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Les combinacions de pronoms febles (II)

Combinacions dels pronoms que substitueixen el CD i el CI singular

En la unitat anterior hem vist les combinacions de dos pronoms febles 
substituint el complement directe i el complement indirecte d’una oració, 
quan el CI era en plural (els).

Ara veurem les combinacions en les quals el CI és el pronom de 3a persona 
en singular. Aquest cas té dues peculiaritats en la majoria de combinacions 
(li + el, la, els, les):

• L’ordre no és l’habitual CI + CD, sinó que passa a ser CD + CI

• Li canvia a hi.

Exemple: En Xavier passa la pilota al Pere.
 CD CI

➞ Combinació CI + CD (normal en valencià): En Xavier li la passa.
 CI CD

➞ Combinació CD + CI (normal en català estàndard): En Xavier la hi passa.
 CD CI

Les taules següents recullen les diferents combinacions que fem servir 
normalment:

pronom feble 
CI singular

pronom feble 
CD

davant del verb

li

el l’hi dóna (el quadern a l’alumne/a)

la la hi dona (la llibreta a l’alumne/a)

els els hi (els quaderns a l’alumne/a)

les les hi dóna (les llibretes a l’alumne/a)

ho li ho dóna (això a l’alumne/a)

en

començat en consonant:
li’n dóna (deures a l’alumne/a)

començat en vocal:
li n’ha donat (deures a l’alumne/a)

pronom feble 
CI singular

pronom feble 
CD

darrere del verb

li

el dóna-l’hi (el quadern a l’alumne/a)

la dóna-la-hi (la llibreta a l’alumne/a)

els

acabat en consonant:
va donar-los-hi (els quaderns a l’alumne/a)

acabat en vocal:
dóna’ls-hi (els quaderns a l’alumne/a)

les dóna-les-hi (les llibretes a l’alumne/a)

ho dóna-li-ho (això a l’alumne/a)

en dóna-li’n (deures a l’alumne/a)

ACTIVITATS

18  Fes la substitució pronominal dels complements d’aquestes oracions,  
pas a pas, primer el CD, després el CI i, finalment, tots dos alhora.  
Fixa’t en l’exemple.

Exemple: He donat el treball al professor de socials.

CD: L’he donat al professor de socials.

CI: Li he donat el treball.

Tots dos: L’hi he donat.

• Han donat la plaça a un noi francès.

• Demà explicaré la meva situació a la Maria.

• Lliureu els dossiers a la tutora.

• El policia ha demanat el carnet de conduir al motorista.

• Demà he de presentar un comentari de text a la professora de literatura.

• Presenta aquests suggeriments a la direcció.

• El compositor ha dedicat la simfonia a la seva mare.

19  Copia aquestes oracions i completa-les amb la combinació adient  
de pronoms de CD i CI:

• La jaqueta és de la Clara. Torna .

• Em va assegurar que comunicaria el problema al responsable, però encara 
no  ha comentat.

• L’Enric demana els rebuts. Josep, porta .

• Has de dir al teu amic que no vols anar d’excursió amb ell, però  
hauràs de dir quan sigui un bon moment.

• El director va comprar els tiquets per als estudiants invitats. Els tutors 
hauran de lliurar .

• Li he comprat tants bolígrafs que no penso comprar  cap més.

• En Robert no podia portar el cotxe al taller i m’ha deixat les claus perquè 
 porti jo.

