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Esquema del llibre

L’estructura de les unitats didàctiques és molt regular i molt senzilla,
per tal que tots els continguts siguin fàcils de localitzar.
Cada unitat comença amb unes
pàgines motivadores, centrades
en les imatges i en què es presenten
activitats bàsicament orals, perquè
tots us pugueu expressar lliurement.
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No m’ho crec!
Què has fet aquest estiu? Segur que tens coses per explicar als teus
companys i companyes... i potser també els deixaràs anar alguna
bola. Fes una llista de tres coses que has fet aquest estiu (inclou-n’hi
alguna que hagi estat especial per a tu) i afegeix-n’hi una entremig
que no sigui veritat però que podries haver fet. Llegiu cadascú la
vostra llista en veu alta a veure si els companys encerten la mentida.

L’índex de la unitat
et presenta el que aprendràs
i el que aprendràs a fer.
6

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

7
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Les competències de comprensió lectora i el treball comunicatiu més pràctic es presenten a continuació.
3

ComuniCaCió

SaBER FER

ComPETÈnCiES DE ComPREnSió LECToRa

SABER FER

Legrand a l’illa de Sullivan

Explicar una anècdota

Molts anys enrere, em vaig fer amic íntim d’un senyor anomenat William Legrand. Era d’una antiga família d’hugonots1 que en altres temps havia tingut
una gran fortuna, però una sèrie de desgràcies l’havien abocat a la indigència.
Per evitar la mortificació que li comportaven aquestes desventures se’n va
anar de Nova Orleans, la ciutat dels seus avantpassats, i es va instal·lar a l’illa
de Sullivan, prop de Charleston, a Carolina del Sud.

Una lectura
interessant,
de vegades
divertida
i de vegades
més seriosa.

nyar un vell negre anomenat Júpiter, que la família havia alliberat abans de
caure en desgràcia però que, ni amb amenaces ni amb promeses, no l’havien
pogut convèncer que abandonés el que ell considerava el seu dret de vetllar
fidelment les passes del seu jove massa6 Will. Tampoc és improbable que els
parents de Legrand, considerant que aquest últim tenia una ment una mica
inestable, haguessin procurat inculcar aquesta obstinació a en Júpiter a fi que
vigilés i custodiés aquell solitari vagabund.

Aquesta illa és molt singular. Consisteix en poca cosa més que sorra marina, i
fa unes tres milles de llargada. La seva amplada no excedeix en cap punt el
quart de milla. La separa de terra ferma un rierol a penes perceptible que
traspua enmig d’una desolada zona de joncs i fang, residència preferida de les
fotges2. La vegetació, com es pot suposar, hi és escassa o bé esquifida. No s’hi
veu cap arbre, ni gros ni petit. Cap a l’extrem occidental, on hi ha el fort Moultrie i on s’alcen algunes miserables construccions de fusta habitades els estius
pels que fugen de la pols i de la febre de Charleston, s’hi pot trobar, això sí, la
palmera de ventall espinosa, però l’illa sencera, exceptuant aquesta punta occidental i una franja de sorra blanca i granelluda arran de costa, està coberta
per un dens matollar d’una murtra3 olorosa, molt apreciada pels horticultors
d’Anglaterra. Sovint, els arbustos arriben a tenir-hi una altura de quinze o vint
peus, i hi formen un sotabosc pràcticament impenetrable que impregna l’aire
amb la seva fragància.

Segur que t’has trobat alguna vegada en una situació en què t’hauria
agradat fer-te invisible per no passar un moment de vergonya o d’incomoditat. Per exemple:
• Una vegada que vas fer una pífia enorme.
• Una vegada que vas tenir un oblit imperdonable.
• Una vegada que vas cometre una equivocació que ara fa riure, però
que en aquell moment no feia cap gràcia.

Rares vegades fa uns hiverns gaire freds a la latitud de l’illa de Sullivan, com
tampoc no és gaire habitual haver d’encendre foc a la tardor. Això no obstant,
cap a mitjan mes d’octubre de 18..., hi va haver un dia d’un fred insòlit. Poc
abans de la posta de sol vaig obrir-me pasSABER
enmig de
la vegetació
permanentFER
COMPETÈNCIES
DE COMPRENSIÓ LECTORA
ment verda fins a la cabana del meu amic, al qual no visitava des de feia unes
quantes setmanes: en aquella època jo vivia a Charleston, a nou milles deObtenir
l’illa,
informació
i les possibilitats de transport per anar a l’illa i tornar-ne eren bastant més
1 Respon aquestes preguntes sobre la lectura:
escasses que avui dia. Havent arribat a la cabana, vaig trucar-hi, tal com acostumava a fer; i, en no obtenir cap resposta, vaig buscar la clau allà on sabia
• A quin país passa l’acció?
que estava amagada, vaig obrir la porta i vaig entrar. A la llar hi cremava un
• Com és el clima de l’illa de Sullivan?
bon foc, cosa que era una novetat però que no em va desplaure gens. Em vaig
• On i com es coneixen el narrador i Legrand? Quina relació tenen?
treure l’abric, vaig acostar una butaca a aquells troncs espeternegants i, paci• Legrand té molts llibres. Llegeix gaire?
entment, vaig esperar que arribessin els meus hostes.
• Quina és l’afició principal de Legrand?

• Una vegada que vas fer un comentari fora de lloc davant de la persona menys indicada.
Al cap del temps, aquestes situacions una mica molestes poden ser
explicades com a anècdotes relativament divertides. Que resultin més
o menys gracioses dependrà dels fets narrats, però també de l’habilitat
de qui els explica.
11 Prepara’t per explicar dues anècdotes davant de tota la classe.

• Primer, pensa en alguna situació semblant a les anteriors que hagis viscut i
busca una manera divertida d’explicar-la. Si cal, fes un petit esquema o anota’n
detalls importants que vulguis explicar.
• Després, inventa’t una altra situació que es pugui explicar com una anècdota,
pensa’n bé els detalls perquè sigui versemblant.

■ Ara imagina’t que ets un d’aquests periodistes i has de redactar
una notícia en què expliquis què ha passat. Fes servir l’estil indirecte
i intenta transmetre no només què ha dit, sinó també com ho ha
• Com pot entrar el narrador a la cabana?
dit i quina actitud tenia.
• Qui es troba quan hi entra?

• Qui és Júpiter?
Edgar allan PoE. L’escarabat d’or

Als amagatalls més recòndits d’aquest sotabosc, no gaire apartat de l’extrem
oriental i més remot de l’illa, Legrand s’hi havia construït una petita cabana on
vivia quan, per pura casualitat, vaig fer-hi coneixença. Aviat en va néixer una
amistat, perquè aquell home solitari inspirava interès i estimació. Vaig descobrir que era una persona culta i que posseïa una intel·ligència poc habitual, si
bé l’afectava la misantropia4 i el dominaven uns estats d’ànim oposats que alternaven entusiasme i melancolia. Tenia molts llibres, però poques vegades els
utilitzava. Els seus divertiments principals eren la caça i la pesca, o deambular
al llarg de la platja i enmig de les murtres buscant petxines o exemplars d’insectes; d’aquests últims en tenia una col·lecció d’espècimens que hauria provocat l’enveja d’en Swammerdamm5. En aquestes excursions el solia acompa-

• Finalment, explica les dues anècdotes a la classe, sense dir quina és real
i quina és inventada. Els teus companys i companyes també explicaran dues
anècdotes.

• On viu el narrador?

2 Escriu un sinònim d’aquestes paraules i explica’n el significat:

1

hugonots: protestants francesos que van fugir del seu país perquè
van ser perseguits durant les guerres de religió dels segles xvi i xvii.

2

fotges: ocells que tenen el seu hàbitat a la vora de rius, llacs i aiguamolls.• singular
murtra: arbust aromàtic de fulla perenne.
• traspuar

3
4

misantropia: aversió al tracte amb altres persones.

5

Jan Swammerdamm (1637-1680): naturalista i zoòleg holandès.

6

massa: deformació del substantiu master (‘amo’), molt característica
dels criats i esclaus negres.

12 Entre tots, intenteu distingir les anècdotes reals de les inventades. Responeu

• mortificació

• desolada

• deambular

• desventures

• esquifida

• obstinació

• recòndits

• insòlit

• remot

• desplaure

aquestes preguntes:
• Quins elements de l’explicació us han fet pensar que cada anècdota és real
o inventada? L’heu encertada?
• Quines tècniques ha fet servir cadascú per intentar que l’anècdota falsa fos
creïble?
13 Torneu a explicar i escoltar les anècdotes que han tingut més èxit. Responeu

3 Busca al text paraules que pertanyin als camps semàntics següents:

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

aquestes preguntes:
vegetació

accidents geogràfics

construccions humanes

• S’hi pot distingir clarament el plantejament, el nus i el desenllaç?
• Quins temps verbals s’han fet servir en cada cas?

4 Fes un recull de totes les paraules i expressions que es fan servir per explicar

Converses i descripció de persones

el caràcter de William Legrand.

Interpretar el sentit

7 Observa aquests dos personatges i després, per parelles, imagineu-vos les

situacions següents:

5 Aquest text és l’inici d’un conte força llarg d’Edgar Allan Poe. Aquest escriptor

nord-americà va escriure molts contes que narren històries tenebroses,
aventures intrigants i de terror. Creus que aquest conte també té
alguna d’aquestes característiques? Busca en el text que has llegit algun
detall intrigant, tenebrós o terrorífic.

A

B

6 Digues amb quin paràgraf es poden relacionar els enunciats següents:

• William Legrand viu en una petita cabana i acostuma a passejar per la platja
buscant petxines o insectes.
59

58

14

• William Legrand, amic del narrador, se’n va anar a viure a una illa.
• L’illa de Sullivan és molt petita i està coberta gairebé totalment per matolls.
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Expressar-se
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7 L’acció del text passa a l’estat de Carolina del Sud i es parla d’un criat, esclau

alliberat, de raça negra. Busca informació sobre el tema de l’esclavatge al sud
dels Estats Units i redacta un text per explicar-ne la història. També podeu
fer-ne una exposició oral i un debat.

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

■ Un dels membres de la parella ha perdut un objecte que té un gran valor
sentimental i ha penjat cartells pel barri per si algú l’ha trobat. L’altre membre de la
parella farà el paper del personatge A, que ha trobat l’objecte, i es presenta a casa
seva per tornar-l’hi. Representeu el diàleg i transcriviu-lo.

8 Escriu una possible continuació del conte. Introdueix-hi algun element

de sorpresa i d’intriga relacionat amb l’ambient misteriós del fragment
que has llegit.

■ Feu el mateix amb el personatge B, però intercanviant els papers que representen.
8 Contesta les preguntes següents, sobre les dues converses de l’activitat anterior:

• Són iguals, les salutacions, en tots dos casos?
60

• Heu fet servir el mateix tractament per a l’un que per a l’altre?
• En el cas que siguin diferents, quins tractaments heu fet servir?
• Com us heu acomiadat de l’un i de l’altre?
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• Com definiríeu cadascuna de les converses pel que fa al nivell de formalitat?

Has de saber

La situació en què es produeixi una conversa comportarà l’ús d’un registre lingüístic o un altre. En la
tria intervé també l’interlocutor. Així, les converses

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

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

2

Classes d’oracions

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

GRAMÀTICA

L’oració i els seus constituents (II)
Una oració és un enunciat que té, com a mínim, un verb en forma personal, i unes parts o constituents típics: el predicat i, en la majoria de casos,
el subjecte. El predicat és el grup de mots organitzat al voltant del verb
(sintagma verbal) que expressa l’acció, l’estat o el procés de l’oració. El
subjecte expressa la persona, l’animal o la cosa concreta o abstracta que
protagonitza el que diu el verb.

1

2

El sintagma nominal

Els romans ja disposaven d’un calendari de deu mesos, que en època de
Juli Cèsar va passar a dotze. Sobre aquest calendari julià, el papa Gregori
XIII hi va fer algunes modificacions. El calendari gregorià és el que s’utilitza majoritàriament arreu del món.

Els sintagmes nominals poden tenir dues grans funcions en l’oració: subjecte i complement del verb. Exemples:
No descriuré la meva cara.
Complement del verb
ORTOGRAFIA

ACTIVITATS

Sintagma nominal subjecte

Jo em trobo molt normal.
pronom personal fort
Subjecte

2. Pot no fer-la cap paraula, si el subjecte és el·líptic o sobreentès. Sovint,
en les oracions, especialment si formen part d’un text, donem per sobreentès el subjecte. Diem, en aquests casos, que el subjecte és el·líptic.
Gràcies a la persona del verb i al context, s’entén de qui parlem. Exemple:
Ja estic bastant acostumat a tenir aquest aspecte (jo).
subjecte el·líptic sobreentès

3. Pot ni tan sols existir, en el cas de les oracions impersonals. Són oracions que només tenen predicat, perquè el seu significat no admet que
cap subjecte protagonitzi l’acció, l’estat o el procés verbal. És el cas dels
verbs que expressen fenòmens meteorològics o atmosfèrics (com ara
ploure o clarejar) i d’algun altre, especialment haver-hi. Exemple:
Allà hi ha una taula lliure.
Predicat (oració impersonal)

En canvi, ni el subjecte
és sempre un SN ni tots
els SN fan de subjecte.

ACTIVITATS

Per saber si un sintagma nominal és el subjecte d’una oració, mirarem si19 Copia aquestes paraules i completa-les amb s o z:
expressa la persona, l’animal o la cosa concreta o abstracta que protagonit• poe◆ia
• ama◆ona
• pin◆ell
za el que diu el verb, i si concorda en nombre i persona amb el verb.
• esglé◆ia

• Un pronom personal fort. Exemple:

El SV sempre fa de
predicat i el predicat
sempre és un SV.

El calendari

A

Subjecte

SN Subjecte

Són moltes les oracions que presenten un subjecte i un predicat explícits, és a dir, expressats. Per
distingir en aquests casos els dos constituents cal tenir en compte tres possibilitats:

N
SN

La funció de subjecte

La Via no em troba normal i corrent.

