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Esquema del llibre
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Les competències de comprensió lectora i el treball comunicatiu més
pràctic es presenten a continuació.

ComuniCaCió
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El reportatge
El reportatge és un gènere periodístic que explica de manera àmplia,
amb dades i documents diversos, com s’han produït fets o situacions d’interès públic, encara que no siguin notícia d’estricta actualitat. Qualsevol
tema que tingui un interès per al públic pot ser motiu per fer un reportatge: una activitat humana, una zona geogràfica, un descobriment científic...

A cada unitat
treballaràs
un tipus de text
o un vessant de
la comunicació.

El reportatge és un gènere periodístic extens i amb una estructura més
complexa que la notícia o la crònica, tot i que algunes de les parts que
formen aquests tipus de text coincideixen:
COMuNICACIÓ

SABER FER

• El titular sol ser una expressió que impacti i atregui l’atenció del lector.
Pot anar acompanyat d’un o diversos subtítols, que completen les dades
essencials.

3

COMPETÈNCIES DE COMPRENSIÓ LECTORA

• L’entrada és un paràgraf que ha d’acabar de captar l’interès del públic.

En Will s’havia quedat mut, sense paraules. No era possible el que tenia davant seu. Va recórrer el campament amb la mirada una vegada rere l’altra
i va aturar la vista en la destral. L’enorme destral del combat de doble tall
encara era on l’havia vist l’altra vegada. Una arma molt valuosa...

Més enllà del Mur
En Will es va obrir camí entre els matolls, i tot seguit, va enfilar un pendent
fins a la carena suau on havia trobat una posició privilegiada prop d’un arbre sentinella. Sota la fina capa de neu, el terreny era un fangar tan relliscós
i cobert de pedres i arrels que era gairebé impossible no entrebancar-s’hi.
En Will avançava sense fer soroll. Darrere seu, sentia com dringava la cota
de malla del jove senyor, com cruixien les fulles i com llançava tot de renecs
a mitja veu cada vegada que l’espasa se li travava amb les branques i se li
enganxava la magnífica capa de marta.

• El cos exposa el contingut principal del reportatge. Les diferents parts
del desenvolupament del tema se solen indicar amb titolets repartits
ComuniCACió 5
equilibradament al llarg del text.

SABER FER

• Els elements complementaris són les il·lustracions, amb un peu que les
explica, i els destacats, amb informació gràfica (mapes, diagrames, esquemes, etc.), entrevistes amb especialistes, curiositats relacionades
amb el tema central, etc.
Coneixes bé el teu centre educatiu, escola o institut? Què en saben, els teus
companys?

–Aixeca’t, Will –va ordenar Ser Waymar–. Aquí no hi ha ningú. No vull que
t’amaguis sota un arbust. –En Will va obeir de mala gana, i Ser Waymar el
va mirar amb desaprovació–. No tinc cap intenció de tornar al Castell Negre per anunciar que he fracassat en l’expedició. Trobarem aquells homes
tant sí com no. –Va observar al seu voltant–. Enfila’t a aquell arbre. Au, va,
de pressa; a veure si trobes alguna foguera.

Fer un reportatge sobre la història de l’institut

aCTiViTaTS

11 Entre tots, feu un reportatge sobre la història del centre. Dividiu-vos en grups, però

En Will va fer mitja volta sense dir res; no pagava la pena discutir. El vent
bufava i era com si li esquincés la carn. Es va dirigir cap a l’arbre, el sentinella gris verdós, i s’hi va enfilar. Al cap d’un moment ja tenia les mans enganxoses per la resina i quedava amagat entre les agulles. La por li omplia
les entranyes com un àpat mal digerit. Va mussitar una pregària als déus
sense nom del bosc i va desembeinar un punyal. Se’l va col·locar entre les
dents per poder continuar grimpant amb les mans lliures. El gust del ferro
fred el va reconfortar.

L’immens arbre sentinella era exactament al capdamunt de la carena, on
en Will el recordava, i les branques més baixes no s’alçaven ni un pam de
terra. En Will s’hi va esmunyir per sota, estirant-se de bocaterrosa sobre la
neu i el fang, i va observar la clariana buida que hi havia a baix.
El cor li va fer un salt. Durant un instant, no va gosar ni respirar. La llum de
la lluna il·luminava la clariana, les cendres de la foguera, el tendal cobert
de neu, el roc i el rierol mig glaçat. Tot estava igual que unes hores abans.
Tothom havia desaparegut. Tots els cadàvers havien desaparegut.
–Pels déus! –va sentir darrere seu.

tingueu en compte que les característiques del reportatge poden ser
1 Llegeix atentament el text de les pàgines següents i digues per quins d’aquests motius és un reportatge:
molt diferents segons si és un centre recent o bé si es va crear fa molts anys.
Perquè té força il·lustracions.
Aquí teniu unes orientacions per fer el reportatge:
Perquè explica uns fets que acaben de passar.
1. Treballeu en equip. Entre tots, decidiu quin enfocament voleu donar
Perquè té un títol atractiu.
al reportatge, de quines parts constarà, quina extensió aproximada tindrà, etc.
2. Repartiu-vos la feina. Segons l’enfocament que hàgiu triat per al treball, us podeu Perquè aporta molta més informació que una notícia.
dividir les tasques per temes o per èpoques.
Perquè va signat per l’autor.

De sobte, va sentir que, per sota seu, el jove senyor cridava:

Els temes a tractar poden ser els següents, per exemple:

–Qui hi ha?

2 Relaciona cadascun d’aquests gèneres periodístics amb la seva definició:
• L’edifici: construcció, arquitectura, característiques, canvis, renovacions, etc.

Ser Waymar Royce, que havia arribat a la carena, acabava de tallar una
branca amb l’espasa. Es va aturar al costat del sentinella, amb l’espasa a
la mà, la capa onejant al vent i la noble silueta retallada en un cel estrellat.

En Will es va adonar que el desafiament sonava una mica insegur. Es va
aturar, va escoltar, va observar.

–Ajupiu-vos! –li va demanar en Will amb un xiuxiueig–. Hi ha alguna cosa
que no encaixa.

El bosc li va donar la resposta: la remor de les fulles, el gèlid clapoteig del
rierol, l’esgarip llunyà d’un mussol de les neus...

En Royce no es va moure. Va contemplar
la clariana deserta i va esclafir a riure.

Els Altres no feien soroll.

• Esdeveniments especials i premis obtinguts, per exemple, en competicions
esportives, concursos literaris o científics, etc.

• Gènere periodístic que relata un fet d’actualitat presenciat pel periodista

Crònica •

i que inclou elements subjectius o de valoració.
Reportatge •

• Gènere periodístic que recull un fet d’actualitat interessant,
important o simplement curiós.

3. Recolliu informació escrita. Podeu consultar diverses fonts, com ara:

3 Busca, en diaris i revistes recents, un parell de reportatges. Porta’ls a classe i explica’n el tema, per què t’ha interessat

• La pàgina web del centre.

i també l’estructura que té.

• Secretaria o consergeria, on segurament conserven documentació
sobre la història de l’institut.

