii… i es miraven amb el nen i el nen 
es posava un dit davant de la boca i li deia, calla. I la Rita tor-
nava amb aquella mena de riure, hiiiii… hiiiii… hi… un riure 
molt estrany. I vaig voler saber què passava. Un dia vaig córrer 
més i no em vaig aturar enlloc i vaig arribar una mica més 
d’hora, vaig obrir la porta del pis com si entrara a robar, aguan-
tant-me la respiració mentre feia girar la clau al pany. La 
galeria era plena de coloms i també n’hi havia al passadís 
i els nens no eren enlloc. Tres coloms, així que em van tenir 
al davant, se’n van anar cap al balcó del carrer, que estava 
obert de bat a bat, i van fugir deixant unes quantes plomes 
i ombra. […] Vaig començar a buscar els nens fi ns i tot per sota 
dels llits i me’ls vaig trobar a l’habitació fosca on, quan 
l’Antoni era molt petit, el tancàvem perquè ens deixara dormir. 
La Rita estava asseguda a terra amb un colom a la falda, i el 
nen tenia tres coloms davant i els donava veces i les hi prenien 
de la mà amb el bec. Quan vaig dir, què feu?, els coloms es 
van esverar i van alçar el vol i topaven per les parets. I el nen, 
amb les mans al cap, es va posar a plorar. I la feina que vaig 
tenir per poder treure aquells coloms d’allà dintre… I la gran 
comèdia! Es veu que ja feia temps que, als matins, els coloms 
eren amos del pis quan jo era fora. Entraven per la galeria, 
corrien pel passadís, sortien pel balcó del carrer i tornaven 
al colomar fent la volta. I era així que els meus fi lls havien 
aprés a estar quiets, per no espantar els coloms i tenir la seua 
companyia. En Quimet ho va trobar molt bonic i va dir que 
el colomar era el cor, d’on surt la sang que fa la volta al cos 
i torna al cor i que els coloms sortien del colomar que era el cor, 
donaven la volta pel pis que era el cos i tornaven al colomar 
que era el cor.

Mercè RODOREDA
La plaça del Diamant

Edicions 62 (adaptació)

1  Llig el fragment de l’obra de Mercè Rodoreda i con-
testa les preguntes següents.

❚  Quins personatges participen en aquesta narració? 
Explica la relació que hi ha entre ells i intenta descriure 
com te’ls imagines.

❚  Qui conta els fets, un narrador extern o un d’intern? 
Raona la resposta.

❚  Qui creus que és Quimet? Què pensa ell de la situació 
que s’hi planteja?

2  En el text hi ha algunes onomatopeies. Digues quines 
són i quins sons volen imitar.

3  Quina fi gura literària trobes en la frase següent: «En 
Quimet va dir que el colomar era el cor»? Explica-la.

4  La primera oració del text de Mercè Rodoreda és sim-
ple o composta? Justifi ca la resposta.

CC CRV
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Solucions de les activitats

 1. Les respostes són les següents.

	 	 ❚	 En aquesta narració participen la narradora i els seus dos 
fills: Antoni (el nen) i Rita (la nena), i Quimet. La descripció 
és de Resposta oberta.

	 	 ❚	 Els fets els conta un narrador intern, ja que és la mare dels 
xiquets qui relata la seua pròpia experiència en primera 
persona.

	 	 ❚	 Quimet és el marit de la narradora i el pare dels xiquets. 
Aquest personatge pensa que la situació que s’hi planteja 
és molt bonica, perquè, segons ell, «el colomar era el cor, 
d’on surt la sang que fa la volta al cos i torna al cor i que 
els coloms sortien del colomar que era el cor, donaven la 
volta pel pis que era el cos i tornaven al colomar que era 
el cor».

 2.  Les onomatopeies que hi ha en el text són «hiiii… hiiiii… 
hiiiiii… […] hiiiii… hiiiii… hi…», que volen imitar el riure de 
la xiqueta.

 3.  En la frase «En Quimet va dir que el colomar era el cor», hi 
ha una metàfora, perquè s’associa el colomar amb el cor 
d’un organisme viu.

 4.  La primera oració del text és simple, ja que només inclou un 
verb.

 5.  L’anàlisi sintàctica és la següent.

 6.  Els complements circumstancials subratllats en el text són 
del tipus següent (els pronoms febles que els substitueixen 
hi estan subratllats).

	 	 ❚	 cada dia: de temps g hi estava.

	 	 ❚	 moltes vegades: de quantitat g No es pot substituir.

	 	 ❚	 per terra: de lloc g els hi havia estés.

	 	 ❚	 amb dos coixins: de manera g els hi havia estés.

	 	 ❚	 damunt de la Rita: de lloc g en context, passat es pot 
transformar en que passava (subordinada adjectiva) i, en 
aquest cas, se substituiria així: que hi passava.

	 	 ❚	 davant de la boca: de lloc g s’hi posava un dit davant.

	 	 ❚	 més: de quantitat g No es pot substituir.

	 	 ❚	 una mica més d’hora: de temps g hi vaig arribar / vaig 
arribar-hi.

	 	 ❚	 també: d’afirmació g No es pot substituir.

	 	 ❚	 cap al balcó del carrer: de lloc g se n’hi van anar / van anar-
se-n’hi.

	 	 ❚	 per sota dels llits: de lloc g hi vaig començar a buscar / vaig 
començar a buscar-hi.

	 	 ❚	 a l’habitació fosca: de lloc g me’ls hi vaig trobar / vaig tro-
bar-me’ls-hi.

	 	 ❚	 a terra: de lloc g hi estava.

	 	 ❚	 amb un colom a la falda: de manera g hi estava.

	 	 ❚	 ja: de temps g No es pot substituir.

	 	 ❚	 als matins: de temps g hi eren.

	 	 ❚	 així: de manera g hi era.

 7.  La resposta és aquesta.

  a)  Els nens els trobava moltes vegades adormits. g Simple

  b)  A Rita li agradaven els coloms, però no els volia. g Com-
posta

  c)  La Rita tornava amb aquella mena de riure. g Simple

  d)  Vaig voler saber una cosa. g Simple

  e)  Un dia vaig córrer més i no em vaig aturar enlloc i vaig 
arribar una mica més d’hora. g Composta

  f)  Vaig obrir la porta del pis; no volia entrar-hi a robar. g 
Composta

  g)  La galeria era plena de coloms i també n’hi havia al passa-
dís i els nens no eren enlloc. g Composta

  h)  Tres coloms se’n van anar cap al balcó del carrer; tanma-
teix, no en van poder eixir. g Composta

  i)  Ella va anar cap al carrer; el nen es quedà a casa. g Com-
posta

  j)  Té dos verbs, és a dir, és una oració composta. g Com-
posta

  k)  Agafava els coloms o els deixava. g Composta

  l)  Ha arribat el nen, no l’esperava ningú. g Composta

 8.  Les oracions de l’activitat 7 que inclouen proposicions coor-
dinades són la b), la e), la g), la h), la j) i la k). Les que conte-
nen proposicions juxtaposades són la f), la i) i la l).

 9.  ❚	 Els nexes de les oracions de l’activitat 7 hi estan subratllats.

   b)  A Rita li agradaven els coloms, però no els volia. g Ad-
versativa

   e)  Un dia vaig córrer més i no em vaig aturar enlloc i vaig 
arribar una mica més d’hora. g Copulatives

   g)  La galeria era plena de coloms i també n’hi havia al pas-
sadís i els nens no eren enlloc. g Copulatives

   h)  Tres coloms se’n van anar cap al balcó del carrer; tanma-
teix, no en van poder eixir. g Adversativa

   j)  Té dos verbs, és a dir, és una oració composta. g Expli-
cativa

   k)  Agafava els coloms o els deixava. g Disjuntives

	 	 ❚	 L’anàlisi de las oracions figura en el Quadre 3.

10. Les respostes són les següents.

	 	 ❚	 Resposta orientativa. L’explicació sobre com se sent la prota-
gonista del text ha de versar sobre els sentiments de tris-
tesa i decepció.

(SO: Jo)
Cada dia estava més cansada.

D N Quant N 
(Ind) (Subst) (Adv) (Adj)

CCT N (V) At
(S Adv) (S Adj)

P (SV)
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	 	 ❚	 Les perspectives que no s’acomplien, segons el que es diu 
en el fragment, són, fonamentalment, la integració en el 
nou país (l’Argentina) i trobar la felicitat.

	 	 ❚	 La protagonista pensava que havia aprés a estimar-se tal 
com era.

	 	 ❚	 Volia deixar enrere la tristesa i tots els records que la podien 
conduir al fracàs.

11.  La classificació dels sintagmes s’ofereix en la graella.

   Els pronoms febles que els substitueixen hi estan subratllats 
tot seguit.

  temps enrere g hi vaig abandonar / vaig abandonar-hi.

  a l’Argentina g refer-hi.

  a poc a poc g hi he edificat.

  al país g hi arribaven.

  al fil real dels esdeveniments g m’hi he enfrontat.

  al fracàs g m’hi podien conduir.

  de la meua memòria g en fugia.

12. La resposta és la següent.

  a)  Raül compra un cotxe roig. g Un cotxe roig és comprat 
per Raül.

  b)  Vaig reconéixer el meu amic. g El meu amic va ser reco-
negut per mi.

  c)  El professor explicava la classe als alumnes. g La classe 
era explicada pel professor als alumnes.

  d)  Esteve va fer els exercicis d’anglés. g Els exercicis d’anglés 
van ser fets per Esteve.

  e)  Mireia no m’estimava. g Jo no era estimat / estimada per 
Mireia.

  f)  Manel va comprar un baló de futbol. g Un baló de futbol 
va ser comprat per Manel.

  g)  Marina regala unes flors. g Unes flors són regalades per 
Marina.

  h)  Gonçal ha vist una pel·lícula molt bonica. g Una pel·lícula 
molt bonica ha sigut/estat vista per Gonçal.

13.  Els complements directes i els pronoms febles que els substi-
tueixen hi estan subratllats.

  a)  Raül compra un cotxe roig. g Raül en compra un de roig.

  b)  Vaig reconéixer el meu amic. g El vaig reconéixer. / Vaig 
reconéixer-lo.

  c)  El professor explicava la classe als alumnes. g El professor 
l’explicava als alumnes.

  d)  Esteve va fer els exercicis d’anglés. g Esteve els va fer. / 
Esteve va fer-los.

  e)  Mireia no m’estimava. g Ja està pronominalitzat (m’ g a 
mi).

  f)  Manel va comprar un baló de futbol. g Manel en va com-
prar un. / Manel va comprar-ne un.

  g)  Marina regala unes flors. g Marina en regala unes.

  h)  Gonçal ha vist una pel·lícula molt bonica. g Gonçal n’ha 
vista una de molt bonica.