Altres combinacions de pronoms febles

A part de les combinacions en què els pronoms febles substitueixen el 
complement directe i el complement indirecte, hi ha molts altres casos. 
Vegem-ne alguns exemples:

• Complement de règim verbal + complement indirecte. Exemple:

Parla de jardineria als aprenents. ➞ Els en parla.
 CR CI CI CR

• Complement directe + complement circumstancial de lloc. Exemple:

Acompanya el teu nét al parc. ➞ Acompanya-l’hi.
 CD CCL CD CCL

• Verb pronominal + complement predicatiu. Exemple:

Es va tornar antipàtic. ➞ S’hi va tornar.
 pronom CP pron. CP
que va amb el verb

SABIES QUE...??
Llengua oral i llengua escrita

Aquestes combinacions de 
pronoms febles són pròpies  
de la llengua escrita. Sovint,  
en la llengua oral les reduïm 
totes a les formes l’hi o n’hi.
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ACTIVITATS

23  Escriu el nom sencer dels organismes d’abast internacional que corresponen a aquestes 
sigles:

• OMC • BM • ONU • FMI

24  El verb globalitzar està format a partir de l’adjectiu global. Forma verbs a partir de les 
paraules següents, però vigila perquè no tots es formen amb el mateix sufix:

• alfabet

• improvís

• Amèrica

• capital

• total

• central

• sonor

• matís

25  John Maynard Keynes va ser un economista britànic les idees del qual tingueren un gran 
impacte en el pensament i la política econòmica fins al punt que van generar l’escola 
econòmica keynesiana. Escriu l’adjectiu derivat dels noms propis següents i explica què 
signifiquen:

• Pasteur   •  Dant   •  Salomó   •  Kafka   •  Plató   •  Maquiavel

26  Copia aquestes oracions i completa-les amb les paraules del requadre. Pots canviar-ne  
el gènere i el nombre, si cal.

emigrant • immigrant • refugiat • exiliat • repatriat

• Les ajudes internacionals troben dificultats per arribar al camp  
de  palestins.

• L’escriptor Pere Calders va viure  a Mèxic durant  
vint-i-tres anys.

• Als anys cinquanta i seixanta, Catalunya va rebre molts  
andalusos i murcians.

• El president va rebre els metges  des de Somàlia a causa 
de l’epidèmia.

• Molts argentins tenen cognoms italians perquè són descendents  
d’  d’aquest país.

27  Llegeix aquesta definició de globalització i torna a escriure-la 
substituint les paraules subratllades per sinònims, de manera que no 
n’alteris el significat. Pots fer-hi tots els canvis que trobis necessaris.

La globalització és un procés pel qual un fenomen polític, econòmic, social o cultural 
esdevé d’àmbit mundial. Té conseqüències com ara l’augment de la mobilitat de les 
persones, de la difusió de la informació, del flux de mercaderies, etc.; però alhora 
comporta la concentració de capitals i el lucre de les empreses multinacionals, que 
trenquen les barreres comercials entre països.

La globalització

Les millores en els transports i la revolució de la tecnologia, la informació 
i les comunicacions faciliten les relacions i els contactes entre persones, i 
fan que constantment estiguem al corrent de tot el que passa a qualsevol 
punt del planeta.
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•   Escriure missatges de mòbil  
amb correcció gramatical

Literatura
SABER

  La narrativa del segle xix

Com ens comuniquem?
Fixa’t en aquestes fotografies, en què es veuen 
persones comunicant-se de maneres diferents. 
Indica quines de les característiques següents  
té cada situació de comunicació:
•  Puc dir el que vull amb total llibertat.
•  Veig la persona amb qui parlo.
•  M’entenen a la primera.
•  Puc fer servir gestos.
•  Puc explicar les coses amb calma.
•  Em responen al moment.
•  Es produeixen malentesos.
•  Ens podem entendre sense paraules.
•  Ens podem entendre sense veure’ns.
•  La comunicació és molt fàcil.

Connectats... a què?, a qui?2

El món en una pantalla
Tens mòbil? Segurament sí. I ordinador? Potser. Televisió? I tant! Com gairebé tothom! 
I és molt possible que facis servir tots aquests aparells més d’una vegada cada dia. 
Vivim envoltats de tecnologia i constantment som davant d’una pantalla. Això vol dir 
que no en podem prescindir? Amb quines d’aquestes afirmacions estàs d’acord?

M’agrada fer servir el mòbil per a tot. Som esclaus dels mòbils.