VoCaBuLaRi

–Will, on ets? –va cridar Ser Waymar des de sota–. Que veus res? –CamiPodem adoptar el punt de vista esporuguit d’en Will,
nava en un cercle estret i, de sobte, es va posar alerta, amb l’espasa
a la de Ser Weymar Royce, que guia el seu senyor
l’escuder
mà. Ell, igual que en Will, també devia haver percebut aquelles presències,
i que va observant l’evolució dels esdeveniments,
encara que no les veiés–. Contesta’m! Per què fa tant de fred?
particularment la batalla amb els Altres.
I en feia molt, de fred. En Will, sense deixar de tremolar, es va aferrarCal
encatenir en compte l’ambient gèlid en què es desenvolupen
ra amb més força a la branca. I va arrambar la cara al tronc del sentinella.
els fets, al·legoria potser de la solitud i el perill a què
Va notar un doll de saba dolça i enganxosa a la galta.
s’enfronten els protagonistes. També el final ha de ser entès
com el tancament d’aquest episodi concret, amb el punt de
De la fosca del bosc, va sorgir una ombra. Es va alçar davant d’en Royce.
suspens
Era alta, i tan dura i eixuta com els ossos vells, amb la carn pàl·lida
com o enjòlit típic de les narracions fantàstiques.
la llet. Semblava que l’armadura li canviés de color cada vegada que es
movia. Ara era blanca com la neu verge, ara negra com les tenebres, ara
esquitxada del verd grisenc dels arbres. A cada passa que feia, els dibuixos
ballaven com la llum de la lluna sobre l’aigua.

ComuniCaCió
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• Entrevistes amb el director, cap d’estudis, coordinadors i
professors, especialment els que fa més temps que treballen al

4 En aquest fragment abunden els verbs d’acció. Relaciona el significat de tots aquests amb un sinònim, tenint en compte
des d’on es veuen les terres de baix,4.de
bandafotografies
i
Recolliu
de l’institut, tant antigues com modernes.
el context i sense consultar el diccionari:

banda.

Les fotografies actuals les podeu fer vosaltres mateixos, tant de
clissar •
clariana: tros de terreny sense arbres dins
d’uncom de l’exterior del centre. Abans de començar a fer fotografies, penseu
l’interior
esmunyir-se
què us interessa més destacar: l’arquitectura de l’edifici, els equipaments
(gimnàs,•
bosc.
laboratori, biblioteca, etc.), les persones que hi treballen..., detalls com ara trofeus
gosar •
veu escardalenca: veu de tonalitat alta i prima.
guanyats per equips esportius, etc.
engrapar •
molesquí: teixit de cotó amb lligat de setí.
Intenteu aconseguir també fotografies antigues, de diferents èpoques,
lliscar •
caramell: estalactita, penjoll de gel.
especialment si el vostre centre té molts anys d’història.

• relliscar, caure
• estripar, tallar
• veure
• arrossegar-se
• atrevir-se

mussitar •
5. Ordeneu tota la informació recollida. Seleccioneu la que us interessa per
grimpar •
al reportatge, d’acord amb l’enfocament que heu decidit donar-li, i comenceu
a redactar la vostra part. Passeu-la a l’ordinador juntament amb les fotografies
esquitllar-se •
i corregiu els errors que hi pugui haver.

• enfilar-se
• passar
• produir, emetre

emanar •
• agafar
6. Ajunteu les diferents parts del treball, llegiu-les acuradament i feu-hi els canvis que
esquinçar •
• murmurar
calgui perquè el conjunt del treball sigui coherent i no hi hagi repeticions
ni hi faltin dades importants.
5 Fixa’t bé en aquesta comparació i les seves parts i, després, fes altres comparacions d’acord amb el que s’explica

1 Ordena aquests fets en l’ordre en què passen a la narració:
47

En Royce amenaça l’Altre.

Saber fer és posar
en pràctica tot el que
estàs aprenent dia
a dia i desenvolupar
estratègies
comunicatives.

en el text:

En Will desembeina un punyal i grimpa a l’arbre.

85

En Will i en Royce arriben dalt de la carena.

Tenia una veu com el cruixit del gel en un llac hivernal.

L’Altre fereix en Will.

1

En Will veu el campament de la destral.
En Will baixa de l’arbre i veu que en Royce és mort.

Una lectura
interessant, amb
l’ajuda d’un
vocabulari on hem
definit les paraules
que potser no
coneixes.

3

centre.
carena: part de dalt d’una muntanya o serralada,

aCTiViTaTS
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un tema d’interès públic, encara que no sigui d’estricta actualitat.

• Els exalumnes que han destacat en algun àmbit o que s’han fet famosos.

En Will va clissar un moviment de cua d’ull. Unes ombres clares s’esquitllaven entre els arbres. Va tombar el cap i va veure una altra ombra blanca
enmig de la foscor, que, tot d’un plegat, va desaparèixer. El vent bressolava
les branques i feia que s’esgarrapessin les unes a les altres amb dits de
fusta. En Will va obrir la boca per llançar un crit d’advertiment, però les
paraules se li van glaçar a la gargamella. Tal vegada anava errat. Potser
només havia estat un ocell, un reflex sobre la neu, una il·lusió òptica de la
CLauS DE La LECTuRa
llum de la lluna. Al capdavall, què havia vist?

–Sembla que els teus cadàvers
han aixecat el campament.

• Gènere periodístic que explica de manera àmplia, amb dades i imatges,

Notícia •

• Els professors, des dels primers fins als actuals.

Per èpoques, la divisió pot ser molt variable segons l’antiguitat del centre:
la creació, els primers anys, la consolidació i l’evolució fins a
l’actualitat...

2

3

1: terme comparat
2: expressió comparativa
3: terme de comparació

• Veien l’arbre
• En Will tenia por

2 Fes un breu resum de l’argument d’aquest fragment de la novel·la Joc de trons. Pots aprofitar els fets ordenats

• L’Altre era

de l’activitat anterior i afegir-hi alguns detalls descriptius de l’ambient i els personatges.

• L’espasa de l’Altre era
• S’acostava al cadàver d’en Royce, que jeia
6 Imagina’t que has de convertir el text que has llegit en una notícia. Respon les preguntes bàsiques de la notícia. Si alguna

pregunta no queda contestada en la narració, inventa tu la informació.
• Què ha passat?

Les claus de la lectura
t’orientaran abans de fer
les activitats.

• Qui ha protagonitzat els fets?
• On han tingut lloc?

3 Relaciona cadascun d’aquests atributs amb el personatge corresponent:

• Quan han tingut lloc?

cota de malla •

• Com s’han produït?

espasa d’acer •
punyal •

• Per què s’han produït?

Ser Waymar Royce

■ Ara escriu la notícia, sense oblidar-te del titular i de signar-la (pots inventar-te el lloc).

capa de marta •
espasa translúcida •

l’Altre

guant de molesquí •
renecs •
ulls blaus •

Will

llengua desconeguda •
no suporta el soroll de les espases •

50
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Les activitats
t’ajudaran
a comprendre millor
el text i el podràs
interpretar i analitzar
a fons.

Un bloc transversal de coneixement de la llengua pràctic i competencial.
ORTOGRAFIA

La dièresi

Treballar els continguts
de gramàtica i
ortografia és necessari
per poder escriure bé.

1. La dièresi en les síl·labes güe, qüe, güi, qüi
S’escriu dièresi en la u de les síl·labes güe, qüe, güi i qüi, quan la u es
pronuncia. Exemples: següent, qüestió, pingüí, obliqüitat.

Els llibres

Observa que en les síl·labes gua, qua, guo i quo, la u es pronuncia sempre, sense que calgui escriure-hi dièresi. Exemples: guanyar, quadrat, paraiguot, quota.