VOCABULARI

la meva cara operada
Det Det

La meva cara és diferent.

• Un sintagma nominal, és a dir, un grup de mots articulats al voltant
d’un nom. Exemple:

Oracions amb subjecte i predicat explícits

29 Les paraules següents expressen una quantitat de temps, ordena-les

de menys durada a més durada:

• brun◆it

• tret◆e

• sorpre◆a

Per exemple, en l’oració La meva cara és diferent, el sintagma nominal la
meva cara és el subjecte perquè concorda en nombre (singular) i persona20 Escriu el femení d’aquests noms, busca l’intrús i explica per què ho és:
(tercera) amb el verb és. Si passem el sintagma nominal al plural, veurem • abat
• comte
• príncep
que el verb també ha de canviar: Les nostres cares són diferents. Això ens • duc
• poeta
• metge
indica que la meva cara és el subjecte.

• vi◆ita

segle • mes • setmana • trimestre • any • dia • dècada
mil·lenni • minut • semestre • segon

• baró

30 Forma tants derivats com puguis a partir dels noms i dels sufixos següents:

• alcalde

noms

21 Escriu una oració amb cadascuna d’aquestes paraules. Fixa’t bé en les grafies que

distingeixen les dues paraules de cada parella:

Sintagma nominal complement del verb

En canvi, si el sintagma nominal no concorda amb el verb, ens trobem dacigne - signe
vant d’un complement del verb. Per exemple, en l’oració No descriuré la
meva cara, podem passar el sintagma nominal la meva cara al plural sense
22 Dictat.
que calgui alterar el verb: No descriuré les nostres cares. Això ens indica
que la meva cara no és el subjecte d’aquesta oració, sinó un complement
del verb.

sent - cent

- caçat
-cacasat
➞ -ques

taca - taques

1

• L’Emili alegre / alegra els avis amb els seusw acudits.
2
3
5

Fer una enquesta
La taula següent recull els pronoms personals forts que poden fer de subFareu una enquesta per veure si la gent del vostre entorn pronuncia correctament
jecte:
la essa sorda i la essa sonora.

singular

plural

masculí
femení
masculí
femení

segona persona tercera persona

23 APRENENTATGE COOPERATIU. Per fer una petita

jo

tu

nosaltres

vosaltres

estadísticaellsobre la pronunciació de la essa sorda i la
essa sonora,
ella farem una breu enquesta de tres
preguntes. Dividiu-vos en grups
de quatreells
i seguiu els passos següents:
1. Prepareu
l’enquesta amb aquestes tres preguntes:
elles

5. Llibre on s’apunten ingressos i despeses de cada dia en una casa.
7. Període de temps de cinc anys.

calcula fins quin dia tens temps de recórrer-la si et donen deu dies hàbils a partir d’avui
mateix. Després, respon les preguntes següents:

2. Seleccioneu deu persones que conegueu i que
no formin part de l’entorn escolar (família, amics,
veïns...). Feu-los aquestes tres preguntes sense
dir que el tema de l’enquesta és la pronúncia
de la essa. Escolteu bé la resposta i anoteu,
en cada cas, si l’han pronunciada correctament.

• Quin altre nom reben els dies hàbils?
• Com es diuen els dies que no són hàbils?
33 Classifica aquests mots, segons que siguin derivats d’any o cultismes derivats del llatí annus:

enguany • anual • anyal • anuari • anualment • anualitat • antany • anyada

Després, feu que llegeixin les respostes escrites
en un full a part i anoteu, de nou, la manera
com les pronuncien.

• En quin continent es troba la Xina?

40

4. Un any que té 366 dies és un any de...

32 Si avui és dilluns 27 de setembre i t’arriba una multa que consideres que no és correcta,

• I si el termini fos de deu dies naturals, fins quin dia la podries recórrer?

• Quin altre nom rep popularment un pas

34 Explica el significat de les locucions, expressions o frases fetes que contenen aquestes

oracions:
• Això que expliquen és de l’any de la picor.

3. Compteu les respostes que heu anotat i responeu
aquestes preguntes:
41

• Vaig a ajudar-los entre setmana.

• Quantes persones han pronunciat bé cada paraula
al primer intent?

• Treballa contra rellotge per poder lliurar la comanda el dia acordat.
• Recordo que va arribar un dia de cada dia.

• Quantes ho han fet bé quan les han llegit?

• Fa segles que no vaig al cinema.

• Creieu que el fet de veure la paraula escrita
24/03/15
12:14
influeix
en la pronúncia? Per què?
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4. Poseu en comú els resultats de tota la classe
i feu-ne una valoració conjunta.

Activitats d’aprenentatge cooperatiu perquè
millori la competència de tots.

-ada, -al, -ari

2. Llibret on hi ha marcats tots els dies de l’any i que es fa servir
per apuntar cada dia les coses que s’han de fer.

6. Aparell que indica l’hora.

7

Els pronoms personals forts

primera persona

sufixos

1. Dia laborable, entremig de dos dies festius, que es converteix
també en festiu o inhàbil.

3. Nota o article que recorda un fet notable el dia de l’aniversari.

4
6

SABER FER
3

dia, setmana, any

31 Completa aquest encreuat i trobaràs el nom d’un tipus de calendari molt útil. Després,

explica per a què serveix.
cel - zel

També poden fer de subjecte els tractaments de respecte vostè
i vostès,
de vianants?
que concorden, respectivament, amb verbs de la 3a persona
del singular
• Què veus en aquesta fotografia?
i del plural.

687959Lle2ESO_u01.indd 20

Escriviu les respostes en un full a part i tingueu ben
clara la pronúncia correcta de cadascuna d’aquestes
tres paraules.

44
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Un sintagma nominal és un grup de paraules articulat al voltant d’un nom
que fa de nucli. Exemple:

1. Poden fer-la:

Segons les parts o constituents que tenen, distingim diferents classes d’oracions:

• L’interlocutor és conegut, de la nostra edat o hi
tenim una relació de confiança: tractament de tu.
• S’utilitzen paraules col·loquials, d’ús corrent o,
fins i tot, vulgars.
• Les oracions poden ser incompletes o no del tot
ben construïdes.
• El llenguatge és espontani, no es para atenció
a l’expressió.

38
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es poden desenvolupar en una situació formal o
informal.

Situació informal

Situació formal
• L’interlocutor és desconegut, adult o superior
en algun sentit: tractament de vostè.
• Es fan servir paraules estàndard, fins i tot, cultes.
• Les oracions solen estar ben construïdes.
• S’usen fórmules de cortesia.
• Es parla parant molta atenció a la manera com
es diuen les coses.

24/03/15 12:15

24/03/15 12:13

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 els textos, i després veurem els gèneres, els temes i una mica d’història.

LITERATURA

Els elements de la narració
Una narració és el relat d’uns fets, reals o de ficció. Aquests fets transcorren dins d’un marc narratiu (un espai i un temps concrets), són protagonitzats per uns personatges i són narrats des d’un determinat punt
de vista.

El marc narratiu

LITERATURA

LITERATURA

2

–Estic segura que es fa amb les bruixes. Una vegada va deixar una escombra a
la meva porta.

La narració (I)

–Oh!, el mala ànima!
–Ecs!

És molt útil buscar paraules de la mateixa família en què la vocal neutra
que ens fa dubtar aparegui en posició tònica, ja que aleshores es distingeix clarament si ha de ser a o e. Per exemple, podem saber que mariner
s’escriu amb a perquè mar té aquesta vocal a la síl·laba tònica; i podem
saber que selvàtic s’escriu amb e perquè selva té aquesta vocal a la síl·laba
tònica.

***
En un vast espai deixat lliure entre el foc i la gentada una noia dansava. Si
aquella noia era un ésser humà, o una fada, o un àngel, és el que Gringoire,
filòsof escèptic i poeta, irònic com era, no pogué esbrinar de primer antuvi,
tant l’havia fascinat aquella enlluernadora visió.

Quasimodo i Esmeralda

Quan aquella mena de ciclop aparegué al llindar de la capella, immòbil, rodó i
quasi tan ample com alt, «quadrat per la base», com diu un gran home, amb el
seu abric mig partit vermell i violeta, ple de cascavells d’argent, davant la perfecció de la seva lletgesa, la gent el reconegué tot seguit i exclamà amb un sol crit:

L’ordre narratiu
L’ordre narratiu és la disposició dels fets de la història en la narració pròpiament dita. El més habitual és que el narrador segueixi un ordre cronològic, és a dir, que expliqui els fets seguint la seqüència en què han succeït.
Però també pot introduir-hi modificacions. Els dos canvis més freqüents
respecte a l’ordre cronològic són:

Amb els verbs passa el mateix: per decidir quina vocal hem d’escriure,
podem recórrer a una forma verbal que tingui la vocal en una síl·laba tònica. Per exemple, podem saber que afaitem s’escriu amb a perquè afaito té
aquesta vocal a la síl·laba tònica; i podem saber que arrencar s’escriu amb
e perquè arrenques té aquesta vocal a la síl·laba tònica.

Al seu voltant totes les mirades estaven fixes, totes les boques
obertes; i en efecte, mentre dansava al rum-rum del tamborí basc
que els seus braços rodons i purs aixecaven per damunt de la
testa, prima, delicada i viva com una mostela, amb la cotilla d’or
sense una arruga, amb la roba virolada volejant, amb les espatlles
nues, les cames fines que la faldilla deixava veure a moments, els
cabells negres i els ulls encesos, era una criatura sobrenatural.

Semblava un gegant trencat i mal soldat.

• El temps permet situar els fets en una època determinada. L’acció pot
situar-se en el present de l’autor, en el passat i també en un futur imaginat. Generalment, les narracions situen l’acció en un temps passat,
per això els temps verbals més utilitzats en els relats són l’imperfet, el
plusquamperfet i el passat simple i perifràstic d’indicatiu.

Quan dubtem i no trobem cap paraula de la família que ens pugui ajudar
(cavall, davant...), hem de recórrer al diccionari. També pot ser útil memoritzar els casos de discrepància amb el castellà (assemblea, monestir,
enyorar, assassí, ambaixador...).

No era alta, però ho semblava per l’ardidesa de la seva talla. Era morena, però
s’endevinava que de dia la seva pell devia tenir aquell bell reflex daurat de les
andaluses i de les romanes. El seu peuet també era andalús, perquè s’estava
ensems amb estretor i amb comoditat dins del graciós calçat. Dansava, rodava
i giravoltava sobre un bell tapís de Pèrsia, negligentment estès als seus peus; i
cada vegada que amb giravolts la seva figura radiant passava pel davant vostre, els seus grans ulls us ferien com un llamp.

La ganyota era la seva cara. O més ben dit, la seva persona era una ganyota. Una
grossa testa eriçada de cabells roigs; entre les dues espatlles un gep enorme
de retop li sortia per davant; un sistema de cuixes i de cames tan estranyament
descarrilades que només tenien contacte pels genolls, i vistes de davant semblaven dues falçs unides pel mànec; peus immensos, mans monstruoses, i amb
tota aquesta deformitat un no sé què terrible de vigor, d’agilitat i de coratge;
estranya excepció a la regla general que vol que la força, com la bellesa, resulti
de l’harmonia. Aquest era el papa que els folls s’havien proclamat.

• L’espai és el lloc o llocs en què es desenvolupa l’acció. Normalment,
l’espai és presentat a l’inici de l’obra, però pot anar canviant al llarg
del desenvolupament de la narració. Segons el relat, podem trobar-nos
davant d’un espai real o fictici. Els espais poden ser oberts (una ciutat,
un camp de batalla...) o tancats (un castell, un cafè...). També es poden
classificar en urbans, rurals o naturals, o bé poden tenir un valor simbòlic (un jardí, per exemple, pot representar un record d’infantesa).

La vocal neutra enmig de la paraula

Les paraules de la mateixa família s’escriuen amb la mateixa vocal, a o e.
Per saber quina s’ha d’escriure, ens fixarem en la paraula en què aquesta
vocal es trobi en síl·laba tònica.

–Oh!, la mala cara de geperut!

A Nostra Senyora de París (1832), Victor Hugo contraposa la figura bestial
del geperut campaner de la catedral parisenca amb la d’Esmeralda, una bella
i graciosa ballarina gitana. Aquest contrast extrem no impedirà una relació
sensible entre la bella i la bèstia, amb el rerefons d’un conte popular que té variants en diferents cultures. Vegem ara les descripcions que Hugo fa d’aquests
dos personatges en el context de la Festa dels Folls, que té lloc el 6 de gener
de 1482 a París.

El marc on tenen lloc els fets de la trama està format per un espai i un
temps:

Després del text, activitats
de comprensió, prèvies
al treball literari.
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• Les retrospeccions, que també s’anomenen salts enrere o flash back,
consisteixen a intercalar en l’ordre cronològic fets anteriors que són recordats o que serveixen per entendre millor el present o per crear un
efecte de suspens.

En el cas dels verbs, hi ha una excepció: els verbs jeure (o jaure), néixer (o
nàixer), treure (o traure) i fer s’escriuen amb a en les formes àtones (trauré, jaiem, naixien, farem), encara que en les formes tòniques trobem una e
(treus, jeu, neixis, feia).

• Les anticipacions, en canvi, avancen el relat de fets posteriors. Poden
ser fets imaginats, intuïts o previsibles.
També es pot començar la narració pel final i, després d’una gran retrospecció, explicar com s’ha arribat a aquella situació.

–En veritat –pensà Gringoire–, és una salamandra, és una nimfa,
és una deessa o és una bacant del mont Menaleen.

–És Quasimodo, el campaner! És Quasimodo, el geperut de l’església de Nostra
Senyora! Quasimodo, el borni! Quasimodo, l’esguerrat! Visca, visca!

Els personatges
Els personatges són els encarregats de dur a terme l’acció. Es poden classificar segons dos grans criteris: el paper que fan en l’acció i la manera
com estan construïts.