El mòbil substitueix els llibres. Els llibres no es poden substituir.

El mòbil té centenars d’aplicacions útils.
La gent perd el temps fent servir  
el mòbil amb bestieses.

No cal obsessionar-se amb l’ortografia 
perquè qualsevol ordinador et corregeix 
els errors d’escriptura.

Si l’ordinador et corregeix els errors  
no aprens mai a escriure bé del tot.

Les xarxes socials t’ajuden a relacionar-te 
amb les persones.

Les xarxes socials t’aïllen encara més: 
s’ha de sortir i quedar amb els amics.

A Internet hi ha milions d’exemples  
de com escriure bé un text.

Per aprendre a escriure, simplement 
s’ha d’escriure molt.

A quina de les dues columnes hi ha més afirmacions amb les quals estàs d’acord? 
Quina opinió tens de la tecnologia moderna?
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Maite Gutiérrez 
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L 
a Terra està en números ver-

mells. La humanitat ja ha consu-

mit tots els recursos naturals 

que el planeta és capaç d’oferir 

en un any sense ser sobreexplotat. La 

Global Footprint Network, una organit-

zació sòcia de WWF que analitza l’evolu-

ció de la petjada ecològica, va alertar 

ahir que el món entra en dèficit medi-

ambiental cada vegada més aviat. 

Aquest 2014, el «crèdit ecològic» es va 

esgotar ahir, 19 d’agost. El 2000, en can-

vi, va ser a l’octubre, i el 1970 la majoria 

de països va acabar l’any amb superàvit. 

Cada vegada es consumeix més i a més 

velocitat.

El dia de la Sobrecapacitat de la Terra, 

com l’anomena WWF, és una estimació 

realitzada a partir de més de 600 indica-

dors que l’organització analitza, com la 

despesa de combustibles fòssils, les 

emissions de CO2, el consum de carn i 

peix per habitant, l’explotació forestal o 

la generació de residus. Amb tot això, 

calculen si el consum humà sobrepassa 

la capacitat del planeta per regenerar 

els seus recursos en un any. I la resposta 

és que sí. «Els actuals nivells de consum 

s’han disparat i estem totalment fora 

dels límits sostenibles; necessitaríem un 

planeta i mig per proveir les necessitats 

de consum de la humanitat», adverteix 

Marco Lambertini, director general de 

WWF internacional.

El 86% de la població viu en països 

amb dèficit ecològic. En el cas d’Espa-

nya, els seus habitants consumeixen 

l’equivalent a 208 vegades el país per 

proveir-se. Si continua el ritme actual, la 

humanitat necessitarà almenys tres pla-

netes Terra per satisfer la demanda de 

recursos naturals l’any 2050. Però el pla-

neta és el que és. Què passarà en el fu-

tur si les persones no canvien els seus 

hàbits? WWF alerta d’un col·lapse medi-

ambiental.

«Els costos d’aquesta sobredespesa 

ecològica són cada vegada més evi-

dents: canvi climàtic, desforestació, 

pèrdua d’espècies i caladors de pesca, 

contaminació dels mars...», assenyala 

l’informe. «És un problema tant ecolò-

gic com econòmic», afirma Mathis 

Wackermagel, president de la Global 

Footprint Network. «Els països amb dè-

ficits de recursos i en via de desenvolu-

pament són especialment vulnera-

bles», afegeix. Entre ells hi hauria 

Sud-àfrica, Egipte, l’Equador, l’Índia o la 

Xina. En el seu cas, el deteriorament 

del planeta resultarà encara més nociu, 

perquè disposaran de menys eines per 

fer front a aquesta degradació. Lluiten 

contra la pobresa econòmica i la medi-

ambiental. Aquests països concentren 

el 72% de la població mundial, «inclo-

sos els 2.000 milions de persones que 

no poden cobrir les seves necessitats 

bàsiques», insisteix WWF.