14.  L’anàlisi de les oracions figura en el Quadre 4.

15.  En les oracions de l’activitat 14 només hi ha un verb prono-
minal: S’estima, en l’oració g).

16.  Resposta orientativa.

  a)  Li agraden molt les motos, no obstant això, en té por.

  b)  Aniré a veure el meu oncle i soparé a casa seua.

  c)  Compra un jersei i paga el que deus.

  d)  No m’agrada; tanmateix, hi aniré.

  e)  Vaig al cine o em quedaré a veure la tele.

  f)  Treballa fent riure, és a dir / això és, és un pallasso.

  g)  O vaig al partit o bé em quede a casa per veure una pel-
lícula.

  h)  M’agrada llegir, però m’estime més escriure.

17.  L’anàlisi de las oracions figura en el Quadre 5.

18.  Per a resoldre aquesta activitat es pot consultar la presenta-
ció de Coneixement de la llengua inclosa en els Continguts 
digitals.

CC CRV

temps enrere (de temps); a 
l’Argentina (de lloc); a poc a poc 
(de manera); al país (de lloc)

al fil real dels esdeveniments; 
al fracàs; de la meua memòria
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❚  El Modernisme, com ja s’ha dit en la introducció, suposa un 
intent de trencament amb la Renaixença i de confluència 
amb l’Europa literària.

❚  En la primera pàgina de l’apartat s’analitzen els trets que ca-
racteritzen aquest moviment de l’acabament del segle xix i del 
començament del xx, entre els quals destaca l’enfrontament 
de l’artista amb la societat. En el text de Josep Palo mero, que 
aprofita per a treballar l’activitat 1, i també les altres, s’explica 

perfectament l’origen del Modernisme, que ultrapassà l’àm-
bit de la literatura i intentà abraçar totes les arts.

❚  El poeta Joan Maragall és una de les figures bàsiques del Mo-
dernisme literari. En la segona pàgina de l’apartat s’estudien 
les característiques de la seua producció poètica. A partir de 
l’escolta del poema L’oda infinita i de les activitats que es pro-
posen, els alumnes poden confirmar el que s’explica en la part 
teòrica pel que fa a l’estil i al pensament maragallians.

Suggeriments didàctics

Educació literària: analitzar i reconéixer

5554

3 EDUCACIÓ LITERÀRIA

El Modernisme 

1. Característiques del Modernisme 

El Modernisme és un moviment cultural que es va desenvolupar a Europa 
durant l’última dècada del segle XIX i la primera del segle XX.  

A Catalunya, la nova generació d’artistes i d’intel·lectuals reaccionen contra 
el moviment cultural de la Renaixença. Aquests autors, que seran coneguts 
amb el nom de modernistes, critiquen el culte excessiu dels renaixentistes 
a l’edat mitjana, el seu conservadorisme ideològic i el seu localisme. 

Els modernistes es van voler alinear amb l’actualitat de l’Europa literària. 
Van traduir al català els principals escriptors del moment —com Ibsen, 
Maeterlinck i Nietzsche— i, al seu costat, els clàssics —com Tolstoi, Molière, 
Shakespeare i Goethe—, ja que per a ells la literatura catalana només podia ser 
autònoma arrenglerant-se amb l’avantguarda intel·lectual europea. 

1  Llig el text i contesta les qüestions que es plantegen.

El Modernisme, compromís cívic i trencament estètic
El Modernisme va ser, a tot Europa, el resultat estètic del con-

fl icte que mantingué l’artista amb la societat burgesa durant el 
canvi del segle XIX al XX. Aquest moviment correspongué a un 
d’aquests moments de la història de la civilització europea en 
què tot allò que és nou, jove o modern va ser considerat com 
un signe de progrés i tingut per positiu enfront dels altres valors 
dominants. Aquests valors, en conseqüència, foren reputats1 
com a endarrerits, caducs i estèrils i es veieren condemnats a 
desaparéixer amb més o menys resistència.

Amb l’agudització de les tensions laborals, la crisi de les 
colònies d’ultramar i el fracàs de la industrialització, els joves 
intel·lectuals començaren a adoptar posicions polítiques agres-
sives i rebels contra la societat oligàrquica2 i caciquil3 de la Res-
tauració i la ideologia obsoleta de la Renaixença. Aquesta nova 
actitud incidí a relacionar nacionalisme i cosmopolitisme4 i 
a connectar les aportacions literàries pròpies amb les foranes 
més innovadores. Els principals resultats estètics foren la capa-
citat creadora de símbols i l’exploració dels aspectes més plàs-
tics i sonors del llenguatge literari, especialment del poètic.

Josep PALOMERO

Bengales en la fosca. Antologia de la poesia valenciana del segle xx
Bromera (adaptació)

❚    Quin és el factor principal que va provocar el sorgiment del Modernisme?

❚    Quins esdeveniments van afavorir l’inici de la rebel·lió dels joves intel·lectuals?

❚    Assenyala les característiques més rellevants del llenguatge poètic modernista.

2  Contra quins trets de la Renaixença van reaccionar els modernistes?

3  Indica quines característiques permeten reconéixer l’art modernista.

4  Consulta una enciclopèdia o Internet i esmenta els edifi cis modernistes 
més importants de la ciutat de València.

Activitats 

ANALITZAR I RECONÉIXER 
3

2. La poesia modernista. Joan Maragall
Els poetes modernistes es van oposar a la poesia cultivada durant la Renaixen-

ça, que consideraven mancada de sinceritat, amb una temàtica reduïda i escrita 
en un llenguatge arcaïtzant.

La figura més destacada de la poesia modernista va ser Joan Maragall, entorn 
del qual va sorgir un grup de seguidors.  

Maragall va obrir la nostra literatura als corrents intel·lectuals europeus 
del moment, va llegir i va traduir autors en què confl uïen interessos estètics 
molt diversos, com Goethe, Novalis o Nietzsche. 

La seua poesia, feta a través de visions de la natura, es basava en l’expressió 
senzilla d’experiències i sensacions reals. Cal afegir-hi, també, els articles 
publicats en la premsa de l’època, que constitueixen una part important de la 
seua obra i en els quals l’autor va combatre el conformisme i la mediocritat 
de la societat, i hi va difondre una ideologia cosmopolita i moderna.

Per a Maragall, la funció de la 
poesia consistia a intensifi car 
la vida tot expressant-la per 
mitjà de la paraula. D’aquesta 
paraula, Joan Maragall en deia 
la «paraula viva», la paraula 
en què hi ha «tot el misteri i 
tota la llum del món».

+  La paraula viva

La voluntat de renovació i de 
modernitat característica del 
Modernisme no es va limitar a 
la literatura, sinó que va preval-
dre la idea de la dependència 
mútua de totes les arts. Calia 
cercar un art total o art síntesi, 
que trencara els límits entre els 
gèneres i entre les arts.

De fet, el Modernisme se sol 
identifi car amb els corrents ar-
quitectònics i decoratius, que 
es caracteritzaven pel predo-
mini de la corba sobre la recta 
i per la riquesa i el detallisme 
de la decoració.

+  El Modernisme, 
art total

Façana de la Casa Batlló (detall), 
d’Antoni Gaudí.

Cartell modernista 
d’Alexandre de Riquer.

5   Escolta atentament i llig aquest poema, i contesta les preguntes que hi 
ha a continuació.

L’oda infinita

Joan MARAGALL

Poesia completa, Empúries

❚   A què fa referència el títol d’aquesta composició?

❚   Quines èpoques de la seua vida hi esmenta l’emissor? Identifica-les.

❚   Qui li dicta aquesta oda? Què li dicta?

6  Què descobriria l’oda a l’emissor si la poguera acabar algun dia?

7  Assenyala el tema de la composició i raona la resposta.

8  Analitza la rima i la mètrica de la primera estrofa del poema de Maragall.

Activitats 

Decoració del Palau de la Música Catalana, 
d’E. Arnau i M. Maragliano.

1ignot: desconegut.
2cadença: cadència, fórmula harmònica 

que fa sensació de repòs.

1reputar: considerar.
2oligàrquic: es diu del poder que està a 

les mans d’un grup reduït.
3caciquil: es diu del sistema polític en 

què un grup de persones influents 
manipulen els assumptes polítics i ad-
ministratius.

4cosmopolitisme: teoria que considera 
l’home com a ciutadà del món.

Tinc una oda començada 
que no puc acabar mai; 
dia i nit me l’ha dictada 
tot quant canta en la ventada, 
tot quant brilla per l’espai.  5

Va entonar-la ma infantesa 
entre ensomnis d’amor pur; 
decaiguda i mig malmesa, 
joventut me l’ha represa 
amb compàs molt més segur. 10

De seguida, amb veu més forta, 
m’han sigut dictats nous cants; 
p’rò, cada any que el temps s’emporta, 
veig una altra esparsa morta 
i perduts els consonants. 15

Ja no sé com començava 
ni sé com acabarà, 
perquè tinc la pensa esclava 
d’una força que s’esbrava 
dictant-me-la sens parar. 20

I aixís sempre, a la ventura, 
sens saber si lliga o no, 
va enllaçant la mà insegura 
crits de goig, planys d’amargura, 
himnes d’alta adoració. 25

Sols desitjo, per ma glòria, 
que, si algú aquesta oda sap, 
al moment en què jo mòria, 
me la diga de memòria 
mot per mot, de cap a cap. 30

Me la diga a cau d’orella 
esbrinant-me, fi l per fi l, 
de la ignota1 meravella 
que a la vida ens aparella 
el teixit ferm i subtil. 35

I sabré si en lo que penses, 
—oh poeta extasiat!—
hi ha un ressò de les cadences2

de l’aucell d’ales immenses 
que nia en l’eternitat.  40
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Solucions de les activitats

 1.  Les respostes són les següents.

	 	 ❚	 El factor principal fou «el conflicte que mantingué l’artista 
amb la societat burgesa durant el canvi del segle xix al 
segle xx».

	 	 ❚	 Els esdeveniments foren «l’agudització de les tensions 
laborals, la crisi de les colònies d’ultramar i el fracàs de la 
industrialització».

	 	 ❚	 Les característiques més rellevants del llenguatge poètic 
modernista van ser «la capacitat creadora de símbols i 
l’exploració dels aspectes més plàstics i sonors del llen-
guatge literari, especialment del llenguatge poètic».

 2.  Els modernistes van reaccionar contra el culte excessiu a 
l’edat mitjana, el conservadorisme ideològic i el localisme 
que caracteritzaven la Renaixença.

 3.  Les característiques que permeten reconéixer l’art moder-
nista són el predomini de la corba sobre la recta i la riquesa 
i el detallisme de la decoració.