GRAMÀTICA

ràdio

difon

nom

verb

determinant

informació.
nom

Sintagmes

sintagma nominal

sintagma verbal

Funcions
sintàctiques

subjecte

predicat

Exemples:

SN

SN
complement del verb

1. El verb
El verb és una paraula molt important en l’estructura de l’oració. Sense
verb en forma personal, els enunciats es consideren frases o fragments,
però no oracions. Al voltant del verb es forma el sintagma verbal. Diem
que el verb és el nucli del sintagma verbal:

difon informació
V (nucli)
SV

De sintagma verbal n’hi ha un i només un per oració, i sempre té la mateixa funció sintàctica: predicat de l’oració. El predicat és l’únic component imprescindible en qualsevol oració.

La llengua disposa de diversos recursos expressius que tenen una forma
fixa, com ara els refranys i les frases fetes. Per entendre’ls, cal conèixer què
signifiquen en conjunt, ja que el seu significat no es pot deduir literalment
del que signifiquen les diferents paraules o parts que els formen.

• Els refranys són dites populars, en forma de sentència. Expressen un
judici sobre algun aspecte de la vida o de les persones, en el qual normalment es posen en relació dues idees.
Per exemple, que el llegir no ens faci perdre l’escriure vol expressar que
no perdem de vista l’essencial, el que és fonamental, distrets per coses
més atractives, noves, etc.
peücs

• Les frases fetes són expressions d’ús corrent en la llengua que tenen un
significat que no pot ser deduït del significat de les paraules que les componen.
Per exemple, explicar-se com un llibre sense fulls vol dir explicar-se molt
malament.

Casos en què la normativa estableix que no s’ha d’escriure dièresi:

ACTIVITATS

1. Quan la i que hauria de dur dièresi ja porta un accent segons les normes. Exemple: país (pronunciat pa-ís) hauria de dur dièresi (com paï-sos), però no en porta perquè ja duu accent gràfic.
2. Quan la i que hauria de dur dièresi forma part d’una terminació verbal d’infinitiu, gerundi, futur o condicional d’un verb acabat en vocal
+ ir.
Exemples: reduir (infinitiu, pronunciat re-du-ir)
reduint (gerundi, pronunciat re-du-int)
reduiré, reduiràs... (futur, pronunciat re-du-i-ré, re-du-i-ràs...)
reduiria, reduiries... (condicional, pronunciat re-du-i-ri-a, redu-i-ri-es...)

A més dels verbs, hi ha quatre classes de paraules que formen sintagmes
al seu voltant:

Observa que la resta de formes verbals amb el mateix hiat sí que porten
dièresi. Exemples: reduït (pronunciat re-du-ït)
reduïssis (pronunciat re-du-ïs-sis)
reduïren (pronunciat re-du-ï-ren), etc.

• Els noms, que formen sintagmes nominals. Els sintagmes nominals
fan dues funcions sintàctiques: subjecte i complement del verb.

1 Explica el significat d’aquestes frases fetes:

• Parlar com un llibre.

oïda

Recorda

• Passar pàgina.

• Un hiat és la

pronunciació en
síl·labes diferents
de dues vocals
seguides.
• La dièresi és el signe

gràfic que indica un
hiat.

• Ser una rata de biblioteca.

2 Explica el significat d’aquests refranys relacionats amb els llibres:

• Llibre tancat no fa lletrat.

N

El periodista ha visitat la zona de l’accident.
SN

SN

subjecte

complement del verb

• Els adjectius, que formen sintagmes adjectivals. Els sintagmes adjectivals fan dues funcions sintàctiques: atribut i complement del nom.
A

A

La càmera nova estava espatllada.

12

oïda (pronunciat o-ï-da)
peüc (pronunciat pe-üc)
agraïa (pronunciat a-gra-ï-a)
construït (pronunciat cons-tru-ït)

Observa que la i de la paraula veïna porta dièresi perquè les vocals e-i es
pronuncien en hiat, mentre que feina no en porta perquè les mateixes
vocals ei es pronuncien en diftong. El mateix passa amb la u: el nom Raül
porta dièresi perquè les vocals a-u es pronuncien en hiat, mentre que
Pau no en porta perquè les mateixes vocals au es pronuncien en diftong.

2. Altres classes de paraules que formen sintagmes (I)

N

Els refranys i les frases fetes
Pasqües

S’escriu dièresi en la i i la u que formen hiat amb altres vocals, excepte
en els casos previstos en la normativa.

oració

N

aigua ➞ aigües
Pasqua ➞ Pasqües
adequar ➞ adequa, adeqües, adeqüi
desaiguar ➞ desaigua, desaigües, desaigüi

2. La dièresi en la i i la u dels hiats

Exemples:

El periodista ha visitat la zona de l’accident.
subjecte

Hi ha llibres de tota mena: grossos i petits, gruixuts i prims, il·lustrats, infantils, literaris... però tots tenen pàgines i coberta, tots poden ser interessants de llegir.

Recorda que el plural dels noms i adjectius acabats en -gua és -gües i que
el dels acabats en -qua és -qües. Una cosa semblant passa amb els verbs
adequar i desaiguar.

L’estructura de l’oració
Les oracions estan formades per paraules. Les paraules s’agrupen en
sintagmes. Cada sintagma té una funció sintàctica dins de l’oració.

Paraules

4

figues

En canvi, no s’escriu dièresi en la u de les síl·labes gue, que, gui i qui,
quan la u no es pronuncia. Exemples: figuera, quedar, perseguir, química.

La

N

VOCABULARI

SA

SA

complement del nom

atribut

• Llibres i vins, els més antics.

16

• De llibres i paraigües no se’n tornen gaires.

18

El lèxic es treballa
a partir de camps
semàntics. Aprendràs
paraules noves però
també descobriràs
les relacions que
hi ha entre elles.

La literatura comença amb l’explicació dels gèneres, i després treballarem el contingut a partir de textos.

LITERATURA

LITERATURA

3

La literatura fantàstica
En Harry Potter és un aprenent de bruixot a l’escola de màgia de Hogwarts. L’últim cap de setmana del
trimestre no té permís per participar a l’excursió a Hogsmeade. És una mesura de seguretat dictada
pel professorat per protegir-lo de Sírius Black.

La narrativa fantàstica està basada en elements sobrenaturals o meravellosos. Solen ser novel·les i relats curts i es barregen amb la literatura
de terror i amb la de ciència-ficció. Més recentment, el món dels relats
fantàstics troba la seva màxima expressió en el món del cinema i dels
videojocs.

El mapa de Magatotis

• Protagonisme d’éssers sobrenaturals (fades, bruixes,
nans, elfs, gnoms, etc.).

Totalment resignat a ser l’únic alumne de tercer que es quedava a l’escola, el matí del dissabte de l’excursió a Hogsmeade, el
Harry es va acomiadar del Ron i de l’Hermione, que anaven ben
abrigats amb la capa i la bufanda, va pujar l’escala de marbre
tot sol i es va dirigir cap a la torre de Gryffindor. A fora havia
començat a nevar i al castell regnava el silenci.

• Importància de la màgia i de fenòmens meravellosos.

—Psst... Harry!

• Ambients i personatges medievalitzants: el castell,
amb les seves diferents parts (sales nobles, masmorres, passadissos, criptes, torres...), cavallers i princeses, etc.

Es va aturar enmig del corredor del tercer pis, es va girar i va veure el Fred i el George, que treien el
cap de darrere d’una estàtua d’una bruixa geperuda amb un sol ull.