«Però fins i tot els països rics neces-

siten adonar-se que han de buscar so-

lucions a llarg termini que els permetin 

reorientar aquesta dependència dels 

recursos naturals» o altrament també 

afectarà les seves economies i el ben-

estar dels seus habitants, continua el 

president de la Global Footprint 

Network. Alguns dels països rics amb 

un notable dèficit ecològic són, a més 

d’Espanya, els Estats Units, Alemanya, 

el Regne Unit, Itàlia o Grècia. Aquests 

països tenen el 15% de la població 

mundial. Entre els països rics, només el 

Canadà, Finlàndia i Austràlia se salven 

de la sobreexplotació mediambiental; i 

en el costat dels països emergents, el 

Brasil és l’únic que té un «saldo ecolò-

gic positiu», indica l’informe. «El princi-

pal repte dels països amb prou capaci-

tat mediambiental és el de preservar 

aquests recursos naturals i tractar-los 

com un bé a llarg termini», diuen des 

de WWF.

Fins ara, abunden els països amb un 

consum ambiental excessiu, que han 

tingut una mirada a curt termini. Pensar 

només en el rendiment immediat sense 

tenir en compte les conseqüències futu-

res ha posat el planeta i la humanitat en 

la situació actual. «La natura és la base 

del nostre benestar i prosperitat, però 

estem abusant dels recursos limitats de 

la Terra», afirma Lambertini.

Tot i això, no tot està perdut. «Encara 

som a temps de prendre mesures con-

tundents i construir un futur basat en un 

consum sostenible dels recursos natu-

rals», explica el director general de WWF. 

Per això calen noves polítiques públi-

ques i un canvi d’hàbits individuals. •

La Vanguardia, 20 d’agost del 2014

DiMeCreS, 20 aGOSt 2014

La humanitat ja ha gastat els 
recursos naturals d’un any

La Terra 
esgota el 

crèdit

TEXT 1

Cada vegada es gasta més 
i a més velocitat, alerten 
des de WWF; la Terra està 
sobreexplotada.

En 50 anys hem duplicat el consum  
dels recursos naturals

El 1961 la humanitat consumia  
2/3 parts dels recursos naturals  
del planeta...

...el 2014 necessitem  
un planeta i mig...

...i el 2050, amb la tendència actual,  
necessitaríem almenys tres planetes.

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.

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

De vegades es fan servir pictogrames per transmetre idees de manera 
visual i directa; en general, es considera que poden impactar més en el 
destinatari que el simple text. Però cal saber-los interpretar correctament.

11  A continuació tens uns quants pictogrames relacionats amb el tema de la lectura 
d’aquesta unitat. Reflecteixen consells per tenir cura del medi ambient i estalviar 
energia.  
Per interpretar-los correctament, fixa’t en el que representa el dibuix, però també 
en els detalls: una fletxa, un rellotge, un símbol, etc.

■  Relaciona cada pictograma amb la idea que representa:

• Dutxa’t en comptes de banyar-te, consumiràs menys aigua.

• Utilitza bombetes de baix consum.

• Fes servir un cotxe que consumeixi poc i omple’n tots els seients.

• Fes a peu tants trajectes com puguis, és bo per a la teva salut i per al medi ambient.

• Renova els electrodomèstics antics i canvia’ls per altres d’energèticament 
eficients.

• Deixa descansar el teu ordinador quan no el facis servir.

• Estén la roba perquè s’assequi; les assecadores consumeixen molta energia.

• No escalfis ni refredis la llar més del necessari, 20 °C és suficient per a un entorn 
saludable.

• Evita deixar endollats carregadors i transformadors.

• Utilitza el transport públic.

■  Ara dissenya pictogrames que tinguin aquests significats:

• Tingues cura del manteniment de la calefacció, evitaràs fuites d’energia  
i augmentaràs la durada dels aparells.

• No utilitzis electrodomèstics que funcionen amb piles, consumeixen més energia 
que els elèctrics.