 4.  Resposta orientativa. Per exemple: l’estació del Nord, el mer-
cat de Colom i el mercat Central.

 5.  Cal escoltar i llegir el text amb atenció.

	 	 ❚	 Fa referència a la poesia (una oda és un poema en què 
es lloa algú o alguna cosa) i a la vida (infinita: que mai no 

s’acaba). Per tant, una lloa (per mitjà de la poesia: oda) a 
la vida (infinita, perquè continua després de la mort).

	 	 ❚	 L’emissor hi esmenta totes les èpoques de la seua vida: la 
infantesa, la joventut, la maduresa, la vellesa i la mort. En 
la darrera estrofa, fa una referència a la seua vida futura 
després de morir.

	 	 ❚	 Aquesta oda li la dicta, «dia i nit», «tot quant canta en la 
ventada, / tot quant brilla per l’espai». El que li dicta és la 
realitat transcendent que té la seua vida. 

 6.  L’oda li descobriria (li esbrinaria) què fa possible la vida: 
«esbrinant-me, fil per fil, / de la ignota meravella / que a la 
vida ens aparella / el teixit ferm i subtil».

 7.  El tema de la composició és la relació inextricable que hi ha 
entre vida i poesia perquè aquesta és una vocació que no 
acabarà si no és amb la mort.

 8.  L’estrofa (un quintet) està formada per versos d’art menor 
(heptasíl·labs), que rimen en consonant (abaab).

   Tinc –una o–da –co–men–ça(da) [ada] 7a

  que –no –puc –a–ca–bar –mai; [ai] 7b

  di–a i –nit –me –l’ha –dic–ta(da) [ada] 7a

  tot –quant –can–ta en –la –ven–ta(da), [ada] 7a

  tot –quant –bri–lla –per –l’es–pai. [ai] 7b

(

(

(
CONTINGUTS DIGITALS

Presentació:

El Modernisme

Áudio:

L’oda infinita

Reforç:

El Modernisme
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❚  Finalment, la tercera pàgina de l’apartat introdueix els alum-
nes en l’estudi de la producció narrativa modernista, que 
comporta un trencament amb les premisses ideològiques i 
estètiques de la narrativa realista, que ocupà una gran part del 
segle xix. A partir del fragment «Claror», pertanyent a la no-
vel·la Solitud, de Víctor Català, es treballen les característiques 
que identifiquen la narrativa modernista.

❚  Pot ser molt interessant que els alumnes comparen els trets 
que defineixen aquests dos moviments, el Modernisme i el 
realisme, pel que fa al gènere narratiu, a partir del fragment 
de Solitud, de Víctor Català, i del fragment de La febre d’or, 
de Narcís Oller, que treballaren en la Unitat 2, respectivament.

Suggeriments didàctics

Educació literària: analitzar i reconéixer

Solucions de les activitats
 9.  L’espai que es descriu en aquest fragment de la novel·la 

Solitud és gran, fosc, brut, i està abandonat i deteriorat.

10.  Els substantius del requadre que fan referència a les 
sensacions que provoca l’espai i els fragments corres-
ponents del text que s’hi relacionen són els següents: 
opressió («Tot són forrellats, en aquesta casa!»); decep-
ció («Al sortir al terradet de la sala, la Mila quedà des-
encantada: no feia sol!»; «En Matias n’hi havia contat 
meravelles, d’aquell terrat i de la vista que tenia; mes 
per ella fou una nova decepció»); fredor («El griso ge-
bradenc del matí semblava ple d’agullons que fiblaven 
la pell»).

11.  Les característiques estilístiques del Modernisme literari 
que presenta aquest fragment de Solitud són l’intent de 
reflectir la realitat a través de l’emoció viscuda pel perso-
natge, cosa que permet superar les aparences de la rea-
litat externa; el ritme poètic, les imatges i les metàfores 
que volen suggerir en el lector ambients i atmosferes (la 
descripció de la casa); i l’ús del símbol, per mitjà del qual 
l’autor intenta transcendir la realitat i copsar, així, la idea 
que s’hi amaga darrere (per exemple, els forrellats: món 
tancat).

CONTINGUTS DIGITALS

Presentació:

El Modernisme

Reforç:

El Modernisme
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9  Assenyala les característiques de l’espai que es descriu en aquest fragment 
de la novel·la Solitud.

Claror
Al sortir al terradet de la sala, la Mila quedà desencantada: no feia sol! La baraneta 

de ferro suquejava rovell, que, al tocar-lo, li enrogí les mans; les llambordes del pati 
eren ben molles, i perlejava la rosada en les arestes de vidre clavades en la crestallera 
ennegrida de les altes parets.

El griso1 gebradenc del matí semblava ple d’agullons que fi blaven2 la pell.

La Mila s’orientà: a mà esquerra tenia la porta de la cuina; a mà dreta, en l’altre cap 
de passadís balconer i sobre mateix de l’escala, hi havia una nova porta, que no havia 
reparat el vespre abans; estava tancada amb un forrellat.

—Tot són forrellats, en aquesta casa! —pensà ella, pels que ja havia vist.

El despassà. I va trobar-se en un altre terrat llarg i ample, que donava a migdia. Ja el 
coneixia vagament, aquell terrat, per les explicacions que n’hi havia fet en Matias, mes 
no es pensava que fos d’aquella manera. Tot al llarg d’ell, per la banda forana, hi corria 
una pareteta baumada3 i plena de terra, on s’hi escabellaven lliurement feixos de fulla-
tec4 tendrívol. A ponent li feia parabanda5 el cos ixent de les cambres, i a cada cantó un 
cossi6 esquerdat i encercolat de ferro servia de test a un arbrot raquític, ple d’esporguins 
secs i de brots novells, que tot just rebentaven. En Matias n’hi havia contat meravelles, 
d’aquell terrat i de la vista que tenia; mes per ella fou una nova decepció.

Víctor CATALÀ
Solitud, Edicions 62

10  Tria els substantius del requadre que fan referència a les sensacions que 
provoca l’espai i relaciona’ls amb els fragments corresponents del text.

desconsol   opressió   decepció   impaciència   pesantor   fredor

11  Assenyala les característiques estilístiques del Modernisme literari que pre-
senta aquest fragment de Solitud.

Activitats 

3. La narrativa modernista
Al fi nal del segle , la novel·la realista entra en crisi a Europa: es deixa de 

creure en la capacitat que té d’analitzar i descriure la realitat quotidiana. 

La novel·la modernista volia refl ectir la realitat a través de l’emoció que 
l’artista havia viscut i que li permetia superar les aparences de la realitat 
externa.

El ritme poètic, les imatges —auditives o visuals— i les metàfores s’instau-
ren en la prosa per a suggerir en el lector ambients i atmosferes. Mitjançant 
el símbol, l’artista intentarà transcendir la realitat i captar, així, la idea que s’hi 
amaga darrere.

Els autors modernistes van incorporar alguns elements naturalistes, com 
ara la infl uència del medi en l’ésser humà, que comporta una lluita entre l’indi-
vidu, representat per l’artista, i les forces destructives de la natura, sovint iden-
tifi cades amb la societat burgesa i la massa social.

Alguns dels autors més destacats de la novel·la modernista són Víctor 
Català (pseudònim de Caterina Albert), Raimon Casellas, Prudenci Bertrana, 
Santiago Rusiñol i Josep Pous i Pagès.

❚ Solitud, de Víctor Català. Se 
centra en el drama interior d’una 
dona, Mila, que conviu insatis-
feta amb el marit, a qui ha de 
seguir a una muntanya solitària 
i esquerpa.

❚ Josafat, de Prudenci Bertra-
na. Narra la relació entre el cam-
paner Josafat i una prostituta, 
en el marc de la catedral de 
Girona. 

❚ La vida i la mort d’en Jordi 
Fraginals, de Josep Pous i Pagès. 
Plasma les teories individua-
listes del Modernisme i tanca, 
el 1912, la narrativa d’aquest 
moviment.

+  Tres novel·les 
modernistes

3
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1  Llig atentament el poema de Joan Maragall i contes-
ta les preguntes.

Excelsior1 

Vigila, esperit, vigila,
no perdis mai el teu nord,
no et deixis dur a la tranquil·la
aigua mansa de cap port.

Gira, gira els ulls enlaire, 5
no miris les platges roïns,
dóna el front en el gran aire,
sempre, sempre mar endins.

Sempre amb les veles suspeses,
del cel al mar transparent, 10
sempre entorn aigües esteses
que es moguin eternament.

Fuig-ne de la terra immoble2,
fuig dels horitzons mesquins:
sempre al mar, al gran mar noble;  15
sempre, sempre mar endins.

Fora terres, fora platja,
oblida’t de ton regrés:
no s’acaba el teu viatge,
no s’acabarà mai més. 20 

Joan MARAGALL

Poesia
Labutxaca

1excelsior: mot llatí que signifi ca «més alt, més noble».
2immoble: immòbil.

❚  Quines paraules s’oposen a la mar en aquest poema?

❚  Quines de les característiques del requadre estan lli-
gades a la terra? I quines, a la mar?

transparència   tranquil·litat   roïnesa   amplitud
moviment   noblesa   immobilitat   mesquinesa

Posta de sol al moll de Hoorn, de Johan Rohde.

2  Explica el sentit metafòric de l’oposició entre terra 
i mar. Amb quin tipus de vida s’identifi quen, respecti-
vament?

3  Localitza els recursos estilístics que utilitza Maragall 
en el poema de l’activitat 1.

4  Llig atentament el fragment següent i fes les activi-
tats que hi ha a continuació.

Josafat i Fineta

Una silueta angulosa i feixuga vingué dret a ella traves-
sant la nau. Duia a la mà un penjoll de claus que tentine-
javen; passà a frec d’ella, de la bagassa1, sense adonar-se’n, 
i, ja dins del passadís, obrí la porta. La veu de Fineta sonà al 
seu darrere.

—Josafat…; sóc jo, Josafat. Entro?

I va entrar, humilment, com una gosseta temorenca que 
vol llepar les mans que l’han nafrada.

EI vestit i la mantellina de la bagassa infl uïren en l’esperit 
del campaner d’una manera estranya i complicada. Idees 
contradictòries sorgiren en el seu magí contorbat. Cregué en 
un penediment, en una disfressa del dimoni, en la pròxima 
satisfacció de la luxúria, en un missatge de Pepona, en un 
enginy dels seus enemics i en un camí segur per a notifi car a 
la porcairola el seu bell propòsit. I restà mut, i Fineta, també 
muda, amb un aire entristit, anà allunyant-se del campaner 
fi ns a caure esllanguida a l’escambell, des d’on li envià, per 
entre les seves pestanyes, una salutació casta i fervent. […]

EI campaner també li havia clavat la seva vista; la resse-
guia tota amb el brillant jaspiat dels seus ulls frisosos. Eren 
mirades inquietes, ràpides, que l’esgarrapaven tot despu-
llant-la […] i llençant amb exasperació els pellingots de roba 
que s’oposaven a satisfer la lúbrica2 curiositat que feia dies 
era el càstig, el turment de Josafat.