Algunes de les característiques de la narrativa fantàstica són:
• Creació de mons imaginatius complets i totalment al marge de la realitat.

—Què feu aquí? —va preguntar el Harry encuriosit—. Com és que no heu anat a Hogsmeade?
—Hem vingut a donar-te una alegria abans de marxar —va dir el Fred, i li va picar l’ullet amb aire
de misteri—. Vine...

• Construcció de sagues narratives, en què s’enllacen diferents novel·les, històries, etapes o generacions d’una mateixa història general.

Continguts literaris
relacionats amb el text ens
permetran descobrir-lo des
d’un altre punt de vista.

Després de llegir
el text, activitats
de comprensió
lectora.

Li va assenyalar una aula buida que hi havia a l’esquerra de l’estàtua bòrnia. El Fred i el George hi
van entrar i el Harry els va seguir. El George va tancar la porta amb molt de compte i llavors es va
girar cap al Harry amb un somriure.

Clàssics de la literatura fantàstica

—Harry, t’hem portat un regal de Nadal avançat —va dir.

• El hòbbit i El Senyor dels Anells (J.R.R. Tolkien).
• Les cròniques de Nàrnia (C.S. Lewis).
• Terramar (Ursula K. Le Guin).
• Harry Potter (J.K. Rowling).

El Fred es va treure alguna cosa de la capa amb un gest ampul·lós i la va posar sobre un dels pupitres.
Era un tros de pergamí gran, quadrat i molt gastat en què no hi havia res escrit. El George va treure
la vareta, va donar uns copets al pergamí i va dir:
—Prometo solemnement que vull fer una malifeta.
I unes fines línies de tinta es van començar a escampar pel pergamí com una teranyina des del punt
en què el George l’havia tocat amb la vareta. S’unien, s’entrecreuaven, es distribuïen per tot l’espai;
llavors van aparèixer unes paraules a l’encapçalament, unes paraules amb lletres grans, verdes i
ondulades que deien:

ACTIVITATS
1 Busca les característiques de la narrativa fantàstica en el text que tens a la pàgina següent.

Els senyors Enllunat, Cuapelada, Lladruc i Forcat,
proveïdors d’ajuda per a les malifetes màgiques,
us presenten:
EL MAPA DE MAGATOTIS

•
•
•
•
•

2 Fixa’t en el que nota en Harry Potter al final del fragment i digues per què el mapa es diu Mapa de Magatotis. Hi veus

algun joc de paraules?

Era un mapa en què hi havia dibuixat al detall el castell de Hogwarts amb els jardins que l’envoltaven.
Però el que era extraordinari eren els punts negres que es movien per la superfície, cada un d’ells
marcat amb un nom escrit amb una lletra minúscula. El Harry s’hi va acostar al·lucinat. Un dels punts
que hi havia a la cantonada superior esquerra indicava que el Dumbledore caminava amunt i avall pel
seu estudi; la Senyora Norris, la gata de l’encarregat de manteniment, anava pel segon pis, i el Peeves,
l’esperit entramaliat, botava per la sala dels trofeus. A més, en passejar els ulls pels passadissos que
li eren tan familiars, el Harry va notar que hi havia alguna cosa més.
El mapa mostrava una sèrie de passatges on ell mai no havia posat els peus. I alguns portaven...
—Directament a Hogsmeade —va dir el Fred, repassant-ne un amb el dit—.
J. K. Rowling. Harry Potter i el pres d’Azkaban (Adaptació)

59

58

I al final de cada unitat, activitats d’avaluació a partir d’un text.

AVALUACIÓ

Llegendes dels boscos irlandesos
La Lilian, la fada violeta, es bressolava neguitosa damunt la fulla d’un pollancre. Era més menuda que l’ungla del dit petit i tenia la pell suau, les ales de vellut i els cabells rinxolats. Una bonica fada irlandesa nascuda per ensumar les
flors, riure alegrement i ballar les llargues nits d’estiu als boscos de Wicklow,
allà on neix l’Slaney, no gaire lluny dels turons del Tallaght.
Però la Lilian sempre s’havia sentit diferent de les seves companyes. De fet, no
s’adeia gens amb el seu tarannà frívol i el seu esperit mentider. La Lilian era
l’única criatura del bosc que no s’engrescava amb l’arribada del bon temps.
Quan cap a finals de primavera el sol feia cap entre els roures coberts de
molsa, la fada violeta s’entristia i tancava els ulls pregant que tornés la foscor.
Tenia les seves raons, però era una llàstima, perquè l’escalfor de l’estiu durava
tot just unes setmanes i encomanava als Daoine Sidhe, els éssers màgics dels
pujols, el desig de ballar a les clarianes dels boscos i celebrar plegats les seves festes nocturnes fins que el fred, un altre cop, congelava els records i els
amagava sota la pluja i el gebre.
Aquella tarda la Lilian no podia suportar la flaire llefiscosa dels gessamins ni la xafogor de l’aire, però l’estiu no en tenia cap culpa. El que
l’amoïnava de debò és que s’acostava l’hora de la cita amb el rei
Finvana, el monarca que governava els Daoine Sidhe.
Alguns irlandesos creien que el llegendari regne dels Tuatha
Dé Danann es trobava davant de les costes emboirades de
Pembrokeshire, en un illot que els mariners coneixien com
l’illa fantasma de Hy Breasail; però la majoria era de l’opinió
que els Tuatha Dé, després de ser vençuts pels milesians en
temps remots, s’havien refugiat sota terra i que la seva cort
misteriosa habitava sota els turons foradats de les valls
irlandeses.
I així era. Des del seu castell de Knokma, el rei Finvana i la reina Oonagh, déus ancestrals dels Tuatha Dé,
continuaven presidint els seguicis, administrant justícia
i dictant les seves lleis arbitràries sobre totes les criatures
màgiques –també conegudes com Daoine Sidhe– que
vivien als boscos irlandesos.

Dibuix

Un raig de sol va escolar-se entre les branques del
vell roure, va grimpar pels peus de la Lilian i li va
xiuxiuejar un secret a cau d’orella: el rei Finvana
cavalcava amb el seu fidel camarlenc Diancecht i
es trobava només a mitja milla de distància. La Lilian
li va donar les gràcies i es va espavilar a correcuita. Va esquitxar-se la cara amb gotes de rosada i va pessigar-se les galtes fins a perdre el
color blanc. El rei Finvana no havia de sospitar
la seva feblesa. Havia de fer veure que era alegre i riallera com les altres fades.
La Lilian, una viatgera del temps, creuava sovint les fronteres entre els humans i les fades
i visitava els dos mons des de feia molts anys.