• Estalvia en la bugada, renta en fred i amb la rentadora plena.

■  Debateu a l’aula sobre les mesures individuals que afavoreixen el medi ambient: 
quines apliqueu, quines podríeu aplicar, quines trobeu difícils, etc. 

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

Una lectura 

interessant, 

de vegades 

divertida  

i de vegades 

més seriosa.

Saber fer és posar  

en pràctica tot el que estàs 

aprenent dia a dia i 

desenvolupar estratègies 

comunicatives.

Treballar els 

continguts  

de gramàtica 

i ortografia 

és necessari 

per poder 

escriure bé.

L’índex de la unitat  

et presenta el que aprendràs 

i el que aprendràs a fer.

Amb fotografies 

atractives i activitats 

lúdiques descobriràs  

el tema de la unitat.

El lèxic es treballa  

a partir de camps 

semàntics. Aprendràs 

paraules noves però 

també descobriràs 

les relacions que  

hi ha entre elles.

ComuniCaCió 3

 SaBER FER
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ComPETÈnCiES DE ComPREnSió LECToRa

obtenir informació

1  Respon aquestes preguntes i indica en quin dels dos textos has trobat la resposta:

• Per què la degradació ambiental afecta amb especial gravetat els països pobres?

• Quines dades té en compte la WWF per calcular si el consum humà sobrepassa  
la capacitat de la Terra per generar recursos? 

• Quins són els combustibles fòssils?

• Quines són les energies renovables?

• Per què cal substituir els combustibles fòssils per energies renovables?  
Què cal per aconseguir-ho?

• Què vol dir que «necessitaríem un planeta i mig per proveir les necessitats  
de consum de la humanitat»?

• Creus que el missatge final del text 1 és optimista? Per què?

2  Classifica els països següents segons si són països rics o emergents en via de 
desenvolupament, i, dins de cada grup, si són països amb dèficit ecològic o sense 
dèficit ecològic, d’acord amb la informació que en dóna el text:

• Equador •  Canadà •  Espanya •  Brasil •  Grècia

• Finlàndia •  Sud-àfrica •  Egipte •  Estats Units •  Austràlia

• Xina •  Alemanya •  Itàlia •  Índia •  Regne Unit

3  Quin dels dos textos és periodístic? De quin tipus és, l’altre text?  
Comenta les diferències d’estil i d’intenció que trobes entre tots dos.

interpretar el sentit

4  Explica amb les teves paraules el concepte de crèdit ecològic  
i justifica el sentit del títol de l’article, La Terra esgota el crèdit. 

5  Fixa’t en l’eslògan que apareix en el document de Greenpeace,  
explica’n el significat i comenta el joc de paraules que s’hi fa:

Uneix-te a la [r]evolució renovable.

6  Explica amb les teves paraules aquests conceptes que apareixen  
en els textos. Quina relació tenen entre ells?

• sobreexplotació

• consum sostenible

• efecte d’hivernacle

• col·lapse mediambiental

• ecosistema

• canvi climàtic

Les temperatures mitjanes globals han augmentat 0,8 ºC des de l’inici de 

la Revolució Industrial, un fet que pot semblar intranscendent, encara que les 

seves conseqüències són devastadores. Els casquets polars s’estan fonent any 

rere any. S’estan produint cada vegada més fenòmens metereològics extrems. 

El canvi climàtic està danyant ja els ecosistemes i posant en perill els mitjans 

de vida de milions de persones. I això és només el principi. 

Mai fins ara s’han vist unes conseqüències tan devastadores, estan afectant 

tot el planeta i amenacen els mitjans de vida de persones de tots els països 

i continents. Però encara som a temps de fer alguna cosa per posar-hi remei. 

No es tracta d’una amenaça procedent de l’espai. Som nosaltres els que estem 

provocant el canvi climàtic, en contaminar l’atmosfera amb un excés de diòxid 

de carboni (CO
2) i altres gasos d’efecte d’hivernacle.