Prudenci BERTRANA
Josafat, Edicions 62

1bagassa: prostituta.
2lúbric: massa inclinat al plaer carnal.

❚  Quin és l’ofi ci de Josafat?

❚  Descriu l’aspecte físic i la personalitat dels protago-
nistes del fragment.

❚  Defi neix l’actitud que adopta Fineta davant Josafat.

❚  Quina comparació hi utilitza el narrador per a expres-
sar aquesta actitud?

5  Identifi ca en el text de Prudenci Bertrana els ele-
ments que expressen la contradicció entre vici i virtut 
que angoixa Josafat.

6  Quins trets propis de la novel·la modernista pots 
copsar en el fragment?

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

1griso: vent fred i molt sec.
2fi blar: ferir, causar coïssor.
3baumat: excavat.
4fullatec: conjunt de fulles.
5parabanda: paret baixa.
6cossi: recipient de terrissa, fusta o metall.

Temps feliços, de Franz Skarbina.
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Unitats didàctiques Valencià: Llengua i Literatura 4t ESO

❚  Per a aplicar els coneixements apresos, en aquesta secció 
d’Educació literària es proposen dos textos paradigmàtics del 
Modernisme: el poema Excelsior, de Joan Maragall, i un frag-
ment de la novel·la Josafat, de Prudenci Bertrana, en què es 
veuen reflectides de manera molt clara les característiques 
d’aquest moviment literari. Com sempre, també s’hi treballa 
la comprensió lectora.

❚  Igual que en l’apartat de Coneixement de la llengua, la pàgina 
es tanca amb una activitat basada en la posada en pràctica 
d’una tècnica de treball: l’emplenament d’un esquema, que 
permet a l’alumne exercitar la capacitat de síntesi.

Suggeriments didàctics

Educació literària: aplicar i sintetitzar

Solucions de les activitats
 1.  Les paraules que s’oposen a la mar en el poema són port, 

platges i terra. Les característiques lligades a la terra són: 
tranquil·litat, roïnesa, immobilitat, mesquinesa, i lligades 
a la mar: transparència, amplitud, moviment, noblesa.

 2.  La terra s’identifica amb la immobilitat, l’estatisme, la ruti-
na…, en definitiva, amb la mort; mentre que la mar s’as-
socia amb el moviment, la novetat, el descobriment…, 
és a dir, amb la vida. La terra s’identifica amb un tipus 
de vida sense al·licients ni perspectives (morta): monò-
tona, reiterativa, tancada, covarda…; mentre que la mar 
és la vida en plenitud: amb riscos, a la cerca de novetats 
i d’horitzons nous que exigeixen valor i l’assumpció de 
responsabilitats…

 3.  Personificació («aigua mansa»; «platges roïns»); me-
tàfora («no perdis mai el teu nord»); anàfora («no per-
dis mai el teu nord, / no et deixis dur a la tranquil·la»; 
«sempre al mar, al gran mar noble; / sempre, sempre 
mar endins»); encavalcament («no et deixis dur a la 
tranquil·la / aigua mansa de cap port»); paral·lelisme 
(«Sempre amb les veles suspeses» / «sempre entorn 
aigües esteses»); símbol («sempre, sempre mar en-
dins»; «no s’acaba el teu viatge»).

 4.  Les respostes són les següents.

	 	 ❚	 Josafat és el campaner de la catedral de Girona.

	 	 ❚	 La seua silueta és «angulosa i feixuga» (té els trets mar-
cats, i és corpulent o gros), amb els ulls frisosos, i amb 
una personalitat contradictòria, indecisa i inestable: lúbri-
ca, luxuriosa, curiosa i, alhora, escrupolosa i continguda.

	 	 ❚	 Davant Josafat, Fineta adopta una actitud submisa 
que fa que arribe, fins i tot, a la humiliació.

	 	 ❚	 «I va entrar, humilment, com una gosseta temorenca 
que vol llepar les mans que l’han nafrada».

 5.  Els elements són: vici («disfressa del dimoni»; «satis-
facció de la luxúria»; «enginy dels seus enemics»;«ulls 
frisosos»; «lúbrica curiositat»); virtut («penediment»; 
«missatge de Pepona»; «camí segur per a notificar a la 
porcairola el seu bell propòsit»; «el càstig, el turment»).

 6.  L’intent de reflectir la realitat a través de l’emoció vis-
cuda pel personatge, cosa que permet superar les apa-
rences de la realitat externa (les imatges contradictòries 
que suscita Fineta en Josafat); el ritme poètic, les imat-
ges i les metàfores que volen suggerir en el lector am-
bients i atmosferes (les mateixes imatges contradictòries 
que suscita Fineta en Josafat i la seqüència del darrer 
paràgraf, en què la mirada de Josafat executa els seus 
desitjos), i l’ús del símbol, per mitjà del qual l’autor in-
tenta transcendir la realitat i copsar, així, la idea que s’hi 
amaga darrere (per exemple, dimoni: vici, pecat).

 7.  Per a fer aquesta activitat es pot consultar la presentació 
d’Educació literària inclosa en els Continguts digitals.
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9  Assenyala les característiques de l’espai que es descriu en aquest fragment 
de la novel·la Solitud.

Claror
Al sortir al terradet de la sala, la Mila quedà desencantada: no feia sol! La baraneta 

de ferro suquejava rovell, que, al tocar-lo, li enrogí les mans; les llambordes del pati 
eren ben molles, i perlejava la rosada en les arestes de vidre clavades en la crestallera 
ennegrida de les altes parets.

El griso1 gebradenc del matí semblava ple d’agullons que fi blaven2 la pell.

La Mila s’orientà: a mà esquerra tenia la porta de la cuina; a mà dreta, en l’altre cap 
de passadís balconer i sobre mateix de l’escala, hi havia una nova porta, que no havia 
reparat el vespre abans; estava tancada amb un forrellat.

—Tot són forrellats, en aquesta casa! —pensà ella, pels que ja havia vist.

El despassà. I va trobar-se en un altre terrat llarg i ample, que donava a migdia. Ja el 
coneixia vagament, aquell terrat, per les explicacions que n’hi havia fet en Matias, mes 
no es pensava que fos d’aquella manera. Tot al llarg d’ell, per la banda forana, hi corria 
una pareteta baumada3 i plena de terra, on s’hi escabellaven lliurement feixos de fulla-
tec4 tendrívol. A ponent li feia parabanda5 el cos ixent de les cambres, i a cada cantó un 
cossi6 esquerdat i encercolat de ferro servia de test a un arbrot raquític, ple d’esporguins 
secs i de brots novells, que tot just rebentaven. En Matias n’hi havia contat meravelles, 
d’aquell terrat i de la vista que tenia; mes per ella fou una nova decepció.

Víctor CATALÀ
Solitud, Edicions 62

10  Tria els substantius del requadre que fan referència a les sensacions que 
provoca l’espai i relaciona’ls amb els fragments corresponents del text.

desconsol   opressió   decepció   impaciència   pesantor   fredor

11  Assenyala les característiques estilístiques del Modernisme literari que pre-
senta aquest fragment de Solitud.

Activitats 

3. La narrativa modernista
Al fi nal del segle , la novel·la realista entra en crisi a Europa: es deixa de 

creure en la capacitat que té d’analitzar i descriure la realitat quotidiana. 

La novel·la modernista volia refl ectir la realitat a través de l’emoció que 
l’artista havia viscut i que li permetia superar les aparences de la realitat 
externa.

El ritme poètic, les imatges —auditives o visuals— i les metàfores s’instau-
ren en la prosa per a suggerir en el lector ambients i atmosferes. Mitjançant 
el símbol, l’artista intentarà transcendir la realitat i captar, així, la idea que s’hi 
amaga darrere.

Els autors modernistes van incorporar alguns elements naturalistes, com 
ara la infl uència del medi en l’ésser humà, que comporta una lluita entre l’indi-
vidu, representat per l’artista, i les forces destructives de la natura, sovint iden-
tifi cades amb la societat burgesa i la massa social.

Alguns dels autors més destacats de la novel·la modernista són Víctor 
Català (pseudònim de Caterina Albert), Raimon Casellas, Prudenci Bertrana, 
Santiago Rusiñol i Josep Pous i Pagès.

❚ Solitud, de Víctor Català. Se 
centra en el drama interior d’una 
dona, Mila, que conviu insatis-
feta amb el marit, a qui ha de 
seguir a una muntanya solitària 
i esquerpa.

❚ Josafat, de Prudenci Bertra-
na. Narra la relació entre el cam-
paner Josafat i una prostituta, 
en el marc de la catedral de 
Girona. 

❚ La vida i la mort d’en Jordi 
Fraginals, de Josep Pous i Pagès. 
Plasma les teories individua-
listes del Modernisme i tanca, 
el 1912, la narrativa d’aquest 
moviment.

+  Tres novel·les 
modernistes

3
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1  Llig atentament el poema de Joan Maragall i contes-
ta les preguntes.

Excelsior1 

Vigila, esperit, vigila,
no perdis mai el teu nord,
no et deixis dur a la tranquil·la
aigua mansa de cap port.

Gira, gira els ulls enlaire, 5
no miris les platges roïns,
dóna el front en el gran aire,
sempre, sempre mar endins.

Sempre amb les veles suspeses,
del cel al mar transparent, 10
sempre entorn aigües esteses
que es moguin eternament.

Fuig-ne de la terra immoble2,
fuig dels horitzons mesquins:
sempre al mar, al gran mar noble;  15
sempre, sempre mar endins.

Fora terres, fora platja,
oblida’t de ton regrés:
no s’acaba el teu viatge,
no s’acabarà mai més. 20 

Joan MARAGALL

Poesia
Labutxaca

1excelsior: mot llatí que signifi ca «més alt, més noble».
2immoble: immòbil.

❚  Quines paraules s’oposen a la mar en aquest poema?

❚  Quines de les característiques del requadre estan lli-
gades a la terra? I quines, a la mar?

transparència   tranquil·litat   roïnesa   amplitud
moviment   noblesa   immobilitat   mesquinesa

Posta de sol al moll de Hoorn, de Johan Rohde.

2  Explica el sentit metafòric de l’oposició entre terra 
i mar. Amb quin tipus de vida s’identifi quen, respecti-
vament?

3  Localitza els recursos estilístics que utilitza Maragall 
en el poema de l’activitat 1.

4  Llig atentament el fragment següent i fes les activi-
tats que hi ha a continuació.

Josafat i Fineta

Una silueta angulosa i feixuga vingué dret a ella traves-
sant la nau. Duia a la mà un penjoll de claus que tentine-
javen; passà a frec d’ella, de la bagassa1, sense adonar-se’n, 
i, ja dins del passadís, obrí la porta. La veu de Fineta sonà al 
seu darrere.