Però ara es lamentava, era víctima de la seva dualitat. Malgrat que era l’única capaç d’ajuntar somnis i realitats i de mantenir viu l’esperit mil·lenari de les fades –o potser precisament
per això–, s’havia ficat en un cul-de-sac. Tots dos mons s’havien capgirat en contra seu.
–Ja arriben, ja són aquí! –va cridar l’esquirol des de dalt del roure.
La Lilian es va afanyar a donar alguns tocs a l’escenari de la seva representació per entendrir el monarca. Va pregar a la cadernera que cantés i, quan els seus refilets van alleugerir el sopor del capvespre, va pregar al raig de sol que tintés de vermell els núvols i va
demanar si us plau a les campanetes i als pensaments que esclatessin i esquitxessin la
vall de colors. En un tancar i obrir d’ulls, la fada violeta va aconseguir un escenari idíl·lic.
Aleshores, va batre les ales enèrgicament i, mentre augmentava la seva grandària fins a
adquirir mesures humanes, va desprendre un polsim suau i daurat que va temperar el
vent i va escampar bonior, just a temps de donar la benvinguda als seus convidats, dos
déus ben plantats i rossos, com tots els Tuatha Dé.
Maite Carranza. Màgia d’una nit d’estiu

ACTIVITATS
1 Assenyala el complement verbal d’aquestes oracions, indica de quin tipus és i substitueix-lo per un pronom feble:

• Era molt menuda.
• La fada violeta tancava els ulls.
• La Lilian creuava les fronteres entre els humans i les fades.
• Era víctima de la seva dualitat.
• La fada violeta va aconseguir un escenari idíl·lic.
• Va batre les ales.
2 Al text has trobat els mots escalfor i xafogor, amb -r muda. Forma noms similars a partir d’aquests adjectius:

• buit

• verd

• blanc

• abundant

• clar
• serè

3 Escriu un verb que tingui la mateixa arrel que aquestes paraules del text:

• lluny

• culpa

• vell

• terra

• raig

• feblesa

4 Escriu el passat simple i el perifràstic dels verbs afanyar-se i entendrir-se:
afanyar-se
Passat simple

entendrir-se
Passat perifràstic

Passat simple

Passat perifràstic

jo m’afanyí
tu et vas entendrir

5 El text que has llegit pertany a la literatura fantàstica. Busca-hi exemples d’aquestes característiques:

• Mons imaginaris, irreals
• Éssers sobrenaturals, com fades i bruixes
• Ambients medievals (castells, cavallers, princeses...)
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CATALÁN, VALENCIANO Y BALEAR. VERSIÓN PARA TAMAÑOS PEQUEÑOS (2)

Competències
 Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competència artística i cultural
Competència matemàtica

Altres icones
LlibreNet

 Activitats TAC

 Activitats amb el suport
de la guia didàctica

Competència digital
 Competència en el coneixement i la interacció
amb el món físic
Competència d’aprendre a aprendre
Competència social i ciutadana
 Competència d’autonomia, iniciativa personal
i emprenedoria

5

1

M’agrada llegir... o no

Aquí tens el començament d’aquests quatre llibres. Amb
quina portada relacionaries cada fragment?
a) La roba no li tocava el cos, anava amarat de suor i pel
tub de l’intestí alguna cosa se li obria pas amb
trepidència cap al trau final. Tot un poema.
Però calia fer-ho i ràpid.
Era el seu primer atracament.
b) Una veu robusta, amb una mena de vibració metàl·lica,
s’alçà de la mar i retrunyí en les tenebres, llançant
aquestes amenaçadores paraules:
–Ei, els del bot! Quiets o us envio a fons!....
c) Quan el senyor Bilbo Saquet, de l’Atzusac, anuncià que
aviat celebraria el seu cent onzè aniversari amb una
festa d’especial magnificència, l’excitació a Hobbiters
fou molt gran i tot foren enraonadisses.
d) Digueu-me Ismael. Uns anys enrere –no cal precisar
quants–, tenia pocs diners, o cap ni un, i no hi havia res
de particular que m’interessés en terra, i vaig pensar
d’anar-me’n a navegar una mica per veure la part
líquida del món.

6

Comunicació

1

Els mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació de masses pretenen difondre missatges a
un gran públic. L’objectiu és oferir informació, especialment de l’actualitat, però també interpretar-la i, per tant, ajudar el públic a formar-se
una opinió sobre cada tema.
Els mitjans de comunicació poden ser:
• Escrits (diaris i revistes), orals (ràdio) o audiovisuals (televisió).
• D’àmbit local, nacionals o internacionals.
• De temàtica general o especialitzats en determinades matèries, com
ara els esports, la història, els viatges...
Actualment, la majoria de mitjans de comunicació es poden consultar
per Internet, i la versió a la xarxa té uns recursos diferents de la versió
impresa o televisiva.
Els mitjans de comunicació busquen la claredat i la comprensió fàcil
dels missatges. Per això, el registre utilitzat és l’estàndard, amb un vocabulari entenedor i una sintaxi més aviat simple.
Els periodistes són els professionals que elaboren la informació, i en tot moment han de distingir la informació (els fets, les dades, els esdeveniments
concrets...) de les valoracions subjectives o l’opinió (la crítica o l’elogi de
determinades actituds, les idees personals o de grups socials o polítics...).

ACTIVITATS
1 Busca un exemple català de cada tipus de mitjà de comunicació:

• Un mitjà de comunicació oral d’abast nacional
• Un mitjà de comunicació oral d’abast local





• Un mitjà de comunicació escrit d’abast nacional
• Un mitjà de comunicació escrit d’abast local




• Un mitjà de comunicació audiovisual d’abast nacional
• Un mitjà de comunicació audiovisual d’abast local



2 Busca a Internet el nom d’alguna revista escrita en català especialitzada en els temes següents:

• música

• arts plàstiques

• esports

• gastronomia

• motor

• viatges

3 Explica què és l’horari protegit, parlant de televisió, i digues per què és important

que es respecti.
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SABER FER

COMPETÈNCIES DE COMPRENSIÓ LECTORA

Bé, ja hi som!
Benvinguts al 30
d’octubre de 1938.

Fas broma,
Shia? No has assistit
a les reunions?

...ja li ho explico jo.

Tranquil, Iago,
l’han avisat a
última hora.
I què hem
vingut a fer, aquí?
No sembla que hi hagi
de passar res
interessant...

Deixa-ho,
Alondra...

Aquest home que veieu
és Orson Welles. Sou aquí per viure
en directe l’adaptació radiofònica
de La guerra dels mons, una novel·la
en què els extraterrestres envaeixen
la Terra. Molta gent no va adonar-se
que era una representació
i el pànic es va estendre
entre la població.

8

Centre d’Investigació Històrica
de Viatges Temporals

Comunicació

Ah, sí! He vist
alguna cosa per
Internet. La va
fer bona!

Sí, però sobretot va ser el dia
en què va quedar palès el poder que tenien els mitjans
de comunicació sobre les masses. I és per això que som
aquí... per documentar-ho i que tothom ho visqui
en rigorós directe.

1

Ei! I si ens
fem una
autofoto
amb ell?

Prou! Saps perfectament que
qualsevol interacció amb la gent del passat
està prohibida. NO PODEM DESACTIVAR
ELS CINTURONS DE CAMUFLATGE!

No podem desactivar-los perquè,
per poder-ho fer, els hauríem d’haver
activat abans, deus voler dir...

La veritat,
Orson, aquesta història
es fa difícil de creure.
No crec que en el futur
puguem veure res que
s’hi assembli.

I encara sort que
el senyor Welles
no s’ha adonat
de res...

Mike, el futur
ja és aquí!

9

CLAUS DE LA LECTURA
En la lectura d’aquest còmic ens fixarem en els dos plans
de l’acció: l’episodi de La guerra dels mons d’Orson Welles,
que va tenir lloc el 1938, i l’expedició que des del present
han fet els investigadors del Centre d’Investigació
Històrica de Viatges Temporals. També prendrem

consciència de com entren en contacte i de la relació
que hi ha entre els personatges de tots dos mons.
Al llarg de la lectura, farem igualment atenció al llenguatge
del còmic (diàlegs, pensaments, colors, núvols, línies
cinètiques...)