En aquell moment una de les trenes de la cabellera de la «salamandra» es deslligà i caigué per terra una peça de coure groc que
hi estava agafada.

Com es veu, el pobre diable tenia motius a discreció!
–Amagueu les dones prenyades! –cridaven els estudiants.

• Segons el paper que fan en l’acció, distingim entre els personatges principals i els secundaris. El personatge principal, també anomenat protagonista, és el personatge central de la narració. Normalment, ha d’assolir un objectiu i es va enfrontant a una sèrie de dificultats per poder
aconseguir la seva fita. Al seu costat, trobem la figura de l’antagonista
o rival, que posa traves al protagonista en el seu camí cap a l’èxit. Els
personatges secundaris poden ajudar el protagonista a realitzar el seu

–Ah no –digué–, és una gitana.

–O que tinguin ganes d’estar-ho! –afegí en Jehan.

Tota la il·lusió s’havia fos.

Les dones, en efecte, es tapaven la cara.

Victor Hugo. Nostra Senyora de París
(traducció de R. Folch i Capdevila)

–Oh!, el mico repugnant –deia una.
–Tan dolent com lleig –repetia una altra.
–És el diable –afegia una tercera.

48

–Jo tinc la malaurança de viure a prop de Nostra Senyora; tota la nit el sento
rodar per la teulada.

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

ACTIVITATS

–Amb els gats.

31 Explica les semblances i les diferències

–Sempre corre pels terrats.

que hi ha entre aquests dos
personatges, des del punt de vista de
com són i de la reacció que provoquen
en els parisencs que els veuen.

–Ens envia malediccions per les xemeneies.
–L’altre vespre va venir fins a la meva finestra a fer-me una ganyota. Em creia
que era un home. Vaig tenir una por!

47

46
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Al bloc final de la unitat, una mica més de tot: banc d’activitats, activitats
d’avaluació a partir d’un text i banc de textos.
3

BANC D’ACTIVITATS
COMUNICACIÓ
53 Llegeix aquest text i respon les preguntes:

Plou sobre Bruges. Des de la meva finestra veig
l’aigua verdosa del canal, picada i repicada per
la pluja fina i persistent, com si la cinta d’aigua
volgués convertir-se en una punta feta a l’agulla,
la que demana més paciència i precisió. Perquè la
pluja és precisa i pacient sobre el canal, sobre
els arbres del davant de les cases, sobre el pont
vell, sobre l’estàtua de Van Eyck i les cadires
del cafè, desertes al mig de la placeta, sota
els arbres que regalimen. Plou des d’ahir.
A l’altra banda del canal miro les cases baixes
i estretes, encaixades com un puzle antic,
les portes de fusta, totes semblants i mai
iguals, les finestres quadrades amb els marcs
pintats de blanc i les cortinetes obertes emmarcant,
darrere el vidre, el gerro amb flors. El terra
del carrer és de llambordes petites, regulars,
d’un gris fosc que s’ha impregnat de la densitat
dels anys, però que ara l’aigua neteja i fa brillar
com si de sota una crosta sortís un mirall de pedra
noble i arcaica. No s’hi forma cap bassal, els fils
d’aigua circulen pels camins de l’empedrat com
per un laberint.
Josep Maria espinàs. Una vida articulada
• Quina ciutat es descriu?
• Quin ordre segueix l’autor per descriure el que veu
des de la finestra?
• Quin sentiment transmet aquest text?
• Creus que és una descripció objectiva o subjectiva?
Per què?

febles:

• Part del terreny que queda a cada costat d’un riu.

• És groga.

• Sembla una altra
persona.

• Terreny triangular format amb els materials que el riu
arrossega a la seva desembocadura.

• És a Girona.

• Sembla llesta.

GRAMÀTICA
54 Copia aquestes oracions i subratlla’n l’atribut:

• Avui és dilluns.
• Demà serà dimarts.

• Fa sol i sortiré una estona a passejar amb els amics .
• En Roger és molt alt i l’Andreu és una mica més
baixet .
• Els carrers estan mullats .
• Som a l’abril i és un mes bastant plujós .

ORTOGRAFIA
57 Copia aquestes paraules i completa-les amb s, ss, ç o c:

• bro◆a

• poli◆ia

• opera◆ió

• esquin◆

• agre◆ió

• a◆ocia◆ió

• to◆ut

• esperan◆a

• capri◆i

• balan◆a

• enyoran◆a

• venjan◆a

• balan◆es

• confian◆es

• absèn◆ia

• carí◆ima

• di◆et

• homi◆idi

• pina◆a

• dimi◆ió

• discu◆ió

• dre◆era

• Rú◆ia

• palli◆a

• ◆istell

BANC

• a◆enyalar

58 Copia aquestes paraules i completa-les amb cc, xc o sc:

• e◆edència

• fa◆icle

• a◆elerar

• e◆és

• inje◆ió

• e◆el·lent

• a◆és

• su◆eptible

• e◆edent

• ressu◆itar

• pi◆ina

• e◆epte

• e◆epció

• o◆il·lar

• e◆èntric

• a◆epció

• e◆ena

59 Escriu el plural d’aquests sintagmes:

• L’examen de socials sí que era realment difícil.
• Vaig treure un cinc pelat.

• una dona feliç

• el guepard veloç

• la plaça rodona

• un guerrer audaç

• Estic una mica cansat i no em trobo gaire bé.
• Si no poden fer el que volen, no estan contents.

• carena

• barranc

• coll

• vall

• una puça minúscula

• una noia capaç

• la raça humana

• un crim atroç

–Quina nota em posaries? Un sis?
–Un vuit com a mínim.
La Valèria contempla el seu rostre. Un perfil, de cara, l’altre perfil. Potser la
seva amiga té raó. És força guapa. El que passa és que al seu costat... l’Elisabet té una bellesa total. Cabells negres llarguíssims, ulls verds hipnotitzadors,
llavis espectaculars, primeta però no escanyolida... I una noranta-cinc de pit!
La Valèria amb prou feines arriba a la noranta.

–Sí, hi entro. Però ara corda el botó i la cremallera, maca.
La noia s’aixeca la samarreta i nega amb el cap. L’Eli s’incorpora de terra i se li
acosta. L’una davant de l’altra. Un nou repte. Una morena i una castanya que
duu metxes rosses als cabells contra una cremallera i un botó.

• Qui són els personatges? Qui és el protagonista?

• El diàleg és en estil directe o indirecte?

–Amaga la panxa, nena.

• Quin és el punt de vista narratiu?

• Què deduïm del breu diàleg entre els personatges?

–Però de què servirà? Estic a punt de rebentar.

• Quin és el marc narratiu? On i quan passen els fets?

• el llençol blanc

• És molt bona noia i sempre m’ajuda.

• cingle
• vessant

–Tu no ets normal, nena. Ets molt més guapa que la majoria de noies que
conec.

–Ho veus? Hi caps! –crida eufòrica mentre la Valèria es posa dreta. Alguna cosa
continua sense anar bé.

63 Llegeix el text següent i respon aquestes preguntes:

• Ha plogut tota la tarda .

• un home feliç

• La Tere és la meva millor amiga i sempre treu notables.

• engorjat

LITERATURA

• Tots dos són grans amics des de fa temps .

• comen◆ar

• falda

–Què? No es pot?

• Dimecres seré a casa tota la tarda.
• L’examen de divendres no sembla gaire difícil.

• espadat

–Bah, sóc massa normal.

–És inútil! No ho aconseguirem!
L’Elisabet no es rendeix. Un darrer esforç. Serra les dents, agafa els texans de
Stradivarius i els estira amb força cap amunt. Amb totes les ganes, posant els
seus cinquanta-quatre quilos en la causa. I... premi! La tela puja per les cames
de la seva amiga, encaixant les cuixes i els malucs.

tenen entre elles:
delta • desembocadura • afluent
meandre • llit • marge

–No et crec.
–M’has de creure, estàs molt bona.

–Com, que no? Ja veuràs com sí!

62 Explica el significat d’aquestes paraules i la relació que

• És una fantàstica tarda de diumenge .

–Seguríssim.

–No hi entroooo!

• Revolt pronunciat d’un riu.

• Són els meus amics.
• Són les meves cosines.

• És de color vermell.

56 Digues quins dels sintagmes destacats són adjectivals:

–Segur?

–Entraaaaaa-hi!

• Lloc per on un riu entra al mar.

cada element a la imatge:

• És el meu cosí.
• És a casa seva.

• a◆edir

En secret

• Curs d’aigua que desguassa en un de més important.

61 Relaciona cada paraula amb la seva definició i identifica

• És una mica ximplet.

• És un bon noi.

3

AVALUACIÓ

• Depressió d’un terreny per on corre el curs d’un riu.

VOCABULARI

55 Substitueix els atributs d’aquestes oracions per pronoms

–No siguis histèrica! Aquí no petarà ningú. Fica el cul cap endins!
La noia obeeix la seva amiga. Encongeix l’estómac, el cul cap endins... i aguanta la respiració tant com pot. Però, per més que intenten cordar el botó dels
texans, és una missió impossible. No es pot i prou. L’Elisabet, defallida, cessa
en l’intent i s’asseu al llit mentre esbufega. Mira la Valèria, que no sembla gaire
contenta.

se n’anà enrere i de poc no va caure. Llavors es va
quedar quiet i va mirar l’altre home, que en cap
moment no havia girat el cap.

Els dos homes baixaven amb penes i treballs per la riba,
i una vegada el que anava al davant va ensopegar en
l’abrupte terreny sembrat de roques. Cansats i defallents,
a les cares duien l’ullerosa i pacient expressió que donen
les penalitats perllongades. Carregaven a l’esquena uns
pesants
fardells de mantes, subjectats amb corretges
DE
TEXTOS
a les espatlles. Ajudaven a sostenir els fardells unes tires
que els passaven pel front. Cadascú portava un rifle.
Caminaven encorbats, amb les espatlles endavant,
el cap encara més avançat, la vista clavada a terra.
–Tant de bo tinguéssim un parell d’aquells cartutxos que
vam deixar a l’amagatall –va dir el que anava al darrere.
Va parlar sense entusiasme, amb veu monòtona,
totalment inexpressiva, i l’altre home va entrar coixejant
al blanc torrent que escumejava entre les roques, sense
dignar-se a respondre.
L’home el va seguir enganxat als talons. No es va treure
el calçat tot i que l’aigua era glaçada... tan freda que
els turmells els feien mal i se’ls entumien els peus.
Hi havia indrets on l’aigua els arribava als genolls
i els feia trontollar.
L’home del darrere va relliscar damunt una pedra llisa
i va estar a punt de caure, però es va redreçar amb un
esforç violent, emetent una aguda exclamació de dolor.
Com marejat, va allargar la mà lliure mentre retrocedia,
com si busqués suport en l’aire. Quan va retrobar
l’equilibri va fer un pas endavant, però un altre cop

L’home va romandre immòbil un minut ben bo,
com debatent-se amb ell mateix.

–No estàs grassa, no siguis beneita.

En Bill va continuar avançant amb pas insegur per
l’aigua blanquinosa. No es va girar. L’home el va mirar
mentre se n’anava i, malgrat que no va canviar el posat
inexpressiu de la cara, els seus ulls eren com els d’un
cérvol ferit.

–Bill! –va cridar.

La seva popularitat va abastar índexs elevadíssims
i va esdevenir allò previsible: malgrat que el seu
marit era un seriós i digne professional, la fama de
la muller el va eclipsar. Era una dama vehement
que deia coses com aquesta:
–Oh, sí, durant la guerra es patia enormement! Jo vaig
conèixer prou gent que sofria d’allò que en deien sinopsi de guerra, com una malaltia que feia embogir
tots els qui l’arreplegaven. Em van dir que al front
d’Aragó la sinopsi de guerra havia atacat molts xicots
i, pobrissons, se suïcidaven ells mateixos.

Jack London. Amor a la vida
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1 On has de fer clic per
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aconseguir cada cosa?

expressions:
• ximple

• li va suggerir

• s’aixeca

• tant és!

• tot just

• cansada

• se’ls mira

• adulta

• Com es diuen les dues amigues?
• Quina edat tenen?
• On es troben?
• Quin problema tenen?
• Quins trets del seu físic i del seu caràcter s’hi
destaquen? Descriu-les.
66 El diàleg del text és en estil directe o indirecte?

Per què?

L’Eli va fins on és la seva amiga i l’ajuda a aixecar-se. Li dedica un somriure i li
clava un copet afectuós al cul. Totes dues es miren al mirall.
–Aviat és dit! I d’on el trec? N’hi ha?
–Tu no em veus grassa?
–Aquí mateix, home! Que t’ho faci l’Enric.
–No gens.

68 Identifica les oracions que tenen atribut

i substitueix-lo per un pronom feble:

• no cedeix

65 Respon aquestes preguntes sobre el text:

–Agafa un paleta de confiança.

67 Explica per què el text que has llegit és una escena

narrativa.

•
•
•
•
•
•

L’Elisabet no es rendeix.
És una missió impossible.
Estic grassa.
És igual!
La 36 no és la meva talla!
Es treu els texans.

69 Copia aquests sintagmes, que surten al text,

i completa’ls amb c, ç, s o ss:
• darrer esfor◆
• s’a◆eu al llit
• té una belle◆a total

• metxes ro◆es
• millor impo◆ible
• sóc ma◆a normal

70 Explica la teva opinió sobre els models de bellesa,

tant femenins com masculins, que mostren
els mitjans de comunicació. T’agraden? Hi estàs
d’acord? Què consideres que vol dir que una
persona és «força guapa», com es diu de la Valèria?