—Josafat…; sóc jo, Josafat. Entro?

I va entrar, humilment, com una gosseta temorenca que 
vol llepar les mans que l’han nafrada.

EI vestit i la mantellina de la bagassa infl uïren en l’esperit 
del campaner d’una manera estranya i complicada. Idees 
contradictòries sorgiren en el seu magí contorbat. Cregué en 
un penediment, en una disfressa del dimoni, en la pròxima 
satisfacció de la luxúria, en un missatge de Pepona, en un 
enginy dels seus enemics i en un camí segur per a notifi car a 
la porcairola el seu bell propòsit. I restà mut, i Fineta, també 
muda, amb un aire entristit, anà allunyant-se del campaner 
fi ns a caure esllanguida a l’escambell, des d’on li envià, per 
entre les seves pestanyes, una salutació casta i fervent. […]

EI campaner també li havia clavat la seva vista; la resse-
guia tota amb el brillant jaspiat dels seus ulls frisosos. Eren 
mirades inquietes, ràpides, que l’esgarrapaven tot despu-
llant-la […] i llençant amb exasperació els pellingots de roba 
que s’oposaven a satisfer la lúbrica2 curiositat que feia dies 
era el càstig, el turment de Josafat.

Prudenci BERTRANA
Josafat, Edicions 62

1bagassa: prostituta.
2lúbric: massa inclinat al plaer carnal.

❚  Quin és l’ofi ci de Josafat?

❚  Descriu l’aspecte físic i la personalitat dels protago-
nistes del fragment.

❚  Defi neix l’actitud que adopta Fineta davant Josafat.

❚  Quina comparació hi utilitza el narrador per a expres-
sar aquesta actitud?

5  Identifi ca en el text de Prudenci Bertrana els ele-
ments que expressen la contradicció entre vici i virtut 
que angoixa Josafat.

6  Quins trets propis de la novel·la modernista pots 
copsar en el fragment?

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

1griso: vent fred i molt sec.
2fi blar: ferir, causar coïssor.
3baumat: excavat.
4fullatec: conjunt de fulles.
5parabanda: paret baixa.
6cossi: recipient de terrissa, fusta o metall.

Temps feliços, de Franz Skarbina.
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❚  La unitat es tanca amb el comentari de text d’un fragment 
d’una altra de les novel·les clau del moviment modernista: La 
vida i la mort d’en Jordi Fraginals, de Josep Pous i Pagès.

❚  La divisió del comentari en tres apartats permet treballar els di-
ferents aspectes en què els alumnes s’han d’exercitar per a po-
der assolir destresa i desimboltura en aquesta classe d’activitat. 

❚  L’objectiu últim és que gaudisquen de la lectura i que la rela-
cionen amb la realitat, tant personal com social.

❚  Com a activitat final, es pot proposar als alumnes que expli-
quen la situació anímica d’un personatge que ha rebut una 
notícia important, bé negativa o bé positiva, seguint l’estil 
del fragment comentat.  

Suggeriments didàctics

Educació literària: comentar un text

COMENTAR UN TEXT

5958

3 EDUCACIÓ LITERÀRIA

Anàlisi del contingut

1   Escolta atentament i llig, alhora, el fragment de la novella de Josep Pous i Pagès 
La vida i la mort d’en Jordi Fraginals.

2  Respon a les qüestions següents sobre el text.

❚  En quin estat d’ànim es troba Jordi Fraginals després d’eixir de la consulta del 
metge?

❚  Quina en pot ser la causa? 

❚  Com reacciona el personatge davant la perspectiva de la mort pròxima?

❚  Per què no s’hi resigna?

3  Indica si les afirmacions següents sobre el text són verdaderes (V) o falses (F) i escriu la 
frase que t’ha permés contestar.

Després d’eixir de la consulta, Jordi Fraginals se’n va als afores 
de la ciutat per poder estar sol. �

El protagonista caminava entre la multitud com si entorn seu 
només hi haguera solitud i silenci. �

Jordi Fraginals va acceptar amb resignació el diagnòstic mèdic. �

4  Assenyala el contrast que s’estableix entre el món exterior i la consciència del prota-
gonista del text.

5  Quines característiques de la personalitat de Jordi Fraginals es destaquen en aquest 
fragment de la novel·la?

6  Especifica els sentiments que experimenta aquest personatge.

7  Resumeix l’argument del fragment de la novella de Josep Pous i Pagès que has llegit.

Anàlisi de la forma

8  Indica el punt de vista del narrador que utilitza Josep Pous i Pagès en aquest text. 
Justifica la resposta. 

9  Assenyala els paràgrafs en què el narrador reprodueix directament el pensament del 
personatge protagonista.

10  Localitza les dues comparacions que utilitza el narrador en el primer paràgraf del text 
per a expressar l’estat d’ànim del protagonista després d’eixir de la consulta del metge. 
Explica amb les teues paraules el significat d’aquestes dues comparacions.

11  Identifica les oracions del text en què es fa servir algun dels recursos literaris següents 
per a referir-se a la mort.

a) Comparació.

b) Personifi cació.

c) Metàfora.

12  Escriu en el quadern tots els exemples d’interrogació retòrica que hi ha en el fragment 
de la novel·la de Josep Pous i Pagès.

Relació amb el context

13  Busca informació en una enciclopèdia o en Internet sobre La vida i la mort d’en Jor-
di Fraginals i redacta en el quadern un text en què resumisques l’argument d’aquesta 
novella de Josep Pous i Pagès.

14  Escriu el títol de tres novel·les modernistes i esmenta el nom dels autors corres-
ponents.

3

Eixint de la consulta, en Jordi Fraginals vagà pels car-
rers com un somnàmbul. Semblava que s’hagués tren-
cat tota mena de relació entre el món exterior i la seva 
consciència. De la bulliciosa multitud que omplia els 
carrers de la ciutat; dels crits dels fi rataires, pregonant 
amb agudes estridències llur mercaderia; de les rialles 
del jovent que passava a colles, no en veia ni n’oïa res. 
Enmig d’aquella agitació tumultuosa de la fi ra era com 
si regnessin entorn seu la soledat i el silenci. Totes 
les formes es fonien en una boirosa grisor davant dels 
seus ulls, tots els sons morien en una mena de quietud 
envellutada. I aquella silenciosa vaguetat del món exterior 
contrastava amb l’enrenou aixecat en la seva ànima pel 
batallar de l’instint contra la idea horrible.

Morir! Desaparèixer del món! Tornar-se insensible 
com la terra que solca l’arada! No veure mai més la llum 
del sol, ni oir la paraula amorosa dels seus, ni sentir-se 
viure amb aquella plenitud de qui no troba impossible 
cap empresa!… Com pujava de les seves entranyes un 
clamorós udolar de revolta!

En Jordi no havia pensat mai, si no era vagament, en 
la idea de la mort. La veia, imprecisa, allà en l’horitzó 
dels dies llunyans, com el terme d’una llarga vellesa. 
Era l’entrada en el repòs defi nitiu, després d’haver-se 
exhaurit lentament les forces, quan el pes dels anys corba 
els ossos fatigats vers la terra, com si es preparessin a 
descansar en les seves entranyes. Fins darrerament, en 
fer-se més viu el neguit d’aquells dubtes que li venien 
del seu mal, era sols per atzar que la idea sinistra perdia 
la seva boirosa vaguetat de cosa llunya.

I ara, brutalment, com obstacle imprevist que barra 
de sobte el camí en tombar una colzada, la mort es 
redreçava al seu davant, fatal, immediata. Tota aquella 
vida que sentia bullir dintre el seu cos era il·lusió, 
aparença mentidera. L’única cosa certa i positiva era 
allò altre, la boca tenebrosa de l’abisme que s’havia 
badat als seus peus, a punt d’engolir-lo.

Caminant d’esma entre la multitud, en Jordi sentia 
brunzir dintre seu una interrogació, que era un crit irat 
de protesta. Per què tot allò? Per què la innecessària 
crueltat de posar en el seu cor aquella energia, que el feia 
sentir capaç d’aixecar tot un món damunt de les espat-
lles, i tallar en fl or la seva vida? Per què introduir en la 
ufana del seu cos ple de saba i de força, el corc que l’havia 
d’abatre en plenitud de la seva potència? Era, potser, 
que governava el món una maligna potestat, desitjosa 
de malmetre ella mateixa les millors de les seves obres?

Josep P  P
La vida i la mort d’en Jordi Fraginals, Edicions 62

Davant el final
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Solucions de les activitats

 1.   Cal que els alumnes escolten i lligen el fragment de la no-
vel·la amb atenció.

 2.   Les respostes són les següents.

	 	 ❚	 Jordi Fraginals està abatut, capficat i perplex.

	 	 ❚	 La causa n’és que el metge li ha notificat que li resta poc 
de temps de vida.

	 	 ❚	 Davant la perspectiva de la mort pròxima, el personatge 
reacciona amb un sentiment de rebel·lia, de protesta, de 
revolta i d’injustícia.

	 	 ❚	 No s’hi resigna perquè creu que és injust que haja de mo-
rir quan té il·lusió, bull de vida amb el cor tan ple d’ener-
gia que se sent «capaç d’aixecar tot un món damunt de 
les espatlles», i es troba en la «flor de la seva vida» i en la 
«plenitud de la seva potència».

 3.   La resposta és la següent.

   Després d’eixir de la consulta, Jordi Fraginals se’n va  
als afores de la ciutat per poder estar sol.   w

   «Eixint de la consulta, en Jordi Fraginals vagà pels  
car rers com un somnàmbul».

   El protagonista caminava entre la multitud com  
si entorn seu només hi haguera solitud i silenci. w

   «Enmig d’aquella agitació tumultuosa de la fira era  
com si regnessin entorn seu la soledat i el silenci».

   Jordi Fraginals va acceptar amb resignació  
el diagnòstic mèdic. w

   «Com pujava de les seves entranyes un clamorós  
udolar de revolta!».

 4.   Mentre que en el món exterior hi ha el bullici de la multi-
tud, els crits dels firaires i les rialles del jovent, el protagonis-
ta no en veu res ni en sent res. En contrast amb «l’agitació 
tumultuosa de la fira», entorn d’ell regnen «la soledat i 
el silenci». Les formes exteriors es fonen «en una boirosa 
grisor davant dels seus ulls». Els sons moren «en una mena 
de quietud envellutada». I, paradoxalment, «aquella silen-
ciosa vaguetat del món exterior contrastava amb l’enrenou 
aixecat en la seva ànima pel batallar de l’instint contra la 
idea horrible»: els sorolls, l’agitació, el bullici, els sons… 
són al seu propi interior.