ACTIVITATS
1 Busca aquestes paraules del text al diccionari i escriu una oració en què quedi clar el significat:

• adaptació



• palès



• camuflatge



• pànic



• interacció



• desactivar



2 En els còmics, el text es recull dins de globus o bafarades. Observa aquestes dues vinyetes i explica a quin personatge

correspon cada bafarada i per què té la forma que té.
Fas broma,
Shia? No has assistit
a les reunions?
Tranquil, Iago,
l’han avisat a
última hora.
I què hem
vingut a fer, aquí?
No sembla que hi
hagi de passar res
interessant...

I encara sort que
el senyor Welles no
s’ha adonat
de res...

Deixa-ho,
Alondra...






3 Un altre recurs dels còmics són les línies cinètiques,

que indiquen moviment. Explica el significat
de les línies que veus en les vinyetes següents:
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Bé, ja hi som!
Benvinguts al 30
d’octubre de 1938.
No podem desactivar-los perquè,
per poder-ho fer, els hauríem d’haver
activat abans, deus voler dir...

Comunicació

1

4 Marca la resposta correcta a cada pregunta:

a) Qui són en Iago, la Shia i l’Alondra?
		

d)	Per què desapareixen els tres exploradors?

Tècnics de la ràdio

Perquè els han descobert.

Investigadors que vénen del futur

Perquè no volen que els descobreixin.

Ajudants d’Orson Welles
b) Qui no sap què ha anat a fer al 1938?

e)	Quin personatge d’aquest còmic va existir
en la realitat?

la Shia

en Iago

l’Alondra

Orson Welles

en Iago

en Mike

en Mike
c) Per què s’enfada en Iago?
Perquè la Shia ha desactivat el seu cinturó de camuflatge.
Perquè la Shia es vol fer una foto amb Orson Welles.

5 En la vinyeta final, Orson Welles diu: «Mike, el futur ja és aquí». Explica què vol dir

aquesta frase i com la interpretes tu, tenint en compte el context.

Mike, el futur
ja és aquí!








6 Explica la utilització que fas i l’opinió que et mereixen els diferents mitjans de comunicació (diaris, revistes, ràdio,

televisió, Internet). Per redactar el teu escrit tingues en compte, entre altres, aquests aspectes:
• Amb quins mitjans de comunicació t’informes més sovint?
• Quines èpoques de l’any, quins dies de la setmana i quines hores del dia fas servir més o menys cada mitjà?
• Què és el que t’agrada més de cada mitjà? I el que et desagrada més?
• En conjunt, creus que fas servir els mitjans per distreure’t, per informar-te, per formar-te una opinió sobre temes d’actualitat,
per adquirir coneixements, per altres funcions?
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GRAMÀTICA

L’estructura de l’oració
Les oracions estan formades per paraules. Les paraules s’agrupen en
sintagmes. Cada sintagma té una funció sintàctica dins de l’oració.

Paraules

La

ràdio

difon

informació.

determinant

nom

verb

nom

Sintagmes

sintagma nominal

sintagma verbal

Funcions
sintàctiques

subjecte

predicat
oració

1. El verb
El verb és una paraula molt important en l’estructura de l’oració. Sense
verb en forma personal, els enunciats es consideren frases o fragments,
però no oracions. Al voltant del verb es forma el sintagma verbal. Diem
que el verb és el nucli del sintagma verbal:

difon informació
		

V (nucli)
SV

De sintagma verbal n’hi ha un i només un per oració, i sempre té la mateixa funció sintàctica: predicat de l’oració. El predicat és l’únic component imprescindible en qualsevol oració.

2. Altres classes de paraules que formen sintagmes (I)
A més dels verbs, hi ha quatre classes de paraules que formen sintagmes
al seu voltant:
• Els noms, que formen sintagmes nominals. Els sintagmes nominals
fan dues funcions sintàctiques: subjecte i complement del verb.
N

N

El periodista ha visitat la zona de l’accident.
SN

SN

subjecte

complement del verb

• Els adjectius, que formen sintagmes adjectivals. Els sintagmes adjectivals fan dues funcions sintàctiques: atribut i complement del nom.
A

A

La càmera nova estava espatllada.
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SA

SA

complement del nom

atribut

GRAMÀTICA

1

ACTIVITATS
1 Ordena, de més gran a més petita, aquestes unitats d’anàlisi gramatical:

sintagma • oració • paraula

   
   
2 Digues si les afirmacions següents són certes o falses:

Un enunciat sempre conté un verb en forma personal.
El predicat és imprescindible en qualsevol oració.
El determinant genera un tipus de sintagma.
Cada sintagma de l’oració té una funció concreta.
3 Escriu un sintagma que tingui com a nucli les paraules següents:

festa

cargols

blau

baixàvem

   
   
■ Digues de quin tipus és cada sintagma que has escrit.



4 Relaciona cada classe de sintagma amb la funció sintàctica o les funcions sintàctiques que fa dins de l’oració:

					

• complement del nom

sintagma verbal •				

• complement del verb

sintagma nominal •				

• atribut

sintagma adjectival •				

• predicat

					

• subjecte

5 Digues la funció de cadascun dels sintagmes subratllats en les oracions següents:

• En Joan Lluís és simpàtic.
• Els arquitectes no s’expliquen l’ensorrament.
• La Maria Antònia viu a la casa de la cantonada.
• Han trencat una bombeta elèctrica.

6 Ruleta de verbs.
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2. Altres classes de paraules que formen sintagmes (II)
• Els adverbis, que formen sintagmes adverbials. Els sintagmes adverbials fan dues funcions sintàctiques importants: modifiquen un adjectiu
o un altre adverbi, o bé fan de complement del verb.
		
Adv
Adv
		
La periodista ha elaborat prou ràpidament		
una informació força delicada.
		
			
Adv (modifica un adjectiu)
		SAdv		
complement del verb

L’adverbi força modifica l’adjectiu delicada, l’adverbi prou modifica l’adverbi ràpidament, i el sintagma adverbial prou ràpidament és un complement del verb ha elaborat.
• Les preposicions, que formen sintagmes preposicionals. Els sintagmes preposicionals fan dues funcions sintàctiques importants: complement del nom i complement del verb.
Prep

Prep

Les emissores de la comarca solen informar del trànsit local.
SP

SP

complement del nom

complement del verb

Hi ha cinc classes de paraules que formen sintagmes al seu voltant: els verbs (sintagmes verbals), els noms (sintagmes nominals), els adjectius (sintagmes adjectivals), els
adverbis (sintagmes adverbials) i les preposicions (sintagmes preposicionals).