–L’Enric? Qui és, l’Enric?
80–No fotis, home, un català. Ve molt per aquí i juga

81

al dòmino amb la colla del doctor Puig. L’Enric! No
Al cap de poc temps, la gent ja no parlava del papot ser que no el coneguis, home: és el marit de la
leta sinó de la dona del paleta. Un dia, dos687959Lle2ESO_u03.indd
connadona80-81
del paleta!
cionals conversaven al cafè de l’Orfeó. Un d’ells
s’explicava:
Avel·lí Artís Gener, tísner, Viure i veure

ACTIVITATS

64 Busca en el text un sinònim d’aquestes

–Abans? Fa molt de temps, d’això.
–Aquesta gent del país construeixen
ambElels
–És igual!
cas és que la trenta-sis no és la meva talla!
peus! Em va tocar un arquitecte que
potser
–Ja me
n’heera
adonat, ja.
un bon concertista de bombo, tu! Vols creure una
La Valèria sospira i entra al bany a grans passes. S’asseu a la tapa del vàter
cosa? Calculava tan bé les distàncies, que ara, a
i es treu els texans que li ha deixat l’Eli. Els plega rondinant i els deixa a un
casa, si seus al wàter i algú obre inadvertidament
costat, mentre els observa amb tristor. Aquells pantalons de Stradivarius tan
la porta de la cambra de bany, t’aixafa miseramacos! No ha estat bona idea emprovar-se la roba de la seva amiga. Quan
blement!
li va proposar que anés a casa seva abans de sortir i es canviés allà, hauria
–Això és fàcil de resoldre! Fes que d’haver-s’hi
et col·loquinnegat.
el
Ha posat malucs, i el seu cul no és el mateix que als quinze
wàter cinc o sis pams enllà de la porta.
anys.Qualsevol
D’acord, només en té setze, però el 13 de febrer, d’aquí a tres mesos, en
paleta t’ho farà.
farà disset. S’ha engreixat massa! La culpa és dels bràquets que ha portat el
darrer
any. Maleïts aparells! Si els gelats i aquells pastissos tan tovets no fossin
–Sí, és clar: i mentrestant m’enfonsarà
la banyera
tan
fàcils deEls
menjar... Ara té les dents millor, perfectes, però ja no està prima.
al pis de sota, o em farà canviar tot el
drenatge.
O no tan prima com a ella li agradaria.
conec, tu!

Entre els exiliats a Mèxic, aviat es va fer molt cèlebre
a l’Orfeó Català –el casal que ens aglutinava– una
dama molt extravertida, notablement afecta a reunions en les quals pogués parlar. Mai no li mancava
auditori, puix que aviat va córrer la notícia que la senyora del paleta deia piquiponianes sense fre, l’una
darrere l’altra, i que hom s’hi rebentava de riure, no
tant escoltant-la (en aquell cas hauria callat cautelosa) com comentant posteriorment les seves dites.

Era el crit suplicant d’un home fort que patia, però en Bill
no va girar el cap. L’home va observar com s’allunyava
coixejant de manera grotesca, trontollant a batzegades
pel pendent suau del turó. El va mirar fins que va arribar
al capdamunt i va desaparèixer. Llavors va traçar un
cercle amb la mirada, contemplant el món que quedava
per a ell sol ara que en Bill se n’havia anat.

ACTIVITATS

–O jo estic grassa o tu t’has aprimat molt. Abans cabíem a la mateixa roba.

Desordre mental

En Bill va pujar coixejant la riba del riu i va continuar
tot dret, sense mirar enrere. Des del torrent, l’home
el va mirar. Els llavis li tremolaven una mica, produint
una agitació perceptible a l’aspra mata de pèls castanys
que els vorejava. Fins i tot s’hi va passar la llengua
per humitejar-se’ls.

78

Blue Jeans. Bon dia, princesa

–Estic grassa –diu ella, trista, gesticulant amb les mans.

–Eh, Bill –va cridar després–, m’he torçat el turmell.

■ Fes un resum d’aquest episodi.

60 Escriu el present d’indicatiu dels verbs llençar i abraçar.

Fa uns anys no era així. Podria dir-se que totes dues estaven empatades. Però
després una va fer un espectacular salt cap endavant i l’altra, senzillament, no
va saltar. L’Eli és força més dona que la Valèria. És notablement més madura,
menys criatura. Els nois pensen això mateix. Quants rotllos ha tingut els darrers mesos? Sis més que ella. És a dir, resultat des del gener fins al novembre
de 2011: Elisabet, sis, Valèria, zero. Però en això, i només en això, no li fa res que
la seva amiga la guanyi. Ella està enamorada. D’un noi, d’un exclusivament.
I s’està reservant per a ell. En secret. Perquè ni tan sols la seva companya de
mirall sap el que la Valèria sent.

24/03/15 12:18

ACTIVITATS

• Accedir a les places
disponibles.
• Sol·licitar una plaça.
• Fer la inscripció.

ACTIVITATS

• Saber com és l’estada
en conjunt.

4 Què és una piquiponiana?

6 En aquest fragment, a part de la invenció de

• Una anècdota real.

2 En quina activitat creus que

es treballaran els aspectes
següents?

• Una expressió graciosa per incorrecta.

• Observació de petjades
d’animals.

• Un acudit de paletes.

• Un error lingüístic repetit.

■ Investiga amb quin personatge real està
relacionat aquest nom.

• Orientació.
• Observació dels astres
i els estels.

5 Què vol dir que la fama de la senyora eclipsava

• Descoberta de l’entorn.

el marit?

• Observació de les roques
que formen les muntanyes.

• Que li feia perdre l’enteniment.

 Competència comunicativa,
lingüística i audiovisual

manera de treballar dels paletes mexicans?

• Que li feia ombra.

anglès FAQS?

–Oh, sí, durant la guerra es patia enormement!
Jo vaig conèixer prou gent que sofria d’allò que
en deien sinopsi de guerra, com una malaltia
que feia embogir tots els qui l’arreplegaven.
Em van dir que al front d’Aragó la sinopsi de
guerra havia atacat molts xicots i, pobrissons,
se suïcidaven ells mateixos.
7 Quina opinió tenen els exiliats catalans de la

• Que li feia passar vergonya.

3 Què significa l’acrònim

Competències

l’expressió «sinopsi de guerra», hi ha una altra
expressió maldestra. Quina és?

8 Explica la gràcia final de l’anècdota.

• Que li produïa mareig.

30
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Competència artística i cultural
Competència matemàtica
Competència digital

I al final de cada trimestre, el dossier cultura.

 Competència en el coneixement
i la interacció amb el món físic

DOSSIER CULTURA: LA VARIACIÓ SOCIAL

La variació social

No parlem tots igual

Que Déu t’acompanyi,
fill meu.

Bon viatge, fill.

La variació social s’observa en les diverses maneres de dir les coses
que tenen els homes i les dones, els diferents grups d’edat, les classes socials, la gent del poble i la de la ciutat, els qui comparteixen
oficis o professions...

És hora d’anar
a dormir.
No vull fer nones.

ratllar
ACTIVITATS

Aquí descobriràs
continguts socials
i culturals relacionats
amb la llengua.

3 Explica què volen dir les expressions següents del català popular:

• Se’n pot tirar un bon tros a l’olla, d’això que has dit...

Ara et porto
l’escombra.

Li convé descansar
més.

El que has de fer és
desconnectar.

• Això és de color de gos com fuig.
• ...i tururut viola!
• M’ha deixat el cap com un timbal.
4 Algunes de les paraules que veus en aquesta pàgina tenen, a més d’un

significat comú, un altre significat que només comparteixen els
membres d’un determinat grup social. Busca-les i explica’n els dos
significats.
5 Classifica les mateixes paraules segons l’àmbit social en què s’utilitzen.

Tingues en compte que algunes són compartides per més d’un grup.
joventut

delinqüència

medicina

informàtica

pispar

Variació lingüística
ACTIVITATS
1 Observa els dibuixos anteriors

i busca-hi les paraules
i els enunciats que expressen
el mateix però de manera diferent.
2 Explica quin factor creus

que provoca la diferència
en cada cas.

L’argot
L’argot és una varietat social específica d’una professió o classe de
persones, una mena de parlar privat que, en certs casos, resulta desconegut per a la resta de parlats. L’argot dels metges (per exemple,
una eco en comptes d’una ecografia) o dels informàtics (fer un reset
per reiniciar) és relativament conegut pel conjunt de parlants, com
ho és l’argot juvenil (flipar per dir entusiasmar-se o sorprendre’s).
En canvi, l’argot de la delinqüència i de la droga és secret, tot i que
també molts mots han acabat passant a la llengua col·loquial. És el
cas, per exemple, de pipa per pistola, de bòfia per policia, etc.

84

687959Lle2ESO_u03.indd 84-85

Grazie

Thank you

placa

Dziekuje

guripa

ACTIVITATS

coca

• Quan van mal dades, toca el dos i ja l’has vist prou.

Necessito una granera.

s

calé

pasta

guai

CATALÁN, VALENCIANO Y BALEAR. VERSIÓN PARA TAMAÑOS PEQUEÑOS (2)

Competència d’aprendre a aprendre
Competència social i ciutadana
 Competència d’autonomia, iniciativa
personal i emprenedoria
Altres icones

clapar

peri

LlibreNet

l

camel

 Activitats TAC

 Activitats amb el suport de la guia
didàctica

megues
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5

1

T’explico les vacances

Llengua
Explicar una anècdota
L’oració i els seus constituents (I)
Els temps verbals que expressen
passat
L’accentuació
El vocabulari del calendari
SABER FER
• Explicar una anècdota

Literatura
SABER
Gèneres literaris i història
de la literatura

No m’ho crec!
Què has fet aquest estiu? Segur que tens coses per explicar als teus
companys i companyes... i potser també els deixaràs anar alguna
bola. Fes una llista de tres coses que has fet aquest estiu (inclou-n’hi
alguna que hagi estat especial per a tu) i afegeix-n’hi una entremig
que no sigui veritat però que podries haver fet. Llegiu cadascú la
vostra llista en veu alta a veure si els companys encerten la mentida.

6
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SABER FER

COMPETÈNCIES DE COMPRENSIÓ LECTORA

Tornada a l’institut

–Jaume! Jaume!
–Anna! Ei! Espera’m.
Una riuada de cotxes els separa.
–Bum! Bum! Meec... Poop!
L’Anna i en Jaume es veuen intermitentment entre fums i sorolls. Mentre esperen, tots dos enlairen braços i onegen mans.
–Eho, eho, eho.
En Jaume fa saltets i tot, i un cop afluixa el trànsit, travessa el carrer corrent.
L’Anna, que l’espera amb mostres d’alegria, es troba amb en Jaume als seus
braços en una posició més aviat ridícula. El pobre ha ensopegat amb un dels
múltiples quadrats de la vorera que esperen pacientment que algú hi replanti
l’arbre mort i desaparegut.
–«On deu ser el maleït arbre?»
Amb la velocitat que havia agafat i amb un peu furgant el subsòl de la ciutat,
ha sortit volant en posició de saltador de piscines i només la brillant actuació
d’ella ha evitat que deixés una part de la dentadura a la via pública. Avergonyit, es redreça de pressa.
–Estàs bé? Uau! Ha estat molt emocionant! T’he salvat d’una gran castanya!
En Jaume es revisa la maquinària i ben aviat detecta que el turmell dret és la
peça més malparada. L’informe provisional és de dolor, pell matxucada, estrip
al mitjó i una mica de xip-xap a la sabata, pel fet que, el forat, l’havien regat,
no fóra cas que tornés l’arbre absent.
–Quin mal! Ah, et dec la vida, Anna.
8
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–Au, va, comediant. No t’he vist en tot l’estiu. On t’havies amagat?
–Bah! Quin pal d’estiu! El pare m’ha enviat al taller de cotxes de l’oncle Josep.
Hi he hagut d’anar cada tarda.
–Hauries pogut trucar, beneit. Ens pensàvem que t’havies fos. Ei! Mira allà, la
Núria i la Maite. Amb qui estan?... Ah, és en Martí.
–«Qui caram deu haver regat un forat sense arbre?» –pensa en Jaume mentre
camina coixejant.
A la porta de l’institut es comencen a fer grups de nois i noies. És el primer dia
de classe i es veuen moltes cares de son, però també noies que s’han tenyit,
alguns nois que es deixen barbes incipients i al costat dels contenidors fins i
tot hi ha un parell de caps rapats, que no hi eren al juny.
L’Anna i en Jaume saluden a dreta i esquerra. A la fi arriben al lloc on és la colla,
en un extrem del pati. La Núria i la Maite estan assegudes en un graonet que fa
la reixa de l’institut. En veure’ls, totes dues s’aixequen d’un salt. La Maite, sense
gaires contemplacions, dóna un cop de mà plana al pit d’en Jaume.
–Eh! Mireu-lo tots. Si continua viu.
–No, és que... És que...
En Jaume no aconsegueix articular cap explicació intel·ligible. Involuntàriament s’encreua la mirada amb la Núria, que, sufocada, fa veure que saluda uns
amics i deixa plantada la colla, situació que aprofita l’Anna per agafar pel braç
en Jaume.
–Mira que n’ets, de burro, no tenies cap necessitat de deixar la Núria d’aquella
manera.
En Jaume descobreix que té un descosit al bell mig de l’engonal per on nota
que se li ventilen les cuixes, desperfecte que s’afegeix al ja conegut turmell
adolorit i humit.
–Escolta, Anna, no em toquis la pera. Allò es va acabar. No ho vaig saber fer
millor. Em sentia atrapat... «Caram, i ara un forat als pantalons i tot un dilluns
per davant» –el turmenta el pensament mentre caminen tots dos.
Acaben d’obrir les portes de l’institut. La gent entra atapeïda i ja s’aglomera al
voltant dels taulers d’anuncis. Tots volen veure les llistes de la distribució de
les classes. Com era d’esperar, hi ha trepitjades i cops de colze a dojo.
–Ei! Que jo no sóc a la llista! –crida l’Anna.
–Sí, dona, és que t’ho tapa aquell cafre del clatell gruixut. No t’amoïnis, que jo
ja t’he vist –li diu en Martí, que s’ha obert pas entre la gentada–. Anem tots a
la classe B. Calla! Qui no he vist és en Jaume.
En Martí i en Jaume van cap als taulers, havent de donar algunes batzegades.
–No hi ets! Espera’t, tornem a repassar la llista de la classe A. Hum... Doncs
tampoc hi ets. Ho vas aprovar tot, oi?
–Sí, sí.
–Són uns sapastres, sempre s’equivoquen. Et tocarà anar a secretaria. El curs
passat hi vaig haver d’anar jo. Ja veuràs, et poses de mala llet només d’entrar-hi.
9