 5.   Les característiques de la personalitat de Jordi Fraginals que 
s’hi destaquen són la resolució, la fortalesa d’ànim, la rebel-
lia i l’esperit de lluita davant l’adversitat.

 6.   Els sentiments que experimenta aquest personatge són 
contradictoris; d’una banda, es troba abatut i perplex; de 
l’altra, la notícia provoca en ell una reacció de rebel·lia da-
vant la mort.

 7.   Resposta oberta.

 8.   En el text, Josep Pous i Pagès utilitza el punt de vista d’un 
narrador omniscient, perquè, en tercera persona, conta i 
sap tot el que fa i tot el que pensa Jordi Fraginals.

 9.   Els paràgrafs en què el narrador reprodueix directament el 
pensament del protagonista són el segon i el cinqué.

10.   Les dues comparacions són aquestes: «en Jordi Fraginals 
vagà pels carrers com un somnàmbul»; «Enmig d’aquella 
agitació tumultuosa de la fira era com si regnessin entorn 
seu la soledat i el silenci».

   Per a explicar les comparacions, s’ofereix una Resposta orien-
tativa. 1a comparació: els somnàmbuls caminen en somnis 
sense ser-ne conscients, igual que Jordi Fraginals, que ca-
mina d’esma; 2a comparació: Jordi Fraginals està tan capfi-
cat en els seus propis pensaments, que no sent res del que 
ocorre al seu voltant, tal com si hi haguera el silenci més 
absolut i estiguera completament sol.

11.   Les respostes són les següents.

  a)  Comparació. g «Tornar-se insensible com la terra que 
solca l’arada»; «La veia […] com el terme d’una llarga 
vellesa»; «quan el pes dels anys corba els ossos fatigats 
vers la terra, com si es preparessin a descansar en les 
seves entranyes».

  b)  Personificació. g «tots els sons morien en una mena 
de quietud envellutada»; «la mort es redreçava al seu 
davant».

  c)  Metàfora. g «Era l’entrada en el repòs definitiu»; «la 
idea sinistra perdia la seva boirosa vaguetat de cosa llu-
nya»; «L’única cosa certa i positiva era allò altre, la boca 
tenebrosa de l’abisme que s’havia badat als seus peus, a 
punt d’engolir-lo»; «tallar en flor la seva vida»; «el corc 
que l’havia d’abatre en plenitud de la seva potència».

12.   Els exemples d’interrogació retòrica són els següents: «Per 
què tot allò?»; «Per què la innecessària crueltat de posar 
en el seu cor aquella energia, que el feia sentir capaç d’ai-
xecar tot un món damunt de les espatlles, i tallar en flor la 
seva vida?»; «Per què introduir en la ufana del seu cos ple 
de saba i de força, el corc que l’havia d’abatre en plenitud 
de la seva potència?»; «Era, potser, que governava el món 
una maligna potestat, desitjosa de malmetre ella mateixa 
les millors de les seves obres?».

13.   Es pot trobar informació extensa i ben documentada sobre 
La vida i la mort d’en Jordi Fraginals en la Viquipèdia. La 
redacció és de Resposta oberta.

14.   Resposta oberta. A més de les que figuren en la pàgina 56 del 
Llibre de l’alumne, se’n poden esmentar, per exemple, les 
següents: Els sots feréstecs, de Raimon Casellas; L’auca del 
senyor Esteve, de Santiago Rusiñol; Pilar Prim, de Narcís Oller. 

F

V

F

CONTINGUTS DIGITALS

Àudio: Reforç:

Davant el final Un vespre al secà
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Quadre 1

3 Amb emoció

84

a) Els meus pares han canviat les prestatgeries de (e)l saló per unes altres.
D N

(Art) (Subst)

(Prep) (SN) D (Ind) N (Pron)

D (Art) N (Subst) CN (S Prep) (Prep) (SN)

D D N N (V) CD (SN) CRV (S Prep)
(Art) (Pos) (Subst)

S (SN) P (SV)

(SO: Nosaltres)
b) Ens hem canviat el número de telèfon.

N (Subst)

(Prep) (SN)

N (Pron) D (Art) N (Subst) CN (S Prep)

CI (SN) N (V) CD (SN)

P (SV)

c) Andreu va avisar la seua germana.
D D N 

(Art) (Pos) (Subst)

N (Subst) N (V) CD (SN)

S (SN) P (SV)

d) La meua germana ens va avisar de (e)l teu retard.
D D N 

(Art) (Pos) (Subst)

N (Pron) (Prep) (SN)

D D N CD N (V) CRV
(Art) (Pos) (Subst) (SN) (S Prep)

S (SN) P (SV)

Quadre 2

a) Tot depén de l’última decisió.
D CN N

(Art) (S Adj) (Subst)

(Prep) (SN)

N N CRV 
(Pron) (V) (S Prep)

S (SN) P (SV)

b) Unes flors molt boniques van ser olorades pe(r) (e)ls meus amics.
D D N

(Art) (Pos) (Subst)

Quant N (Adj) (Prep) (SN)
(Adv)

D N CN N (V) C Ag 
(Ind) (Subst) (S Adj) (S Prep)

S (SN) P (SV)

(SO: Jo)
c) No he pogut anar hui a classe.

N (Subst)

N N (Prep) (SN)
(Adv) (Adv)

CCN N (V) CCT CCL
(S Adv) (S Adv) (S Prep)

P (SV)

d) En aquell moment va venir Joan.
D (Dem) N (Subst)

(Prep) (SN)

CCT N (V) N 
(S Prep) (Subst)

P (SV) S (SN)

e) Rafel va ser sorprés pe(r) (e)ls seus pares.
D D N

(Art) (Pos) (Subst)

(Prep) (SN)

N N (V) C Ag 
(Subst) (S Prep)

S (SN) P (SV)

a) Tot depén de l’última decisió.
D CN N

(Art) (S Adj) (Subst)

(Prep) (SN)

N N CRV 
(Pron) (V) (S Prep)

S (SN) P (SV)

b) Unes flors molt boniques van ser olorades pe(r) (e)ls meus amics.
D D N

(Art) (Pos) (Subst)

Quant N (Adj) (Prep) (SN)
(Adv)

D N CN N (V) C Ag 
(Ind) (Subst) (S Adj) (S Prep)

S (SN) P (SV)

(SO: Jo)
c) No he pogut anar hui a classe.

N (Subst)

N N (Prep) (SN)
(Adv) (Adv)

CCN N (V) CCT CCL
(S Adv) (S Adv) (S Prep)

P (SV)

d) En aquell moment va venir Joan.
D (Dem) N (Subst)

(Prep) (SN)

CCT N (V) N 
(S Prep) (Subst)

P (SV) S (SN)

e) Rafel va ser sorprés pe(r) (e)ls seus pares.
D D N

(Art) (Pos) (Subst)

(Prep) (SN)

N N (V) C Ag 
(Subst) (S Prep)

S (SN) P (SV)
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(SO: Rita)
b) A Rita li agradaven els coloms, però no els volia. 

N 
(Subst)

NN N)NS()perP(
(Pron) (Adv)(Pron)

CI CI N (V) D N CCN CD N (V)
(S Prep) (SN) (Art) (Subst) (S Adv)(SN)

P (SV) S (SN) P (SV)

P1 Nx (Conj) P 2

(SO: Jo) (SO: Jo)

g) La galeria era plena de coloms i també n’hi havia a (e)l passadís
N (Subst)

(Prep) (SN) D N
(Art) (Subst)

N (Adj) C Adj (S Prep) N N (Prep) (SN)
(Adv) (Pron)

D N N (V) At CCA CD N (V) CCL
(Art) (Subst) (S Adj) (S Adv) (SN) (S Prep)

S (SN) P (SV) O Imp (SV)  

P1 Nx P 2
(Conj)

i els nens no eren enlloc. 

N N 
(Adv) (Adv)

D N CCN N (V) CCL
(Art)(Subst) (S Adv) (S Adv)

S (SN) P (SV)  

Nx P 3
(Conj)

e) Un dia vaig córrer més i no em vaig aturar enlloc i
D N N N N 

(Ind) (Subst) (Adv) (Adv) (Adv)

CCT N CCQ CCN N (V) CCL
(SN) (V) (S Adv)(S Adv) (S Adv)

P (SV) P (SV)

P1 Nx P 2 Nx 
(Conj) (Conj) 

(SO: Jo)
vaig arribar una mica més d’hora. 

Quant Quant N 
(Loc adv) (Adv) (Loc adv)

N (V) CCT (S Adv)

P (SV)

P3

Quadre 3

h) Tres coloms se’n van anar cap a (e)l balcó de (e)l carrer; 
D N 

(Art) (Subst)

(Prep) (SN)

D N CN
(Art) (Subst) (S Prep)

(Prep) (SN)

D (Num)N (Subst) N (V) CCL (S Prep) 

S (SN) P (SV)

P1

(SO: Els tres coloms)
tanmateix, no en van poder eixir. 

N N
(Adv) (Pron)

CCN CCL N (V)
(S Adv) (SN) 

P (SV)

Nx (Conj) P2

(SO: Ell / Ella) (SO: Ell / Ella)
k) Agafava els coloms o els deixava. 

D N N 
(Art) (Subst) (Pron)

N (V) CD (SN) CD (SN) N (V)

P (SV) P (SV)

P1 Nx P 2
(Loc conj)

(SO: L’oració) (SO: L’oració)
j) Té dos verbs, és a dir, és una oració composta.

D N D N CN 
(Num) (Subst) (Ind) (Subst) (S Adj)

N (V) CD (SN) N (V) At (SN)

P (SV) P (SV)

P1 Nx (Loc conj) P2

(SO: Rita)
b) A Rita li agradaven els coloms, però no els volia. 

N 
(Subst)

NN N)NS()perP(
(Pron) (Adv)(Pron)

CI CI N (V) D N CCN CD N (V)
(S Prep) (SN) (Art) (Subst) (S Adv)(SN)

P (SV) S (SN) P (SV)

P1 Nx (Conj) P 2

(SO: Jo) (SO: Jo)

g) La galeria era plena de coloms i també n’hi havia a (e)l passadís
N (Subst)

(Prep) (SN) D N
(Art) (Subst)

N (Adj) C Adj (S Prep) N N (Prep) (SN)
(Adv) (Pron)

D N N (V) At CCA CD N (V) CCL
(Art) (Subst) (S Adj) (S Adv) (SN) (S Prep)

S (SN) P (SV) O Imp (SV)  

P1 Nx P 2
(Conj)

i els nens no eren enlloc. 