3. Classes de paraules que no generen sintagmes
Hi ha quatres classes de paraules que també formen part de l’oració però
que no generen sintagmes:
• Els determinants, que acompanyen els noms no pas per expressar-ne
cap característica pròpia com fan els adjectius, sinó per indicar-ne nocions diverses com ara de qui és, quant n’hi ha, si és lluny o a la vora, etc.
Exemple: He llegit tres articles en aquesta revista.
• Els pronoms, que substitueixen mots o grups de mots que no volem
expressar o, senzillament, repetir.
Exemple: Ells no estan d’acord amb la proposta, no hi estan per diverses
raons.
• Les conjuncions, que posen en relació dos sintagmes a l’interior d’una
oració, o fins i tot dues oracions.
Exemple: Han publicat la notícia i moltes fotos, perquè consideren el tema
important.
• Les interjeccions, que expressen un sentiment o una emoció complets,
amb forma exclamativa.
Exemple: Ai!
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GRAMÀTICA

1

ACTIVITATS
1 Classifica les classes de paraules del requadre en la taula que tens a sota.

noms • adjectius • determinants • interjeccions • preposicions
verbs • pronoms • adverbis • conjuncions

Classe de paraules imprescindible
en l’oració

Altres classes de paraules que
formen sintagma

Altres classes de paraules que no
formen sintagma

2 Dins d’aquests sintagmes nominals, subratlla les diferents paraules i digues si són noms, adjectius o determinants.

• Aquelles noies altes. 	
• Les nostres maletes.
• Tres elefants africans.
• Algun turista despistat. 	
3 Torna a escriure aquestes oracions, fent servir un pronom que eviti la repetició que contenen:

• Han vist una jaqueta molt maca i s’han comprat la jaqueta maca.

• Vés a casa del Ramon i dóna records al Ramon.

• Vaig fer un forat a la paret i vaig penjar el quadre a la paret.

4 Completa aquestes oracions amb preposicions i conjuncions:

• La veïna

tercer pis és una mica sorda

• Vindrem

peu o

bicicleta,

no sent mai el timbre.
no traurem el cotxe per tan poc tros.

• Aquesta pel·lícula sembla feta expressament

la Marta.

5 Escriu l’antònim d’aquests adverbis:

• damunt		 				
• darrere					 	
• abans			 			
• mai		 				
• lentament		 				
6 Digues la interjecció que expressa:

• dolor		 				
• cansament o mandra				
• cridar l’atenció d’algú	 			
• fàstic		 				
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ORTOGRAFIA

La dièresi
1. La dièresi en les síl·labes güe, qüe, güi, qüi
S’escriu dièresi en la u de les síl·labes güe, qüe, güi i qüi, quan la u es
pronuncia. Exemples: següent, qüestió, pingüí, obliqüitat.

figues

En canvi, no s’escriu dièresi en la u de les síl·labes gue, que, gui i qui,
quan la u no es pronuncia. Exemples: figuera, quedar, perseguir, química.
Observa que en les síl·labes gua, qua, guo i quo, la u es pronuncia sempre, sense que calgui escriure-hi dièresi. Exemples: guanyar, quadrat, paraiguot, quota.
Recorda que el plural dels noms i adjectius acabats en -gua és -gües i que
el dels acabats en -qua és -qües. Una cosa semblant passa amb els verbs
adequar i desaiguar.
Exemples:
aigua ➞ aigües
		Pasqua ➞ Pasqües
		adequar ➞ adequa, adeqües, adeqüi
		desaiguar ➞ desaigua, desaigües, desaigüi

Pasqües

2. La dièresi en la i i la u dels hiats
S’escriu dièresi en la i i la u que formen hiat amb altres vocals, excepte
en els casos previstos en la normativa.
Exemples:
oïda (pronunciat o-ï-da)
		peüc (pronunciat pe-üc)
		agraïa (pronunciat a-gra-ï-a)
		construït (pronunciat cons-tru-ït)

peücs

Observa que la i de la paraula veïna porta dièresi perquè les vocals e-i es
pronuncien en hiat, mentre que feina no en porta perquè les mateixes
vocals ei es pronuncien en diftong. El mateix passa amb la u: el nom Raül
porta dièresi perquè les vocals a-u es pronuncien en hiat, mentre que
Pau no en porta perquè les mateixes vocals au es pronuncien en diftong.
Casos en què la normativa estableix que no s’ha d’escriure dièresi:
1. Quan la i que hauria de dur dièresi ja porta un accent segons les normes. Exemple: país (pronunciat pa-ís) hauria de dur dièresi (com paï-sos), però no en porta perquè ja duu accent gràfic.
2. 
Quan la i que hauria de dur dièresi forma part d’una terminació verbal d’infinitiu, gerundi, futur o condicional d’un verb acabat en vocal
+ ir.
Exemples: reduir (infinitiu, pronunciat re-du-ir)
reduint (gerundi, pronunciat re-du-int)
reduiré, reduiràs... (futur, pronunciat re-du-i-ré, re-du-i-ràs...)
	reduiria, reduiries... (condicional, pronunciat re-du-i-ri-a, redu-i-ri-es...)
Observa que la resta de formes verbals amb el mateix hiat sí que porten
dièresi. Exemples: reduït (pronunciat re-du-ït)
reduïssis (pronunciat re-du-ïs-sis)
reduïren (pronunciat re-du-ï-ren), etc.
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oïda

Recorda
• Un hiat és la

pronunciació en
síl·labes diferents
de dues vocals
seguides.
• La dièresi és el signe

gràfic que indica un
hiat.

ORTOGRAFIA

1

ACTIVITATS
1 Escriu el plural d’aquests noms:

• piragua

• piga

• arruga

• aigua

• botiga

• llengua

■ En quins casos apareix la dièresi en el plural?

2 En cadascuna d’aquestes famílies de paraules n’hi ha una que ha de dur dièresi. Identifica-la i escriu-la correctament.

• aigua - aiguat - aiguera

• Pasqua - pasques - pasqual

• paraigua - paraiguer - paraiguot

• obliquitat - obliqua - obliquament

3 Escriu una paraula que porti dièresi a partir de cadascuna de les següents:

• veí

• heroi

• trair

• cafè

• peu

4 Escriu el nom del que veus en aquestes fotografies:

5 Completa aquestes oracions amb la forma del verb conduir en el temps que s’indica:

• El van multar perquè

massa ràpid per l’autopista. (imperfet d’indicatiu)

• El majordom els

fins al despatx del senyor Mateu. (passat perifràstic)

• Quan sigui gran

un programa d’humor a la ràdio. (futur)

• En sortir de casa, li va prometre que

amb prudència. (condicional)
amb els llums encesos. (imperfet de subjuntiu)

• El mosso d’esquadra indicava als conductors que

6 Escriu l’infinitiu, el gerundi i les quatre formes del participi d’aquests verbs:

agrair

beneir

reduir

construir
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VOCABULARI

Els llibres
Hi ha llibres de tota mena: grossos i petits, gruixuts i prims, il·lustrats, infantils, literaris... però tots tenen pàgines i coberta, tots poden ser interessants de llegir.

Els refranys i les frases fetes
La llengua disposa de diversos recursos expressius que tenen una forma
fixa, com ara els refranys i les frases fetes. Per entendre’ls, cal conèixer què
signifiquen en conjunt, ja que el seu significat no es pot deduir literalment
del que signifiquen les diferents paraules o parts que els formen.

• Els refranys són dites populars, en forma de sentència. Expressen un
judici sobre algun aspecte de la vida o de les persones, en el qual normalment es posen en relació dues idees.
	Per exemple, que el llegir no ens faci perdre l’escriure vol expressar que
no perdem de vista l’essencial, el que és fonamental, distrets per coses
més atractives, noves, etc.

• Les frases fetes són expressions d’ús corrent en la llengua que tenen un
significat que no pot ser deduït del significat de les paraules que les componen.
	Per exemple, explicar-se com un llibre sense fulls vol dir explicar-se molt
malament.

ACTIVITATS
1 Explica el significat d’aquestes frases fetes:

• Parlar com un llibre.

• Passar pàgina.

• Ser una rata de biblioteca.


2 Explica el significat d’aquests refranys relacionats amb els llibres:

• Llibre tancat no fa lletrat.