–Què ha passat? –pregunta l’Anna.
–Res –s’avança en Martí–. Que en Jaume no és a la llista. Tal com treballen a
secretaria, el que és estrany és que hi hagi algú.
–Més valdrà que hi comenci a passar.
–Vols que vingui amb tu? Potser et puc ajudar –li diu l’Anna.
–No, no. Gràcies. Prefereixo espavilar-me sol. Total, és un tràmit.
–Segur? Si em necessites, no dubtis a venir-me a buscar.
L’Anna li fa l’ullet.
–Aneu, aneu. Ens veiem aviat.
Les tres noies i en Martí, reconeguts oficialment com a alumnes de la classe B
de COU, es dirigeixen sense gaire pressa a l’aula.
–Espero que no sigui res, el noto molt descol·locat, aquest. Veient-lo, es diria que
s’ha passat l’estiu dins d’un forat negre i que acaba d’aterrar aquest matí –l’Anna
diu a en Martí.
–Exageres una mica. Jo l’he continuat veient a les vacances i fins i tot vam anar
uns dies a Sant Fonoll. Realment, el que li passava a en Jaume era que no sabia com tallar amb la Núria i va creure que el millor era fer-se fonedís. Ja saps
com és, es va enrotllar malament. Jo què sé! Se sentia controlat per ella.
Quan es va acabar el curs, van quedar un cap de setmana per anar tots a
l’apartament de l’Anna a Aiguabrava. Ell no s’hi va presentar, amb l’excusa
d’unes inoportunes cagarrines.
–«No, no pot ser, en Jaume no em farà una cosa així» –es repetia la Núria.
No va saber mai més res d’ell: o bé comunicava o ningú no agafava el telèfon.
Com que els pares de la Núria no podien fer vacances a l’agost, la van convèncer perquè anés tot el mes a Irlanda a estudiar anglès. De fet, s’ho va passar
molt bé. Feia llargues passejades a cavall pels camps i fins i tot va conèixer un
noi noruec, amb qui hi va haver alguna cosa. Va tornar exultant, i s’havia refet
del xoc que li havia donat el carallot d’en Jaume. Ara s’escriu amb el noruec.
–Núria!
La Maite se li acosta per darrere, donant-li un cop al cul
i agafant-la per la cintura. La Núria, amb la vella ferida
reoberta, es deixa amanyagar.
–Voldràs seure amb mi? Ja t’han dit que tenim un tutor
que és nou a l’escola? Sorpresa, sorpresa!
No s’han pogut dir res més, ja que a cada moment es
topen amb gent que han de saludar, petonejar, estirar
les orelles per algun aniversari recent o bé renyar perquè no han enviat les postals que van prometre.
D’aquesta manera, tots van entrant lentament a la classe, on els espera dret i amb impaciència el nou tutor.
Jordi Varela. Projecte Kenya
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Comunicació

SABER FER

1

COMPETÈNCIES DE COMPRENSIÓ LECTORA

Obtenir informació
1 Copia les respostes correctes en cada cas:

a) On s’ha fet mal en Jaume?
• Al braç esquerre.

• A l’engonal.

• Al peu dret.

• Enlloc.

• A l’espatlla.
b) Entre les novetats, el primer dia de classe troben que...
• ...alguns nois van amb skate.

• ...algunes noies s’han tenyit.

• ...algunes noies porten pírcings.

• ...alguns nois s’han rapat.

c) Qui forma la colla d’en Jaume?
• la Maria

• l’Anna

• la Rosa

• l’Àlex

• la Núria

• en Martí

• la Maite

• en Miquel

d) Amb qui sortia en Jaume?
• Amb la Núria.

• Amb l’Anna.

• Amb la Maite.

• Amb cap d’elles.

e) Durant les vacances, on ha treballat en Jaume?
• En un bar.
• Fent de cangur.
• En un taller.
• De socorrista a la platja de Castelldefels.
f) En Martí i en Jaume, aquest estiu...
• ...no s’han vist.

• ...s’han trobat un parell de tardes.

• ...han passat uns dies junts.

• ...es volien trucar però no ho han fet.

g) On han passat les vacances, l’Anna i la Núria?
• L’Anna a Mallorca i la Núria a Eivissa.
• L’Anna a Irlanda i la Núria a Aiguablava.
• L’Anna a Aiguabrava i la Núria a Irlanda.
• L’Anna a Aiguablava i la Núria a Irlanda.
2 Aquest text és ple d’onomatopeies i interjeccions. Explica el significat d’aquestes:

• Bum! Meec! Poop!

• Xip-xap

• Eho

• Bah!

• Uau

• Eh!

Interpretar el sentit
3 Llegeix aquest fragment del text, escrit amb molta ironia, i torna’l a redactar amb

altres paraules que diguin el mateix:
Amb la velocitat que havia agafat i amb un peu furgant el subsòl de la ciutat,
ha sortit volant en posició de saltador de piscines i només la brillant actuació
d’ella ha evitat que deixés una part de la dentadura a la via pública.
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COMPETÈNCIES DE COMPRENSIÓ LECTORA
4 Explica amb les teves paraules el significat d’aquestes expressions del text:

• En Jaume es revisa la maquinària.

• No sabia com tallar amb la Núria.

• Quin pal d’estiu.

• Es va fer fonedís.

• No em toquis la pera.

• Es va enrotllar malament.

• S’ha passat l’estiu dins un forat negre.

• Et poses de mala llet.

5 Busca al diccionari aquestes paraules i expressions del text, i escriu una oració

en què quedi clar què volen dir:
• beneit

• sapastre

• exultant

• matxucada

• cafre

• carallot

• sufocada

• descol·locat

• amanyagar

Expressar-se
6 En Jaume ha treballat aquest estiu en un taller de cotxes. I tu? Et guanyes la

setmanada fent alguna feina? Fas feines a casa sense cobrar res, per ajudar,
tot i que després cobres setmanada? O bé no cobres cap setmanada? Estaries
disposat a treballar més a casa a canvi de cobrar alguns euros cada setmana?
Fes una redacció en què parlis de les feines i les setmanades. Escriu-la com si fos
una carta adreçada als teus pares o tutors.

7 En el text es parla del COU. Saps què vol dir? I ESO, saps què vol dir? Fes un

esquema amb el sistema educatiu en l’època de la novel·la i l’actual i explica’n
les diferències. Creus que el pla d’estudis d’abans era millor o pitjor que l’actual?
Per què?
8 Cap al final del text llegim que «es topen amb gent que han de saludar, petonejar,

estirar les orelles per algun aniversari recent». Busca a Internet o en alguna
enciclopèdia el significat d’estirar les orelles a les persones que han fet anys
recentment.
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Comunicació

1

Explicar una anècdota
9 Saps què significa «explicar

sopars de duro»? Busca
informació sobre l’origen
d’aquesta expressió.
10 El primer dia de classe, en

Jaume es fa un estrip als
pantalons. Escriu com
explicaria aquesta
anècdota a un company
que no hi era.
• En quin temps estan els
verbs que has fet servir?

Cavall Fort, núm. 956
(maig 2002)

Has de saber

Una anècdota és un petit fet particular, més o
menys curiós, de la vida quotidiana. A vegades,
al fet concret ocorregut s’hi afegeixen detalls que
exageren algun aspecte per fer la narració més di-

vertida. També es pot jugar amb les pauses, que
poden aportar un punt d’intriga al nostre relat. Les
anècdotes, com a textos narratius que són, tenen
un plantejament, un nus i un desenllaç.

13
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Explicar una anècdota
Segur que t’has trobat alguna vegada en una situació en què t’hauria
agradat fer-te invisible per no passar un moment de vergonya o d’incomoditat. Per exemple:
• Una vegada que vas fer una pífia enorme.
• Una vegada que vas tenir un oblit imperdonable.
• Una vegada que vas cometre una equivocació que ara fa riure, però
que en aquell moment no feia cap gràcia.
• Una vegada que vas fer un comentari fora de lloc davant de la persona menys indicada.
Al cap del temps, aquestes situacions una mica molestes poden ser
explicades com a anècdotes relativament divertides. Que resultin més
o menys gracioses dependrà dels fets narrats, però també de l’habilitat
de qui els explica.
11 Prepara’t per explicar dues anècdotes davant de tota la classe.

• Primer, pensa en alguna situació semblant a les anteriors que hagis viscut i
busca una manera divertida d’explicar-la. Si cal, fes un petit esquema o anota’n
detalls importants que vulguis explicar.
• Després, inventa’t una altra situació que es pugui explicar com una anècdota,
pensa’n bé els detalls perquè sigui versemblant.
• Finalment, explica les dues anècdotes a la classe, sense dir quina és real
i quina és inventada. Els teus companys i companyes també explicaran dues
anècdotes.
12 Entre tots, intenteu distingir les anècdotes reals de les inventades. Responeu

aquestes preguntes:
• Quins elements de l’explicació us han fet pensar que cada anècdota és real
o inventada? L’heu encertada?
• Quines tècniques ha fet servir cadascú per intentar que l’anècdota falsa fos
creïble?
13 Torneu a explicar i escoltar les anècdotes que han tingut més èxit. Responeu

aquestes preguntes:
• S’hi pot distingir clarament el plantejament, el nus i el desenllaç?
• Quins temps verbals s’han fet servir en cada cas?
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1

L’oració i els seus constituents (I)
Una oració és un enunciat que té, com a mínim, un verb en forma personal, i unes parts o constituents típics: el predicat i, en la majoria de casos,
el subjecte.
El predicat és el grup de mots organitzat al voltant del verb que expressa
l’acció, l’estat o el procés de l’oració.
El subjecte expressa la persona, l’animal o la cosa concreta o abstracta
que protagonitza el que diu el verb. Normalment, fan la funció de subjecte
un grup de mots al voltant d’un nom o bé un pronom personal, si bé en
alguns casos el subjecte no apareix.
Exemple d’oració amb predicat i subjecte:
verb

L’Anna i en Jaume saluden a dreta i esquerra.
subjecte

predicat
oració

Exemple d’oració amb predicat i subjecte el·líptic:
verb

A la fi arriben a la colla, en un extrem del pati.
predicat
oració

ACTIVITATS
14 Copia aquestes oracions i indica’n el predicat i el subjecte:

• La gent entra atapeïda.
• Jo l’he continuat veient a les vacances.
• Allò es va acabar.
• El pare m’ha enviat al taller de cotxes de l’oncle Josep.
• L’Anna i en Jaume es veuen intermitentment entre fums i sorolls.
15 En totes aquestes oracions, el subjecte és el·líptic. Reescriu-les a la llibreta amb el pronom adient:

• Anirem a pescar, diumenge?

• Sempre és molt simpàtic amb mi.

• Ja estic a punt!

• Han demanat el parer a tota la classe.

• Vols fer unes quantes cistelles?

• Què preferiu, aigua o un refresc?

• Últimament fa cara de cansada.

• Ets el millor!

16 Relaciona cada oració amb el tipus de subjecte que presenta:

pronom personal • sintagma nominal • subjecte el·líptic
• Aquest curs jo em presento per delegat.

• Avui sortirem a les sis de la tarda.

• La programació televisiva és molt variada.

• Ella m’ha donat la seva paraula.

• Algunes plantes necessiten molta aigua.

• A l’estiu, les temperatures pugen.

17 Busca a la lectura inicial oracions en què el subjecte respongui a cadascun dels tipus

de l’activitat anterior.
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Els temps verbals que expressen passat
Segons quan té lloc l’acció, l’estat o el procés expressat pel verb, distingim
diversos temps verbals. Els que expressen passat són els següents:
• El perfet d’indicatiu expressa que l’acció se situa dins d’un període de
temps actual o recent. Exemple: En Jaume ha ensopegat amb el forat
buit d’un arbre.
• El passat perifràstic expressa que l’acció se situa dins d’un període de
temps superat o remot. Exemple: Allò nostre es va acabar.
• El passat simple expressa el mateix que el passat perifràstic, però només el trobem en la llengua escrita (narracions literàries, històriques, etc.).
Exemple: Al juny els companys de curs s’acomiadaren fins al setembre.
• L’imperfet d’indicatiu expressa que l’acció se situa en el passat i que era
habitual. Exemple: En Jaume o bé comunicava o bé no agafava el telèfon.
• El plusquamperfet d’indicatiu expressa que l’acció se situa en un passat que és anterior a un moment de referència també passat. Exemple:
Sort que havien regat el forat de l’arbre!

ACTIVITATS
18 De bon matí, presencies els fets que hi ha dibuixats en aquestes vinyetes:

• A l’escola, expliques el que has
vist als teus companys. Comences
el relat així: «Aquest matí...»
• El teu amic Lluís no ha vingut
a classe. L’endemà te’l trobes
i li ho expliques. Ara el teu relat
comença: «Ahir al matí...»
• Imagina’t que un escriptor es basa
en aquests fets per escriure una
novel·la. Escriu el text anterior tal
com ho faria l’escriptor. Comença’l
així: «Aquell matí, en Magí...»
■ Ara explica quin temps verbal has fet servir en cada cas.
19 Completa aquestes oracions amb l’imperfet o el plusquamperfet del verb que hi ha entre

parèntesis:
• Vaig trucar a les 9 però la Neus encara no
• Quan

(sortir) de casa ens vam trobar la veïna.

• Un testimoni assegurava que jo
però un altre deia que ja
• L’arròs
• Quan ja
dins de casa.
20 Ruleta de verbs.
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(arribar).

(ser) al lloc dels fets en aquell moment,
(marxar).

(estar) cru perquè

(bullir) poca estona.