N N 
(Adv) (Adv)

D N CCN N (V) CCL
(Art)(Subst) (S Adv) (S Adv)

S (SN) P (SV)  

Nx P 3
(Conj)

e) Un dia vaig córrer més i no em vaig aturar enlloc i
D N N N N 

(Ind) (Subst) (Adv) (Adv) (Adv)

CCT N CCQ CCN N (V) CCL
(SN) (V) (S Adv)(S Adv) (S Adv)

P (SV) P (SV)

P1 Nx P 2 Nx 
(Conj) (Conj) 

(SO: Jo)
vaig arribar una mica més d’hora. 

Quant Quant N 
(Loc adv) (Adv) (Loc adv)

N (V) CCT (S Adv)

P (SV)

P3
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Quadre 4

a) M’agradava molt aquella casa.
N N 

(Pron) (Adv)

CI N (V) CCQ D N
(SN) (S Adv) (Dem) (Subst)

P (SV) S (SN)

b) En els bancs de (e)l parc de l’estació hi havia molta gent asseguda.
D N 

(Art) (Subst)

(Prep) (SN)

D N CN
(Art) (Subst) (S Prep)

(Prep) (SN)

D N CN
(Art) (Subst) (S Prep)

(Prep) (SN) D (Quan)N (Subst) N (Adj)

CCL (S Prep) N (V) CD (SN) C Pred (S Adj)

O Imp (SV)

c) La meua amiga sempre ho recordava tot.
N N N

(Adv) (Pron) (Pron)

D D N CCT CD N (V) CD (SN)
(Art) (Pos) (Subst) (S Adv) (SN)

S (SN) P (SV)

(SO: Jo) (SO: Ella)
d) La vaig veure mentre besava un xic.

D N
(Ind)(Subst)

N (V) CD (SN)

N (Pron) Nx P (SV)

CD (SN) N (V) CCT (PS Adv)

P (SV)

e) El cinqué d’esquerra a dreta era un paio molt divertit.
Quant N
(Adv) (Adj)

(Loc adj) D N CN
(Ind) (Subst) (S Adj)

D N CN (S Prep) N (V) At (SN)
(Art) (Subst)

S (SN) P (SV)

(SO: Ell / Ella)
f) Després ho va dir a la mestra.

D N
(Art) (Subst)

N N (Prep) (SN)
(Adv) (Pron)

CCT CD N (V) CI (S Prep)
(S Adv) (SN)

P (SV)

(SO: Ell / Ella)
h) Li agrada passejar els diumenges de vesprada.

N (Subst)

(Prep) (SN)

D N CN
(Art) (Subst) (S Prep)

N (Pron) N (V) CCT (SN)

CI (SN) N (V) P (SV)

P (SV) S (PS Subst)

(SO: Ell / Ella)
g) S’estima molt les pel·lícules de l’oest.

D N
(Art)(Subst)

(Prep) (SN)

N D N CN
(Adv) (Art) (Subst) (S Prep)

N (V) CCQ CD (SN)
(S Adv)

P (SV)

c) La meua amiga sempre ho recordava tot.
N N N

(Adv) (Pron) (Pron)

D D N CCT CD N (V) CD (SN)
(Art) (Pos) (Subst) (S Adv) (SN)

S (SN) P (SV)

(SO: Jo) (SO: Ella)
d) La vaig veure mentre besava un xic.

D N
(Ind)(Subst)

N (V) CD (SN)

N (Pron) Nx P (SV)

CD (SN) N (V) CCT (PS Adv)

P (SV)

e) El cinqué d’esquerra a dreta era un paio molt divertit.
Quant N
(Adv) (Adj)

(Loc adj) D N CN
(Ind) (Subst) (S Adj)

D N CN (S Prep) N (V) At (SN)
(Art) (Subst)

S (SN) P (SV)

(SO: Ell / Ella)
f) Després ho va dir a la mestra.

D N
(Art) (Subst)

N N (Prep) (SN)
(Adv) (Pron)

CCT CD N (V) CI (S Prep)
(S Adv) (SN)

P (SV)

(SO: Ell / Ella)
h) Li agrada passejar els diumenges de vesprada.

N (Subst)

(Prep) (SN)

D N CN
(Art) (Subst) (S Prep)

N (Pron) N (V) CCT (SN)

CI (SN) N (V) P (SV)

P (SV) S (PS Subst)

(SO: Ell / Ella)
g) S’estima molt les pel·lícules de l’oest.

D N
(Art)(Subst)

(Prep) (SN)

N D N CN
(Adv) (Art) (Subst) (S Prep)

N (V) CCQ CD (SN)
(S Adv)

P (SV)
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Quadre 5

(SO: Ell / Ella)
a) Li agraden molt les motos, no obstant això, en té por.

N N (Adv) CN N
(Pron) (Pron) (Subst)

CI N CCQ D N CD N CD
(SN) (V) (S Adv)(Art) (Subst) (SN) (V) (SN)

P (SV) S (SN) P (SV)

P1 Nx (Loc conj) P 2

(SO: Jo) (SO: Jo)
b) Aniré a veure el meu oncle i soparé a casa seua.

N D
(Subst) (Pos)

D D N (Prep) (SN)
(Art)(Pos) (Subst)

N (Períf verbal) CD (SN) N (V) CCL (S Prep)

P (SV) P (SV)

P1 Nx P 2
(Conj)

Nx (Relat)
(SO: Tu) (SO: Tu) (SO: Tu)

c) Compra un jersei i paga el que deus.
D N N 

(Art) (Pron) (V)

D N CD (SN) P (SV)
(Ind)(Subst)

N (V) CD (SN) N (V) CD (PS Subst)

P (SV) P (SV)

P1 Nx P 2
(Conj)

(SO: Jo) (SO: Jo)
e) Vaig a (e)l cine o em quedaré a veure la tele.

D N 
(Art) (Subst)

(Prep) (SN) D N
(Art)(Subst)

N (V) CCL (S Prep) N (Períf verbal) CD (SN)

P (SV) P (SV)

P1 Nx P 2
(Conj)

(SO: Ell) (SO: Ell) (SO: Ell)
f) Treballa fent riure, és a dir / això és, és un pallasso.

N (Períf verbal) D N
(Ind) (Subst)

N (V) CCM N At
(PS Adv) (V) (SN)

P (SV) P (SV)

P1 Nx (Loc conj) P 2

(SO: Jo) (SO: Jo) (SO: Jo)
g) O vaig a (e)l partit o bé em quede a casa per veure una pel·lícula.

D (Ind) N (Subst)

D N N N CD
(Art) (Subst) (Subst) (V) (SN)

(Prep) (SN) (Prep) (SN) Nx P (SV)

N (V) CCL (S Prep) N (V) CCL (S Prep) CC Fin (PS Adv)

P (SV) P (SV)

Nx P 1 Nx P2
(Conj) (Loc conj)

(SO: Això) (SO: Jo)
d) No m’agrada; tanmateix, hi aniré.

N N 
(Adv) (Pron)

CCN CI N (V) N (V)
(S Adv)(SN)

P (SV) P (SV)

P1 Nx (Conj) 2

CCL

N 
(Pron)

P

(SO: Ell / Ella)
a) Li agraden molt les motos, no obstant això, en té por.

N N (Adv) CN N
(Pron) (Pron) (Subst)

CI N CCQ D N CD N CD
(SN) (V) (S Adv)(Art) (Subst) (SN) (V) (SN)

P (SV) S (SN) P (SV)

P1 Nx (Loc conj) P 2

(SO: Jo) (SO: Jo)
b) Aniré a veure el meu oncle i soparé a casa seua.

N D
(Subst) (Pos)

D D N (Prep) (SN)
(Art)(Pos) (Subst)

N (Períf verbal) CD (SN) N (V) CCL (S Prep)

P (SV) P (SV)

P1 Nx P 2
(Conj)

Nx (Relat)
(SO: Tu) (SO: Tu) (SO: Tu)

c) Compra un jersei i paga el que deus.
D N N 

(Art) (Pron) (V)

D N CD (SN) P (SV)
(Ind)(Subst)

N (V) CD (SN) N (V) CD (PS Subst)

P (SV) P (SV)

P1 Nx P 2
(Conj)

(SO: Jo) (SO: Jo)
e) Vaig a (e)l cine o em quedaré a veure la tele.

D N 
(Art) (Subst)

(Prep) (SN) D N
(Art)(Subst)

N (V) CCL (S Prep) N (Períf verbal) CD (SN)

P (SV) P (SV)

P1 Nx P 2
(Conj)

(SO: Ell) (SO: Ell) (SO: Ell)
f) Treballa fent riure, és a dir / això és, és un pallasso.

N (Períf verbal) D N
(Ind) (Subst)

N (V) CCM N At
(PS Adv) (V) (SN)

P (SV) P (SV)

P1 Nx (Loc conj) P 2

(SO: Jo) (SO: Jo) (SO: Jo)
g) O vaig a (e)l partit o bé em quede a casa per veure una pel·lícula.

D (Ind) N (Subst)

D N N N CD
(Art) (Subst) (Subst) (V) (SN)

(Prep) (SN) (Prep) (SN) Nx P (SV)

N (V) CCL (S Prep) N (V) CCL (S Prep) CC Fin (PS Adv)

P (SV) P (SV)

Nx P 1 Nx P2
(Conj) (Loc conj)

(SO: Això) (SO: Jo)
d) No m’agrada; tanmateix, hi aniré.

N N 
(Adv) (Pron)

CCN CI N (V) N (V)
(S Adv)(SN)

P (SV) P (SV)

P1 Nx (Conj) 2

CCL

N 
(Pron)

P

(SO: Ell / Ella)
a) Li agraden molt les motos, no obstant això, en té por.

N N (Adv) CN N
(Pron) (Pron) (Subst)

CI N CCQ D N CD N CD
(SN) (V) (S Adv)(Art) (Subst) (SN) (V) (SN)

P (SV) S (SN) P (SV)

P1 Nx (Loc conj) P 2

(SO: Jo) (SO: Jo)
b) Aniré a veure el meu oncle i soparé a casa seua.

N D
(Subst) (Pos)

D D N (Prep) (SN)
(Art)(Pos) (Subst)

N (Períf verbal) CD (SN) N (V) CCL (S Prep)

P (SV) P (SV)

P1 Nx P 2
(Conj)

Nx (Relat)
(SO: Tu) (SO: Tu) (SO: Tu)

c) Compra un jersei i paga el que deus.
D N N 

(Art) (Pron) (V)

D N CD (SN) P (SV)
(Ind)(Subst)

N (V) CD (SN) N (V) CD (PS Subst)

P (SV) P (SV)

P1 Nx P 2
(Conj)

(SO: Jo) (SO: Jo)
e) Vaig a (e)l cine o em quedaré a veure la tele.