• Llibres i vins, els més antics.

• De llibres i paraigües no se’n tornen gaires.
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VOCABULARI

1

3 Resol aquests mots encreuats i trobaràs una paraula que té relació amb els llibres.

1. Nom del llibre.
2. Empresa que es dedica a la selecció, edició, venda
i promoció de llibres.

1

T

2

3. Persona que comercia amb llibres.

3

4. Equipament de lectura i préstec de llibres.

4

5. Protecció de paper, cartolina, etc., amb què es cobreix el llom
i els dos costats d’un llibre.

5
6

6. El que consultem quan volem buscar un llibre en una biblioteca.

7

7. Lloc on s’imprimeixen els llibres.
8

8. Moble on es col·loquen els llibres.

4 Escriu el plural d’aquestes paraules relacionades amb els llibres:

• apèndix

		

• sinopsi

• text

		

• índex

• assaig

		

• annex

5 Separa aquestes paraules en dues columnes segons si són sinònimes de resum o de pròleg:

sumari • compendi • prefaci • síntesi • introducció • exordi
sinopsi • preàmbul • extracte • proemi

Sinònims de resum

Sinònims de pròleg

6 Relaciona cadascun d’aquests termes amb la seva definició:

pergamí
• Obra escrita a mà.
mecanoscrit

• Imprès abans de l’any 1500.
• Escrit a màquina.

ex-libris

manuscrit

• Pell d’animal preparada per escriure-hi.
• Inscripció que es posa als llibres per indicar-ne el propietari.

incunable
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LITERATURA

La literatura a l’escola, als mitjans
de comunicació i en altres formats
A part d’aprendre literatura a l’escola, tens moltes altres maneres d’accedir-hi o de mantenir-t’hi en contacte. Un dels espais on més es difon la
literatura són les biblioteques, que organitzen nombroses activitats de
foment de la lectura, com ara l’hora del conte per a infants, exposicions,
conferències i presentacions de llibres, clubs de lectura, etc.
També en els mitjans de comunicació hi ha iniciatives diverses per donar a conèixer l’actualitat literària, com ara:
• 
Els suplements setmanals de cultura i lletres que publiquen la majoria
de diaris, i que solen incloure la llista dels llibres més venuts darrerament en les categories de ficció i no-ficció.
• 
Les revistes pròpiament literàries o les que, sense ser-ho, inclouen contes, narracions, poemes, etc. N’hi ha de pensades especialment per al
públic infantil o juvenil.
• 
Els programes de ràdio i televisió de temàtica literària, que solen incloure entrevistes a autors que acaben de publicar algun títol o que han
rebut algun premi recentment.
• 
Els premis literaris per votació popular a través de certs mitjans.
A més, la literatura està vinculada al territori: els escenaris d’una novel·
la o el lloc on va viure un escriptor poden donar lloc a rutes literàries.
Aquestes rutes poden incloure la casa natal o de residència de l’escriptor, els paisatges que va descriure o els indrets on se situen les seves
obres.
També cal destacar l’adaptació d’obres literàries al cinema, a la televisió,
al còmic o al teatre. També a Internet trobem pàgines web i blogs especialitzats en literatura, on podem trobar informació, valoracions i opinions d’obres i autors, i també podem deixar-hi el nostre comentari. A la
xarxa, són molts els textos literaris que podem sentir recitar, cantar o,
senzillament, veure il·lustrats amb imatges.
Celebracions
Pràcticament cada any hi ha un autor destacat del qual se celebra algun
aniversari: centenari del naixement o de la mort, aniversari rodó de la publicació
d’alguna obra, etc. Durant el període corresponent són molts els actes públics que
recorden la seva figura, i és una manera agradable de fer cultura literària seguint
l’actualitat.

Sant Jordi
Si hi ha un dia a l’any en què els llibres tenen el màxim protagonisme a Catalunya,
aquest és la diada de Sant Jordi. Podem intensificar el nostre contacte amb la
literatura amb actes com la signatura d’exemplars per part dels autors, o el simple fet
de regalar-se llibres.
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1

ACTIVITATS

Com una novel·la
El verb llegir no admet l’imperatiu. Aversió que comparteix amb alguns altres:
amb el verb estimar..., amb el verb somiar...
Sempre es pot provar, és clar. Proveu-ho: «Estima’m!» «Somia!» «Llegeix!»
«Llegeix! Vinga, llegeix, t’ordeno que llegeixis!»
–Puja a la teva habitació i llegeix!
Resultat?
Cap.
S’ha adormit damunt del llibre. De cop i volta, la finestra li ha semblat immensament oberta sobre
alguna cosa desitjable. És per aquí per on s’ha enlairat. Per fugir del llibre. Però es tracta d’un son
vigilant: el llibre continua obert davant seu. Per poc que obríssim la porta de la seva habitació, el
trobaríem assegut a la taula, assenyadament ocupat a llegir. Fins i tot si hem pujat de puntetes, ens
haurà sentit venir des de la superfície del seu son.
–Què? T’agrada?
No ens contestarà que no, això seria un crim de lesa majestat. El llibre és sagrat. Com et pot no agradar llegir? No, ens respondrà que les descripcions són massa llargues.
Tranquils, tornarem a la nostra televisió. Fins i tot pot ser que aquesta reflexió susciti un debat apassionant entre nosaltres i els nostres...
–Les descripcions li semblen massa llargues. És comprensiu, som al segle de l’audiovisual, evidentment, els novel·listes del segle xix ho havien de descriure tot...
–No és una raó per permetre-li que salti la meitat de les pàgines!
...
No cal que ens cansem, ja s’ha adormit.
Daniel Pennac. Com una novel·la

1 Digues si les afirmacions següents són certes o falses:

L’habitació del noi és al pis superior de la casa.
Els pares també són al pis de dalt mirant la tele.
El noi es distreu mirant per la finestra.
La lectura fa somiar al noi mons imaginaris.
El noi s’adorm d’avorriment.
2 Discutiu, per parelles, els arguments del jove lector i dels seus pares:

• Quan el noi diu que troba les descripcions massa llargues, creus que diu el que pensa realment o que posa una excusa
perquè li fa mandra llegir?
• Quan els adults opinen que els llibres s’han de llegir tal com van ser escrits en la seva època, és a dir, sense saltar les
descripcions, diuen per què? I vosaltres, podeu trobar arguments per saltar-se-les?
3 Busca mostres de literatura en:

• El cinema:
• El còmic:



• Internet:





• El món del turisme:
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AVALUACIÓ

22

ACTIVITATS
1 Explica en un parell de línies els fets que narra el còmic que has llegit. Escriu la narració en tercera persona.



2 Escriu la categoria lèxica de les paraules que apareixen

en aquesta bafarada del còmic.






3 Copia els tres adjectius que surten en el text, que coincideixen en gènere i nombre.




4 En aquestes tres oracions, els complements verbals consten d’una sola paraula. Assenyala’ls i digues de quina categoria

lèxica són:
• Els veus?					



• Són ninots.					



• Ens heu enganyat miserablement.		



5 En el text hi ha una paraula amb dièresi, busca-la i explica per què s’escriu així.




6 Escriu un text breu d’unes cent cinquanta paraules, com si fos una notícia o la crònica periodística del rally amb esquís

que apareix en el còmic. Si tries la crònica, mira de posar-hi una mica d’emoció amb el relat d’una tempesta o d’un
accident a la neu.
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