(tancar) la porta, em vaig adonar que

(deixar-se) les claus

ORTOGRAFIA

1

L’accentuació
1

Normes d’accentuació

1. Les paraules monosíl·labes (d’una sola síl·laba) generalment no s’accentuen gràficament, només se n’accentuen algunes per distingir-les
d’altres de semblants. Per exemple, accentuem més (adverbi de quantitat) per distingir-lo de mes (part de l’any).
2. Les paraules polisíl·labes (de més d’una síl·laba) s’accentuen gràficament seguint les normes següents:
• Les paraules agudes s’accentuen quan acaben en -a, -e, -i, -o, -u, -as,
-es, -is, -os, -us, -en, -in. Exemples: anglès, Martí, mitjó, obtús.
• Les paraules planes s’accentuen quan no acaben en -a, -e, -i, -o, -u, -as,
-es, -is, -os, -us, -en, -in. Exemples: trànsit, convèncer, tímid, sòlid.
• Les paraules esdrúixoles s’accentuen totes. Exemples: maquinària,
impaciència, ridícula, Núria.

ACTIVITATS
21 Aquestes oracions estan plenes de monosíl·labs. Escriu-les a la teva llibreta i completa-les

amb la vocal que els falta, amb accent gràfic o sense:
• M◆n pare t◆ la m◆ trencada a fer j◆cs de m◆ns.
• Quin b◆ de D◆u de s◆l! Anem a fer un volt. V◆ns o et quedes?
• Els m◆s petits visiten una granja: els encanta pujar damunt el r◆c, donar p◆ a les gallines
i acaronar la llana dels b◆ns.
• El n◆t de la senyora Mercè ha voltat per tot el m◆n.
22 Algunes paraules bisíl·labes també porten accent diacrític. Escriu una oració amb aquestes

parelles de paraules en què es vegi ben clarament el seu significat:
• bóta - bota

• óssos - ossos

• dónes - dones

• vénen - venen

23 Et ve de gust una pizza? En farem dues, una amb ingredients que s’escriguin amb accent

gràfic, i l’altra amb ingredients que s’escriguin sense accent gràfic. Escriu el nom de cada
ingredient i col·loca’l a la pizza que li correspon.

■ Classifica els ingredients amb accent gràfic segons que corresponguin a paraules agudes,
planes o esdrúixoles.
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Accent obert i accent tancat

La vocal a, si s’accentua gràficament, porta l’accent obert (à). En canvi,
sempre que la i i la u s’accentuen, porten accent tancat (í, ú). Pel que fa a la
e i la o, poden portar tots dos tipus d’accent. Si la teva manera de pronunciar aquestes vocals no coincideix amb la manera d’accentuar-les, consulta
les taules següents.

L’accent obert i tancat en els verbs
Tendència
general

encén

Formes
no personals

Accent obert(`)

• Infinitius

aparèixer, tòrcer

• Participis

admès, exclòs

Formes
personals

Accent tancat
(´)
digués, érem,
fóssim, cantaré,
veiéssiu...

Casos que no segueixen
la tendència general
ésser, néixer, créixer, péixer, prémer,
témer, córrer i els seus derivats
Els acabats en -fós, com difós, refós...
La 1a i la 2a persones del plural de
l’imperfet d’indicatiu de verbs de la 2a
conjugació: dèiem, dèieu, quèiem, quèieu...
Formes acabades en -èn: comprèn, aprèn,
sorprèn... (tret de les acabades en -tén
i -cén, com estén, encén...)

arròs

L’accent obert i tancat en les altres classes de paraules
Accentuació de la o
Tendència general
Paraules
agudes

tórtora

Paraules
planes i
esdrúixoles

Accent tancat (´)
reunió, cotó,
presumptuós...
Accent obert (`)
mòbil, sòlid, crònic,
còmica, insòlita,
inhòspita...

Casos que no segueixen
la tendència general
Mots d’ús molt freqüent: això, allò, però.
Altres mots: arròs, espòs, de debò,
repòs, ressò...
Algun mot pla, com estómac.
Alguns mots esdrúixols, com fórmula,
pólvora, góndola, tómbola, tórtora...

Accentuació de la e
Tendència
general

Paraules
agudes,
planes i
esdrúixoles

ximpanzé
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Casos que no segueixen
la tendència general

Accent obert (`) En paraules agudes:
•E
 ls compostos de bé o més: també,
gairebé, només.
amè, sisè,
•A
 lguna altra paraula d’ús molt freqüent,
anglès, telèfon,
com després.
dèbil, tèrbol,
•A
 lguns noms aguts, com ximpanzé, puré,
presència,
consomé, congrés...
tragèdia,
En paraules planes i esdrúixoles:
ortopèdica...
•A
 lguns noms i adjectius com préssec, préstec,
cérvol, església, llémena, feréstec i llépol.

ORTOGRAFIA

1

ACTIVITATS
24 Torna a copiar aquest fragment transformant tots els passats perifràstics en passats

simples:
Tots els implicats vam dir alhora que no en sabíem res.
–No descansaré fins que no descobreixi qui va estendre
aquella pancarta davant de l’ajuntament! –cridava l’agutzil.
Va emprendre el camí cap al consistori i, quan va desaparèixer
per la cantonada, tots vam riure a cor què vols.
25 Transforma aquests imperfets en plusquamperfets:

• admetien

• difonien

• enteníeu

• concloïes

• sorpreníem

• excloïa

26 Ara fes-ho al contrari que en l’activitat anterior:

• havíem segut

• havíeu dit

• havíem caigut

• havíeu vist

• havíem cregut

• havíeu tret

27 Completa aquestes oracions amb una forma del verb que hi ha entre parèntesis:

• Només tinc tretze anys, però si en

(tenir) divuit, ja podria votar.

• Dissabte tenim un compromís, però si al final
• Després del dinar de Nadal, l’àvia ens va demanar que
• M’agradaria molt que la Núria

(venir), ja us avisaríem.
(cantar) una nadala.

(venir) a la festa d’inauguració.

• El meu germà i jo estem tan compenetrats que ens comportem com si

(ser) bessons.

28 La família Cilet està formada per quatre membres: el pare, la mare i dos bessons, un nen

i una nena de dotze anys. Per divertir-se, avui fan una competició entre ells. Cadascú ha triat
un paperet. Es tracta de buscar paraules accentuades entre tot el que veuen al seu voltant:
el pare amb é, la mare amb ó, el nen amb ò i la nena amb è. Qui en trobarà més?
Feu quatre grups a la classe. Cada grup assumirà el paper d’un membre de la família
i escriurà en un paper tantes paraules com sigui possible del tipus que li ha tocat.
Feu anar la vista i la imaginació durant cinc minuts!
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El calendari
Els romans ja disposaven d’un calendari de deu mesos, que en època de
Juli Cèsar va passar a dotze. Sobre aquest calendari julià, el papa Gregori
XIII hi va fer algunes modificacions. El calendari gregorià és el que s’utilitza majoritàriament arreu del món.

ACTIVITATS
29 Les paraules següents expressen una quantitat de temps, ordena-les

de menys durada a més durada:
segle • mes • setmana • trimestre • any • dia • dècada
mil·lenni • minut • semestre • segon
30 Forma tants derivats com puguis a partir dels noms i dels sufixos següents:

noms

dia, setmana, any     sufixos

-ada, -al, -ari

31 Completa aquest encreuat i trobaràs el nom d’un tipus de calendari molt útil. Després,

explica per a què serveix.
1
2
3

1. Dia laborable, entremig de dos dies festius, que es converteix
també en festiu o inhàbil.
2. Llibret on hi ha marcats tots els dies de l’any i que es fa servir
per apuntar cada dia les coses que s’han de fer.
3. Nota o article que recorda un fet notable el dia de l’aniversari.

4
5

4. Un any que té 366 dies és un any de...
5. Llibre on s’apunten ingressos i despeses de cada dia en una casa.

6

6. Aparell que indica l’hora.

7

7. Període de temps de cinc anys.

32 Si avui és dilluns 27 de setembre i t’arriba una multa que consideres que no és correcta,

calcula fins quin dia tens temps de recórrer-la si et donen deu dies hàbils a partir d’avui
mateix. Després, respon les preguntes següents:
• I si el termini fos de deu dies naturals, fins quin dia la podries recórrer?
• Quin altre nom reben els dies hàbils?
• Com es diuen els dies que no són hàbils?
33 Classifica aquests mots, segons que siguin derivats d’any o cultismes derivats del llatí annus:

enguany • anual • anyal • anuari • anualment • anualitat • antany • anyada
34 Explica el significat de les locucions, expressions o frases fetes que contenen aquestes

oracions:
• Això que expliquen és de l’any de la picor.
• Vaig a ajudar-los entre setmana.
• Treballa contra rellotge per poder lliurar la comanda el dia acordat.
• Recordo que va arribar un dia de cada dia.
• Fa segles que no vaig al cinema.
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LITERATURA

1

Gèneres literaris i història de la literatura
Josep Pla (Palafrugell, 1897 - Llofriu, 1981) era un periodista i escriptor que va
escriure sobre els temes més diversos relacionats amb la seva època i el seu
país. En el llibre Les hores explica el pas de l’any i els fets climàtics, socials i
culturals que es van succeint de gener a desembre.

Calendaris
Cada any, quan arriba el mes de desembre, apareix el marxant de calendaris.
Clava dos claus a la paret de plaça, a la paret més assolellada de plaça, hi suspèn
un cordill i, en el cordill, hi penja la seva mercaderia: el calendari nou, les llibretes i el paper d’escriure. Com que una masia sense calendari és inconcebible, li
compro el «Calendari del pagès», que és el de l’estament a què pertanyo. Després, a la vora del foc, el paper em dóna una noció panoràmica de l’any, malgrat
la seva innocència. Aquests últims temps, el calendari ha sortit, des del punt de
vista del color, molt cigronat i groguenc, però ha portat, com sempre, les seves
làmines, les poesies i els consells, cosa bona i instructiva. En la portada presenta,
com és de consuetud, la misteriosa roda perpètua del Principat de Catalunya,
que donà a conèixer, per primera vegada, en aquestes terres, el prior del Temple de Perpinyà, Miquel Agustí. En un llibre antic que fou propietat dels meus
avantpassats pagesos i que conté tots els coneixements aparentment útils que es
tenien en el segle xviii, s’hi troba també aquesta roda. La roda perpètua indica
els anys fèrtils i estèrils, passats, presents i venidors. L’any 1953 –en prengui nota
el lector, perquè la notícia té una gran importància– serà estèril. L’esterilitat que
proclama la roda no vol pas dir que l’any 1953 serà estèril en esdeveniments. No.
Vol dir que serà estèril des del punt de vista de la producció agrícola. Pot imaginar-se una notícia més curiosa que la que ens dóna, amb una total indiferència,
aquesta estranya roda perpètua? El que passa, però, és que ja ningú no creu en
les profecies de les rodes, siguin o no siguin perpètues.
Sota l’epígraf «Èpoques cèlebres» –i tan cèlebres!– el calendari ens dóna, com
sempre, notícies sensacionals. L’any 1953 és el 5936 de la creació del món i el
4281 de les pluges abundantíssimes que formaren el diluvi universal. Aquestes
dues notícies estan avalades per l’autoritat del seu autor, el considerable pare
Petavi. Davant d’elles, què troba el lector? Que el món és més jove? Que el
món és més vell? Si haguéssim de jutjar pels esdeveniments que any rere any
passen per davant dels nostres ulls, ja una mica fatigats i avorrits, el món no
acaba de sortir de la més adorable i encantadora infantesa.
Josep Pla. Les hores

ACTIVITATS
35 Digues si les afirmacions següents són certes o falses:

• Al narrador li regalen un calendari de paret.
• El narrador té avantpassats pagesos.

• La gent continua creient-se les profecies del
«Calendari del pagès».

• L’acció s’entén que passa al desembre de 1953.

• El narrador qüestiona la validesa del calendari.

• Segons la roda perpètua, l’any 1953 havia de ser
estèril des del punt de vista agrari.

■ Corregeix les oracions falses perquè siguin certes.
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1

Els gèneres literaris

Les obres literàries poden ser molt diverses, tant per l’estructura i l’extensió com pel contingut, el to i la intenció. Per això es classifiquen en grups
de característiques semblants. Aquests grups d’obres que comparteixen
unes formes bàsiques s’anomenen gèneres literaris. El text de Josep
Pla que has llegit, per exemple, comença com una narració però aviat es
transforma en un assaig sobre el pas del temps i els canvis de mentalitat
que comporta. Els principals gèneres literaris són la narrativa, el teatre,
la poesia i l’assaig.

La narrativa
La narrativa és un gènere literari consistent en l’exposició ordenada
d’uns fets que constitueixen una història. El relat de les accions és l’essencial del text narratiu, però es pot combinar amb descripcions i diàlegs que acaben de precisar l’ambient i el sentit del que succeeix. Les
obres narratives són d’extensió i de temàtiques molt variades: tant els
contes com les novel·les es consideren narrativa.
El teatre
El teatre és un gènere literari escrit perquè les accions i les paraules
dels personatges siguin representades damunt d’un escenari per uns
actors. Els textos teatrals estan impresos en diferents menes de lletra:
la lletra rodona, com aquesta que estàs llegint, per a les paraules dels
personatges; les majúscules, per al nom del personatge que intervé a
cada moment, i la lletra cursiva, per a les acotacions, és a dir, les indicacions de l’autor sobre l’ambientació o els gestos, moviments i actituds
del personatge que parla.
La poesia
La poesia és el gènere literari en què l’autor expressa els seus sentiments respecte a la vida, ell mateix i altres persones, la natura, la pàtria,
etc. Els textos poètics es caracteritzen perquè el llenguatge que s’hi
empra és molt elaborat. Si el llenguatge literari ja és més ric que el
llenguatge corrent, en el cas del llenguatge poètic ens trobem davant
d’un estil especialment treballat, amb recursos com la mètrica i l’ús
abundant de figures retòriques.
L’assaig
L’assaig és el gènere literari en què l’autor expressa les seves idees
sobre un tema d’interès humà, i ho fa d’una manera lliure i subjectiva.
L’assaig té formes diverses: aforismes, sentències o màximes, cartes,
reflexions més o menys sistemàtiques, divagacions, etc.
ACTIVITATS
36 El text de Josep Pla que has llegit està construït amb la combinació de diferents tipus

de text. Busca-hi fragments dels tipus següents:
• un fragment narratiu
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• un fragment descriptiu

• un fragment expositiu

LITERATURA

1

ACTIVITATS
37 L’autor ens dóna una sèrie de dades al voltant del Calendari del pagès i el seu contingut.