D N 
(Art) (Subst)

(Prep) (SN) D N
(Art)(Subst)

N (V) CCL (S Prep) N (Períf verbal) CD (SN)

P (SV) P (SV)

P1 Nx P 2
(Conj)

(SO: Ell) (SO: Ell) (SO: Ell)
f) Treballa fent riure, és a dir / això és, és un pallasso.

N (Períf verbal) D N
(Ind) (Subst)

N (V) CCM N At
(PS Adv) (V) (SN)

P (SV) P (SV)

P1 Nx (Loc conj) P 2

(SO: Jo) (SO: Jo) (SO: Jo)
g) O vaig a (e)l partit o bé em quede a casa per veure una pel·lícula.

D (Ind) N (Subst)

D N N N CD
(Art) (Subst) (Subst) (V) (SN)

(Prep) (SN) (Prep) (SN) Nx P (SV)

N (V) CCL (S Prep) N (V) CCL (S Prep) CC Fin (PS Adv)

P (SV) P (SV)

Nx P 1 Nx P2
(Conj) (Loc conj)

(SO: Això) (SO: Jo)
d) No m’agrada; tanmateix, hi aniré.

N N 
(Adv) (Pron)

CCN CI N (V) N (V)
(S Adv)(SN)

P (SV) P (SV)

P1 Nx (Conj) 2

CCL

N 
(Pron)

P

(SO: Jo) (SO: Jo)
h) M’agrada llegir, però m’estime més escriure.

N N (V) N N 
(Pron) (Adv) (V)

CI N P N CCQ P
(SN) (V) (SV) (V) (S Adv) (SV)

P (SV) S P (SV) S 
(PS Subst) (PS Subst)

P1 Nx (Conj) P 2

T
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Avaluació

D’ençà que en Jordi havia entrat al seminari, la festa 
major li era una tortura. Les rialles, els jocs, les ballades, 
els cants eren altres tants suplicis afegits a la seva pena. 
Encara de dia li quedava el remei de vagar pels boscos, 
on no arribés la remor de la festa. Però de nit havia 
d’estar contemplant les ballades a l’era, espectador tor-
turat de l’alegria dels altres.
Ni marxant a dormir no es podia escapar d’aquell supli-
ci. Ajagut en l’últim matalàs de la gran estesa que om-
plia la cambra destinada al dormitori del jovent, tot 
l’alegre enrenou de la festa el perseguia. Era en va que 
es tapés les orelles, que posés el cap sota el coixí per 
provar d’agafar el son. I esclatava en un gran plor des-
esperat, mossegant amb ràbia el llençol, per ofegar el 
tumult dels sanglots que el sotragaven.
Acabades les balles, pujaven els companys de dormi-
tori, amb gran terratrèmol de crits i de rialles. Si algun, 

més prudent, reclamava silenci per consideració a en 
Jordi, que, tombat en el caire del seu matalàs, feia sem-
blant d’estar dormint, tota l’esbojarrada colla esclatava 
en cor d’acudits i de burles.
Malgrat la desaforada cridadissa, en Jordi no es movia 
de cara a la paret, com si no oís aquelles burles, que 
aixecaven dintre seu irades revoltes. Tot ell en tremola-
va interiorment, i sentia un rabiós desig de saltar da-
munt els qui li feien befa. Si hagués estat en un altre 
lloc, ja els hauria fet veure com dintre el futur capellà hi 
havia un home; un home capaç de fer-se tenir respecte 
fos com fos. El temor a l’escàndol el feia contenir. I es-
trenyia les dents i cloïa els punys, i s’endinsava les un-
gles en la carn.

Josep Pous i Pagés

La vida i la mort d’en Jordi Fraginals 
Edicions 62 (adaptació)

Festa major

 1.  Llig el text i contesta les qüestions següents. 

  ❚  Què feia Jordi per fugir el dia de la festa?

  ❚  L’acció del fragment de Pous i Pagès transcorre en 
un ambient rural o en un d’urbà? Justifica-ho.

  ❚  On dormia Jordi Fraginals?

  ❚  Com suportava el futur capellà les burles dels 
xicots que venien de la festa?

 2.  Identifica en les oracions els complements de rè-
gim verbal i substitueix-los-hi per un pronom feble.

  a)  No confiava en el bon comportament dels xicots  g 

  b)  Els companys de dormitori es burlaven de Jordi  g 

 3.  Assenyala el subjecte i el complement directe 
d’aquestes oracions. Després, passa-les a passiva i 
indica’n el subjecte pacient i el complement agent.

  a) Jordi amagava el cap sota el coixí g 

  b)  El seminarista no oïa aquelles burles g 

  c)  Ell s’endinsava les ungles en la carn g 

 4.  Identifica els complements circumstancials d’aques-
tes oracions i digues de quina classe són.

  a) Jordi havia entrat al seminari g 

  b)  Pujaven amb gran terratrèmol de crits i rialles g 

  c)  No es movia del llit en tota la nit g 

 5.  Separa en les oracions següents les proposicions.

  a)  Estrenyia les dents i cloïa els punys.

  b)  Alguns reclamaven silenci, però la majoria se’n 
burlaven més.

 6.  Copia les oracions de l’activitat 5 i digues quina 
classe de coordinades són.

 7.  Completa la definició del requadre.

 8.  Marca els autors que pertanguen al Modernisme.

  ❚  Josep Pous i Pagès w  ❚  Narcís Oller w

  ❚  Àngel Guimerà  w  ❚  Prudenci Bertrana w

  ❚  Joan Maragall w  ❚  Santiago Rusiñol w

  ❚  Raimon Casellas w  ❚  Víctor Català w

 9.  Identifica en el text Festa major els elements que 
expressen el turment de Jordi en contradicció amb 
la joia dels xicots.

10.  Els companys de dormitori de Jordi Fraginals se’n 
burlen mentre ell es fa l’adormit. Redacta en deu 
línies les befes que creus que li deuen fer.

El Modernisme és un moviment __________ que 
es va desenvolupar a __________ durant l’última 
dècada del segle __________ i la primera del se-
gle __________.
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Solucions de la prova d’avaluació

 1.   Les respostes a les qüestions plantejades són les següents. 

	 	 ❚	 Durant el dia, Jordi fugia de la festa major vagant pels 
boscos, on no arribava la remor de la festa.

	 	 ❚	 L’acció del fragment de Pous i Pagès transcorre en un 
ambient rural, tal com indica que hi havia boscos al vol-
tant, els balls eren a l’era i el jovent dormia plegat en una 
cambra àmplia.

	 	 ❚	 Jordi Fraginals dormia en una cambra destinada al dormi-
tori dels xics joves.

	 	 ❚	 El futur capellà suportava les burles dels xicots que venien 
de la festa fent-se l’adormit de cara a la paret, «tremolava 
interiorment, i sentia un rabiós desig de saltar damunt 
els qui li feien befa. Si hagués estat en un altre lloc, ja 
els hauria fet veure com dintre el futur capellà hi havia 
un home; un home capaç de fer-se tenir respecte fos 
com fos. El temor a l’escàndol el feia contenir. I estrenyia 
les dents i cloïa els punys, i s’endinsava les ungles en la 
carn».

 2.   Tot seguit s’ofereixen les oracions amb els complements de 
règim verbal subratllats i substituïts per un pronom feble.

  a)  No confiava en el bon comportament dels xicots. g	No 
hi confiava.

  b)  Els companys de dormitori es burlaven de Jordi. g	Els 
companys de dormitori se’n burlaven.

 3.   A continuació es mostren les respostes correctes.

  a)  Jordi amagava el cap sota el coixí.

    g	El cap era amagat sota el coixí per Jordi.

  b)  El seminarista no oïa aquelles burles.

    g	Aquelles burles no eren oïdes pel seminarista.

  c)  Ell s’endinsava les ungles en la carn.

    g	Les ungles eren endinsades en la carn per ell.

 4.   Tot seguit s’ofereixen les respostes correctes.

  a)  Jordi havia entrat al seminari g	complement circums-
tancial de lloc.

  b)  Pujaven amb gran terratrèmol de crits i rialles g	comple-
ment circumstancial de manera.

  c)  No es movia del llit en tota la nit g	complement circums-
tancial de lloc; complement circumstancial de temps.

 5.   A continuació s’ofereixen les oracions compostes separa-
des en proposicions.

  a)  Estrenyia les dents i cloïa els punys.

  b)  Alguns reclamaven silenci, però la majoria se’n burlaven més.

 6.   L’oració a) és coordinada copulativa; l’oració b) és coordi-
nada adversativa.

 7.   Tot seguit es mostra la definició completada.

   El Modernisme és un moviment cultural que es va desen-
volupar a Europa durant l’última dècada del segle xix i la 
primera del segle xx.

 8.   A continuació es mostren els autors que són modernistes.

  ❚  Josep Pous i Pagès w  ❚  Narcís Oller w

  ❚  Àngel Guimerà  w  ❚  Prudenci Bertrana w

  ❚  Joan Maragall w  ❚  Santiago Rusiñol w

  ❚  Raimon Casellas w  ❚  Víctor Català w

 9.   Tot seguit s’ofereix la resposta correcta.

	 	 ❚	 Turment de Jordi g	«la festa major li era una tortu-
ra»; «les rialles, els jocs, les ballades, els cants eren altres 
tants suplicis afegits a la seva pena»; «de nit havia d’estar 
contemplant les ballades a l’era, espectador torturat de 
l’alegria dels altres»; «ni marxant a dormir no es podia 
escapar d’aquell suplici»; «ajagut en l’últim matalàs … 
tot l’alegre enrenou de la festa el perseguia»; «era en 
va que es tapés les orelles, que posés el cap sota el coixí 
per provar d’agafar el son»; «esclatava en un gran plor 
desesperat, mossegant amb ràbia el llençol, per ofegar el 
tumult dels sanglots que el sotragaven»; «aquelles bur-
les, que aixecaven dintre seu irades revoltes. Tot ell en 
tremolava interiorment, i sentia un rabiós desig de saltar 
damunt els qui li feien befa; estrenyia les dents i cloïa els 
punys, i s’endinsava les ungles en la carn».

	 	 ❚	 Joia dels xicots g	«les rialles, els jocs, les ballades, els 
cants eren altres tants suplicis afegits a la seva pena»; 
«les ballades a l’era, espectador torturat de l’alegria dels 
altres»; «tot l’alegre enrenou de la festa el perseguia»; 
«acabades les balles, pujaven els companys de dormitori, 
amb gran terratrèmol de crits i de rialles»; «tota l’esbo-
jarrada colla esclatava en cor d’acudits i de burles»; «la 
desaforada cridadissa»; «els qui li feien befa».

10.   Resposta oberta.

S CD

S pacient C agent

S pacient C agent

S pacient C agent

S CD

S pacient C agent

V

P

V

P

V

P

V

P

X

X

X X

X

X