Posa un exemple de dada històrica i un de dada pseudohistòrica que s’esmentin en el text.
38 Busca les paraules i expressions que denoten ironia en els fragments següents:

La roda perpètua indica els anys
fèrtils i estèrils, passats, presents i
venidors. L’any 1953 –en prengui nota
el lector, perquè la notícia té una gran
importància– serà estèril. L’esterilitat
que proclama la roda no vol pas dir que
l’any 1953 serà estèril en esdeveniments.
No. Vol dir que serà estèril des del punt
de vista de la producció agrícola.

Sota l’epígraf «Èpoques cèlebres» –i tan
cèlebres!– el calendari ens dóna, com
sempre, notícies sensacionals. L’any
1953 és el 5936 de la creació del món
i el 4281 de les pluges abundantíssimes
que formaren el diluvi universal.
Aquestes dues notícies estan avalades
per l’autoritat del seu autor, el
considerable pare Petavi.

39 Un altre dels recursos expressius utilitzats en aquest passatge és la interrogació retòrica.

Busca’n exemples i digues què es pretén amb aquesta figura retòrica.
40 Justifica que els textos següents pertanyen, respectivament, a la narrativa, la poesia,

el teatre i l’assaig:
La Julieta va venir expressament a la pastisseria a dir-me que, abans
de rifar la toia, rifarien cafeteres; que ella ja les havia vistes: precioses,
blanques, amb una taronja pintada, partida en dues meitats, que
ensenyava els pinyols. Jo no tenia ganes d’anar a ballar, ni tenia ganes
de sortir perquè m’havia passat el dia despatxant dolços, i les puntes
dels dits em feien mal de tant estrènyer cordills daurats i de tant fer
nusos i agafadors. I perquè coneixia la Julieta, que a la nit no li venia de
tres hores i tant li feia dormir com no dormir.
Mercè Rodoreda. La plaça del Diamant

Mossèn: Doncs, què tenim de nou?
Marta (a part): El mossèn! Oh, Déu meu!
Manelic: Oh, i que venia al punt, a fe! Veureu: digueu-li a l’amo que
li torno el molí, i... que grans mercès, mossèn. I... prou; que, vaja,
que m’enduc el que és meu. Anem-nos-en, Marta.
Mossèn (sense entendre’l): Però... què és el que t’endús?
Manelic: I ben clar que ho he dit: que m’enduc la Marta.

Ametller florit,
com, esporuguit,
et veié l’hivern
(avi escarransit,
de pells revestit
el dia i la nit)
que es volia etern!
Però, ja atuït,
digué que ens duràs
–tu, gran decidit,
ametller florit–
el bon temps ardit,
els dies més clars,
més tendra la nit.
Josep Carner
El tomb de l’any

Àngel Guimerà. Terra baixa

De vegades penso que la generalització de l’ús dels rellotges portàtils deu
haver estat una de les revolucions més profundes de la vida de la
humanitat, en l’època moderna. Una revolució silenciosa i lenta, quasi
imperceptible en les seves manifestacions, però de conseqüències
subtilment acusades. El sentiment del temps ha d’haver canviat d’una
manera notable en l’home mitjà, quan aquest ha començat a tenir al seu
abast la màquina domèstica o personal del rellotge.
Joan Fuster. Diccionari per a ociosos
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Sobre les dones
La dona té més vergonya com més tancada a casa està. En canvi, com més veu
i més sent, i més conversa amb altres persones, menys en té. I això es veu clar
en les donzelles i dames de la cort, que en general no tenen vergonya de res,
perquè tot el dia s’estan amb tothom que va i ve. I per aquesta raó són més
tractades, i per aquest pacte es deixen tocar i besar, i palpar abans, i, si això
es dóna més fàcilment, també s’hi dóna l’altre, si n’hi ha oportunitat. (...) Les
dones grans s’han d’ocupar de cosir seda, or i perles, i de teixir coses d’or i de
seda, i, després de satisfer-se elles mateixes, n’han de fer per a les esglésies
perquè els sants els procurin la gràcia de Déu, que els perdoni els seus grans
excessos que fan mostrant la carn als homes i fent-los reclam perquè pequin.
Francesc Eiximenis. Lo Crestià, segle xiv (Adaptació)

Amb totes dues mans
Amb totes dues mans
alçades a la lluna,
obrim una finestra
en aquest cel tancat.
Hereves de les dones
que cremaren ahir
farem una foguera
amb l’estrall i la por.
Hi acudiran les bruixes
de totes les edats.
Deixaran les escombres
per pastura del foc,
cossis i draps de cuina
el sabó i el blauet,
els pots i les cassoles
el fregall i els bolquers.
Deixarem les escombres
per pastura del foc,
els pots i les cassoles,
el blauet i el sabó.

I la cendra que resti
no la canviarem
ni per l’or ni pel ferro
per ceptres ni punyals.
Sorgida de la flama
sols tindrem ja la vida
per arma i per escut
a totes dues mans.
El fum dibuixarà
l’inici de la història
com una heura de joia
entorn del nostre cos
i plourà i farà sol
i dansarem a l’aire
de les noves cançons
que la terra rebrà.
Vindicarem la nit
i la paraula DONA.
Llavors creixerà l’arbre
de l’alliberament.

Maria Mercè Marçal. Bruixa de dol, segle xx

ACTIVITATS
41 Argumenta a quin gènere pertany cadascun dels dos textos que acabes de llegir.
42 Contesta aquestes preguntes sobre els dos textos:

• Quina visió de les dones es desprèn del text de Francesc Eiximenis?
• Per què podem dir que el poema de Maria Mercè Marçal és una reivindicació feminista?
• Quina relació hi ha entre els dos textos i les seves èpoques respectives (segle xiv i segle xx)?
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1

La història de la literatura catalana

Fins ara has estudiat la literatura des del punt de vista del llenguatge literari i
dels gèneres. Però també hi ha una altra perspectiva en l’anàlisi dels textos literaris: la perspectiva històrica. Els dos textos de la pàgina anterior t’ofereixen
un primer exemple d’aquest enfocament. Efectivament, els textos d’Eiximenis
i de Marçal presenten, a més de les diferències de gènere (el primer en prosa,
el segon en vers) i de llenguatge (el primer descriptiu i realista, el segon ple de
simbolisme), una altra distinció fonamental: el text del segle xiv només s’entén
en el marc històric de la moral medieval, que reservava un paper marginal a
la dona, vista com a font de pecat; en canvi, el text del segle xx respon a una
època en què el feminisme ja ha quallat prou per fer sentir la veu de les dones
reclamant la seva equiparació als homes.
La història de la literatura és l’estudi de les successives èpoques, moviments,
tendències i autors que hi ha hagut al llarg del temps. En el cas de la història
de la literatura catalana, aquests grans períodes són els següents:
Segles
Anys

xiii-xv

xvi-xviii

xix

xix-xx
1892-1911

Etapa

Literatura
medieval

Literatura
moderna

Renaixença

Modernisme

xx

xx

1906-1938

1939-1969

Noucentisme
Avantguardes
Renovació literària

De la Guerra
Civil als anys
seixanta

xx-xxi
1970-2015

Literatura
actual

ACTIVITATS
43 Relaciona cadascuna d’aquestes imatges d’escriptors i escriptores catalans amb un dels noms del requadre,

i situa’ls en l’etapa de la història literària que els correspongui:
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Jacint Verdaguer
Narcís Oller
Miquel Martí i Pol
Montserrat Roig
Ausiàs March
Quim Monzó
Bonaventura Carles Aribau
Pere Calders
Mercè Rodoreda
Ramon Llull
Carles Riba
Joan Ramis
Francesc Vicenç Garcia
Santiago Rusiñol
Joan Maragall

44 Busca a la biblioteca llibres d’història de la literatura catalana. Compara’ls i digues quines d’aquestes

característiques comparteixen tots i quines les comparteixen només alguns:
• Segueixen un ordre cronològic.

• Contenen imatges i gràfics. 

• Contenen textos il·lustratius.

• Ofereixen bibliografia i notes a peu de pàgina.

25

BANC D’ACTIVITATS
COMUNICACIÓ
45 Escriu en només tres línies una anècdota de classe

del curs passat.

GRAMÀTICA
46 Copia aquestes oracions i subratlla’n el subjecte:

• Em dic Jordi.
• La meva germana es diu Laura.
• Tot dos som rossos i pigats.
• De vegades fem una sortida a la muntanya.
• Els pares ens porten a visitar algun poble de la rodalia.
• Vivim en una ciutat petita de la costa.
• El meu barri és molt agradable.
• El meu carrer travessa la ciutat de punta a punta.
• Des de la finestra veig passar les gavines.
• A l’hivern els ocells emigren al sud.
• Volen sense descans durant dies i dies.
47 Digues el temps verbal de les formes destacades:

• Quedaren que es trucarien a mitja tarda.
• Alguna vegada havia quedat a la plaça amb aquell
parell de nois nous.
• Tenia una taca ben lletja als pantalons.
• Aquest matí m’he trobat l’Eulàlia quan anava a l’institut.

49 En aquest fragment d’una novel·la ens hem descuidat

19 accents. Copia el text amb els accents correctes.
Mai no he sigut una persona valenta. Suposo que
per aixo vaig sentir un calfred estremidor quan
vaig veure que aquell home, amb una mirada que
era la viva imatge del terror i la desesperacio mes
absolutes, se m’acostava trontollant.
Per ser sincer, he de reconeixer que hauria preferit
ser d’una altra manera. Mes solidari, potser. Pero
la realitat es que, d’ença que era molt jove, havia
desenvolupat un instint de supervivencia molt
particular, que, tot sigui dit, m’havia convertit en
una persona egoista, freda i distant. I en aquell
moment, amb quaranta anys acabats d’estrenar,
tenia la sensacio que el guio de la meva vida estava
escrit des de feia temps i que ja era massa tard
per canviar-lo. Fet i fet, amb la meva manera de
ser tampoc m’havia anat tan malament. Havia
aconseguit ser algu a la vida, tot i la pressio que
sempre havia suportat.
Sigui com sigui, la qüestio es que aquella tarda
del 12 de desembre del 2008, precisament el
dia del meu aniversari, vaig tornar a posar en
practica tot el que havia apres. Vaig accelerar el
pas, vaig abaixar el cap, vaig clavar la mirada a les
llambordes humides de la vorera de Columbus
Avenue i vaig resar perque aquell home no em
digues res.

• Ahir vam fer un examen de ciències una mica difícil.

David Martí. El guerrer adormit

• Vam badar perquè no havíem pensat en cap regal per
al seu aniversari.
• Quan érem petits els avis ens duien al cinema cada
diumenge.

50 Digues si aquestes paraules porten accent obert

o tancat i escriu-les correctament:
• compr◆ssim

• readm◆s

• exc◆s

ORTOGRAFIA

• digu◆ssiu

• em◆s

• conc◆rrer

• f◆iem

• ent◆n

• s◆lida

48 Copia les oracions següents i completa-les amb les

• d◆ieu

• cinqu◆

• pet◆

• con◆ixer

• acc◆s

• corc◆

vocals que hi falten, tenint en compte que en cada
oració n’hi ha una que porta accent diacrític:
• No ◆s gaire recomanable estudiar tr◆s hores seguides.
• Estar-se tant temps assegut t◆ l’inconvenient que
et canses aviat i ◆s perd la concentració.

26

VOCABULARI
51 Reescriu aquestes oracions de manera que tinguin el

• S◆ has d’estudiar molt, val m◆s que surtis a estirar les
cames de tant en tant.

mateix significat però sense fer servir la paraula any:

• S◆ un professor et d◆na feina per a l’endemà, fes-la
només arribar a casa.

• Diuen que «any nou, vida nova».

• S◆ faltes a classe perquè estàs malalt, ◆s important
que demanis els apunts a un company.

• No et treguis anys del damunt.

• S◆ vols estudiar tranquil i en silenci, v◆s a la biblioteca.

• Des d’aleshores han passat anys i panys.

• Qui dia passa any empeny.
• Dimarts vinent l’avi fa anys.
• Anys ha, els carrers s’enfangaven.

1

52 Relaciona els elements de les tres columnes:

quinzena
trimestre
semestre
bienni
trienni
mil·lenni
decenni
lustre
bimestre
cinquantenni

2
3

dies

5
6
10

mesos

15
50

anys

1.000

LITERATURA
53 Llegeix aquests quatre textos i explica per què són

exemples de narrativa, poesia, assaig o teatre:
Cugat: Divendres vinent, el nostre desè aniversari.
I també l’Oriol i la Núria, i l’Oleguer i l’Eulàlia, el
celebren. Ens reunirem tots sis, suposo.
Mercè: És clar que sí, com cada any, i aquest, la
festa serà encara més solemne. I ara que hi penso:
ets tu qui ha de fer el discurs.
Cugat: Discurs?
Mercè: El discurs de ritual de cada aniversari.
Aquest any et toca a tu. Ja tens el tema?
Cugat: No he pensat res. Ni me’n recordava.
Mercè: Doncs espavila’t. L’any passat l’Oleguer va
estar magnífic.
Cugat: Què vols que et digui...
Mercè: Parla amb facilitat. Ho broda.
Cugat: En brodats hi entens més tu que jo.
Mercè: No sé per què no vols reconèixer la veritat.
Li tens mania, a l’Oleguer.
Joan Oliver. Ball robat

Al cim d’un promontori que domina
les ones de la mar,
quan l’astre rei cap al ponent declina,
me’n pujo a meditar.
Amb la claror d’aqueixa llàntia encesa
contemplo mon no-res;
contemplo el mar i el cel, i llur grandesa
m’aixafa com un pes.
Eixes ones, mirall de les estrelles,
me guarden tants records,
que em plau reveure tot sovint en elles
mos somnis que són morts.
Jacint Verdaguer. Vora la mar

Personalment, a mi sempre m’han interessat molt
els textos fragmentaris i inacabats, els apunts, els
esbossos vacil·lants i primerencs de futures obres
mestres de la pintura a l’oli, les composicions
marginals, senzilles, simples d’autors de primera i
de segona fila. També els escriptors amb poca obra
i els qui escriuen només contes. Cosa de la mandra.
Ara bé, podem afirmar amb contundència que
totes les manifestacions artístiques són valorades
per algú pel fet de ser considerades art, és a dir,
manifestació de la inquietud i del gust d’una
persona o d’un col·lectiu. I amb això ja n’hi ha
prou. L’etiqueta «obra de qualitat» o fins i tot «obra
mestra» trobo que s’adjudica amb massa facilitat
per alguns o és massa restrictiva per a d’altres,
de manera que la valoració objectiva dels productes
artístics està perdent precisament objectivitat.
Però això ja és un altre tema.
Albert Vilanova

A les quatre de la matinada, en Gus Schmidt es
va vestir en silenci al dormitori de la seva modesta
casa de Long Island, intentant no despertar la dona
amb qui havia estat casat des de feia cinquanta-cinc
anys. No ho va aconseguir.
La Lottie Schmidt va allargar la mà i va buscar
el llum de la tauleta de nit a les palpentes. Va
parpellejar per intentar obrir els ulls, que li pesaven
de son, i en adonar-se que en Gus duia posada la
jaqueta gruixuda va voler saber on anava.
–A treure el nas un moment a la planta, Lottie.
Ha passat una cosa.
–¿És per això que va trucar la Kate, ahir?
La Kate era la filla d’en Douglas Connelly, el
propietari de Magnífiques Rèpliques d’Antiguitats
Connelly, el complex de mobiliari de Long Island
City on en Gus havia treballat fins que s’havia
jubilat, feia cinc anys.
La Lottie, de setanta-cinc anys i amb uns cabells
blancs cada vegada més escassos, es va posar les
ulleres i va donar un cop d’ull al rellotge.
–Gus, ¿que t’has begut l’enteniment? ¿Tu saps
quina hora és?
–Són les quatre de la matinada i la Kate em va
demanar que em trobés amb ella a dos quarts de
cinc. Suposo que deu tenir motius per fer-ho així
i per això hi vaig.
La Lottie es va adonar que estava visiblement
molest.
Mary Higgins Clark. Por de la veritat
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AVALUACIÓ

La caseta de la tia Rose
Em dic Marcel. Visc en un poble no gaire gran on plou sovint. Es diu Orzac.
Els carrers són costeruts perquè el poble està al peu d’una muntanya que, en
lloc d’acabar en punta, té una forma així com de palangana gegant, ja que en
realitat és el cràter d’un volcà apagat. N’hi ha més, de volcans apagats, pels
volts d’Orzac: fa milers i milers d’anys, tota aquesta zona era com una mena
d’olla de xocolata desfeta ben espessa que bullia i escopia foc i lava. Devia ser
molt emocionant. Per Orzac hi passa un riu amb l’aigua molt freda, però molt
neta, no com el riu de la ciutat on vivia abans.
Avui han començat les vacances d’estiu i no sé què fer. La mare ha anat a treballar a la fonda i jo m’he quedat sol a casa. M’agradaria sortir i anar a jugar
amb el René i la seva colla. Suposo que han baixat al riu, o potser han anat al
camp de rugbi. Però ahir, quan es van acabar les classes, no em van pas dir si
voldria anar amb ells. La mare em diu que no he d’esperar que siguin sempre
els altres els qui vinguin a buscar-me.
–Vés-hi tu i demana’ls si et volen a jugar –em diu.
Ella no ho entén: no és tan senzill. I si em diuen que no? O si em diuen que sí,
però no em fan ni cas? Llavors encara és pitjor. Durant el curs, com que estàvem junts a classe, era més fàcil, però ara que hem començat les vacances...
A Orzac fa només un any que hi visc, des de l’estiu passat, que és quan ens vam
instal·lar a la caseta de la tia Rose. Abans hi havia vingut de vegades a passar
uns quants dies de vacances, però mai no havia parlat gaire amb els nens del
poble: no sé per què, però tenia la sensació que no els queia gaire bé. L’estiu
passat, quan vam venir a viure-hi, hi vaig fer dos amics, però eren forasters,
com jo, i se’n van anar a finals d’agost. Llavors em vaig quedar sol.
La tia Rose es va morir l’hivern de l’any passat. Em va saber molt de greu,
encara que ja era molt velleta.
–Un dia o altre tindrem un ensurt –deia sempre la mare.
Fins que, una nit, ens van telefonar i ens van dir que estava molt greu, i al cap
de pocs dies es va morir.
Vam tenir una bona sorpresa quan vam saber que ens havia deixat la caseta a
nosaltres! Perquè, de fet, la tia Rose no era parenta de la mare: era tia-àvia del
meu pare, tot i que s’estimava moltíssim la meva mare. A mi em sembla que
era l’única persona de la família del meu pare que se l’estimava. Encara que,
d’això, la mare no en parla. Els altres no ens han fet mai gaire cas; ni la meva
àvia de Bordeus, la mare del pare, que amb prou feines ens ha vingut a veure.
La mare diu que és perquè ja és molt gran, però jo no m’ho acabo d’empassar.
La tia Rose sí que n’era, de gran, i en canvi sempre pensava en nosaltres: ens
telefonava i ens escrivia, i ens enviava regals; ens feia arribar fruita i verdura
–no sé pas com–, i formatge i ous, que deia que eren més frescos que els que
compràvem a ciutat, i sempre hi posava una joguina per a mi.
El barri on vivíem era una mica gris i trist, i el pis era petit i atapeït, entaforat
entre un munt de pisos iguals i amb un balconet diminut on la mare feia mans
i mànigues per fer-hi créixer quatre plantes.
A la mare li agraden molt, les plantes. A mi també. He decidit que quan sigui
gran vull ser jardiner. Em sembla que ho vaig decidir el dia que la mare es va
presentar a casa amb un test nou i em va dir:
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–Té, aquest és per a tu. Pots plantar-hi el que vulguis.
Ho heu intentat mai, de plantar alguna cosa i de veure com creix? Jo ho trobo
increïble. Ara bé, s’ha de tenir molta paciència. I, això sí, no pots plantar el
primer que et passi pel cap.
A mi, per exemple, el que m’hauria fet il·lusió de debò hauria estat tenir un
arbre fruiter: una prunera, o una perera, o un cirerer... Per això em vaig fer un
fart d’enterrar pinyols dins el meu test. Però, és clar, no vaig tenir sort.
Mercè Canela. La casa de les acàcies

ACTIVITATS
54 Explica el significat d’aquestes paraules

i expressions del text o escriu-ne sinònims:
• costeruts

• no m’ho acabo d’empassar

• entaforat

• feia mans i mànigues

55 Respon aquestes preguntes sobre el text:

• En quina època de l’any passa l’acció?
• On treballa la mare d’en Marcel?
• On acostuma a anar a jugar la colla del René?
• Per què no hi va, en Marcel?
• Quant temps fa que viu a Orzac?
• Què vol ser de gran?
• Quant els ha costat la casa de poble que tenen?
56 Busca en el text un moment en què el narrador

protagonista s’adreci directament al lector.
57 Digues en quin temps estan conjugats els verbs

destacats d’aquestes oracions:
• Ens vam instal·lar a la caseta de la tia Rose.
• Abans hi havia vingut de vegades a passar uns
quants dies de vacances.
• Avui han començat les vacances d’estiu.

59 Aquesta és la continuació del text que has llegit.

Copia’l i completa’l amb les vocals que hi falten,
tenint en compte que n’hi ha que van accentuades
gràficament:
–Has de buscar alguna planta qu◆ pugui
viure en un balc◆ –em deia la mare.
I al final vaig haver de fer-li cas. Tot i que al
balc◆ del nostre pis de la ciutat no n’hi havia
gaires, de plantes qu◆ hi pogu◆ssin viure.
Aquesta va ser una de les coses que em van
conv◆ncer de venir a viure a Orzac. Perqu◆
la caseta de la t◆a Rose t◆ un jard◆ a
davant. ◆s m◆s aviat petit, per◆ comparat
amb el nostre balc◆ ◆s immens, i fins i tot hi
ha un arbre: una prunera!
60 Tria dues paraules de l’activitat anterior que hagis

accentuat, i explica per què ho has fet.
61 Explica la diferència entre aquestes parelles de mots:

després • desprès

seré • serè

• La tia Rose es va morir l’hivern de l’any abans.
• Ja era molt velleta.
• El barri on vivíem era una mica gris i trist.

62 A cada grup hi ha una paraula que hem accentuat

malament. T’atreveixes a identificar-la?

• No vaig tenir sort.
58 Digues si aquestes oracions tenen el subjecte

el·líptic, si és un pronom personal o bé té
l’estructura d’un sintagma nominal:
• Em dic Marcel.

entén • comprén • dèiem • fèieu • ofèn
anglès • comprès • distès • entremés • burgès
pèsol • cèrvol • cafè • vostè • bèstia • dèbil

• Ella no ho entén.
• Els carrers són costeruts.

congrés • església • ingrés • purè • mètode

• El poble està al peu d’una muntanya.
• La mare ha anat a treballar a la fonda.
• Vam tenir una bona sorpresa.

63 Explica breument per què el text de la lectura

pertany al gènere narratiu.
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BANC DE TEXTOS

ACTIVITATS
1 On has de fer clic per

aconseguir cada cosa?
• Accedir a les places
disponibles.
• Sol·licitar una plaça.
• Fer la inscripció.
• Saber com és l’estada
en conjunt.
2 En quina activitat creus que

es treballaran els aspectes
següents?
• Observació de petjades
d’animals.
• Orientació.
• Observació dels astres
i els estels.
• Descoberta de l’entorn.
• Observació de les roques
que formen les muntanyes.
3 Què significa l’acrònim

anglès FAQS?
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Desordre mental
Entre els exiliats a Mèxic, aviat es va fer molt cèlebre
a l’Orfeó Català –el casal que ens aglutinava– una
dama molt extravertida, notablement afecta a reunions en les quals pogués parlar. Mai no li mancava
auditori, puix que aviat va córrer la notícia que la senyora del paleta deia piquiponianes sense fre, l’una
darrere l’altra, i que hom s’hi rebentava de riure, no
tant escoltant-la (en aquell cas hauria callat cautelosa) com comentant posteriorment les seves dites.
La seva popularitat va abastar índexs elevadíssims
i va esdevenir allò previsible: malgrat que el seu
marit era un seriós i digne professional, la fama de
la muller el va eclipsar. Era una dama vehement
que deia coses com aquesta:
–Oh, sí, durant la guerra es patia enormement! Jo vaig
conèixer prou gent que sofria d’allò que en deien sinopsi de guerra, com una malaltia que feia embogir
tots els qui l’arreplegaven. Em van dir que al front
d’Aragó la sinopsi de guerra havia atacat molts xicots
i, pobrissons, se suïcidaven ells mateixos.
Al cap de poc temps, la gent ja no parlava del paleta sinó de la dona del paleta. Un dia, dos connacionals conversaven al cafè de l’Orfeó. Un d’ells
s’explicava:

–Aquesta gent del país construeixen amb els
peus! Em va tocar un arquitecte que potser era
un bon concertista de bombo, tu! Vols creure una
cosa? Calculava tan bé les distàncies, que ara, a
casa, si seus al wàter i algú obre inadvertidament
la porta de la cambra de bany, t’aixafa miserablement!
–Això és fàcil de resoldre! Fes que et col·loquin el
wàter cinc o sis pams enllà de la porta. Qualsevol
paleta t’ho farà.
–Sí, és clar: i mentrestant m’enfonsarà la banyera
al pis de sota, o em farà canviar tot el drenatge. Els
conec, tu!
–Agafa un paleta de confiança.
–Aviat és dit! I d’on el trec? N’hi ha?
–Aquí mateix, home! Que t’ho faci l’Enric.
–L’Enric? Qui és, l’Enric?
–No fotis, home, un català. Ve molt per aquí i juga
al dòmino amb la colla del doctor Puig. L’Enric! No
pot ser que no el coneguis, home: és el marit de la
dona del paleta!
Avel·lí Artís Gener, Tísner, Viure i veure

ACTIVITATS
4 Què és una piquiponiana?

• Una anècdota real.
• Una expressió graciosa per incorrecta.
• Un error lingüístic repetit.
• Un acudit de paletes.
■ Investiga amb quin personatge real està
relacionat aquest nom.
5 Què vol dir que la fama de la senyora eclipsava

el marit?

6 En aquest fragment, a part de la invenció de

l’expressió «sinopsi de guerra», hi ha una altra
expressió maldestra. Quina és?
–Oh, sí, durant la guerra es patia enormement!
Jo vaig conèixer prou gent que sofria d’allò que
en deien sinopsi de guerra, com una malaltia
que feia embogir tots els qui l’arreplegaven.
Em van dir que al front d’Aragó la sinopsi de
guerra havia atacat molts xicots i, pobrissons,
se suïcidaven ells mateixos.

• Que li feia perdre l’enteniment.
• Que li feia passar vergonya.
• Que li feia ombra.
• Que li produïa mareig.

7 Quina opinió tenen els exiliats catalans de la

manera de treballar dels paletes mexicans?
8 Explica la gràcia final de l’anècdota.
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