I és aquí on la sort ens somriu. Si el problema l’hem provocat nosaltres, 

també nosaltres el podem solucionar. Disposem ja de la tecnologia necessària.

PODEM FRENAR EL  
CANVI CLIMÀTIC

Les activitats t’ajudaran  

a comprendre millor el text 

i el podràs interpretar i 

analitzar a fons.
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ComuniCaCió 6
ComPETÈnCia ComuniCaTiVa

La carta de reclamació

11  Imagina’t que has contractat un viatge en una agència i que, quan arribes a la teva 
destinació, et trobes que l’hotel on t’han allotjat no respon a les característiques 
previstes. Quina d’aquestes opcions et sembla més adient?

• Presentar una queixa a la recepció de l’hotel.

• Presentar una queixa a l’agència on vas contractar el viatge.

• Adreçar-te a l’oficina de turisme de la ciutat on et trobes.

• Contactar amb una organització de consumidors.

12  Imagina’t que, encara que ho has intentat, no has aconseguit canviar l’hotel. 
Explica què has de fer quan tornes a casa en els dos supòsits següents:

• Vols expressar la teva queixa a l’agència.

• Pretens aconseguir una compensació econòmica.

Has de saber

Una carta de reclamació és una carta que es presenta a una empresa o 
institució per intentar rescabalar-se d’un producte o d’un servei que no 
ha satisfet les expectatives del consumidor o el que s’havia contractat.

La carta de reclamació és una carta formal que consta de les parts 
següents:

• Dades del destinatari.

• Salutació formal.

• Cos de la carta, amb tres parts:

 1. Presentació general del problema.

 2.  Exposició dels fets, els motius i els detalls que justifiquen la recla-
mació.

 3.  Reclamació pròpiament dita, que s’ha de concretar en una de-
manda concreta o, si escau, en dues opcions que l’empresa o ins-
titució responsable hauria de satisfer.

• Comiat formal.

• Signatura del qui reclama.

• Dades del reclamant.

• Lloc i data de la reclamació.

Convé que ens assegurem que la reclamació es presenta en el 
lloc adequat perquè pugui ser valorada i contestada:

• En el cas de les institucions públiques, hem de registrar la carta de 
reclamació i quedar-nos-en una còpia on s’indiqui la data i el número 
d’entrada al registre de la institució.

• En el cas de particulars i empreses, podem recórrer a procediments 
postals, com ara carta certificada amb notificació de recepció o bu-
rofax.

A cada unitat treballaràs  

un tipus de text o un vessant 

de la comunicació.



La literatura comença amb els textos, i després els situarem en la història. 

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.
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BANC D’ACTIVITATS

COMUNICACIÓ

41  Llegeix aquest text, extret de l’oficina virtual de 
l’ajuntament de Barcelona:

• Per a què serveix el carnet d’usuari de les biblioteques 
públiques de Barcelona?

• En què consisteix el servei eBiblio?

• Qui pot demanar aquest carnet?

• De quantes maneres es pot fer el tràmit?

• Quina documentació ha d’aportar un menor de 14 anys?

GRAMÀTICA

42  Tradueix les oracions següents del castellà al català:

• A las cinco me tengo que ir.

• Se ha ido sin decir nada.

• Me voy a casa.

• Ellos se fueron hace dos días.

• Si no quieres ir, iré solo.

43  Substitueix els complements subratllats per pronoms 
febles:

• Truca a la Teresa.

• Avisa l’Arnau.

• Digues què vols.

• S’ha tornat envejós.

• És molt bona persona.

• Sempre parlen del mateix.

• Pren-te seriosament l’examen de demà.

• Vés a la plaça de seguida.

• Va tornar de París amb records per a tothom.

• No et descuidis el llibre de mates.

44  Corregeix les oracions incorrectes:

• L’Arnau es va acabar la sopa i va demanar més.

• No he estat mai a casa teva, m’hauràs d’explicar com es va.

• L’Eloi s’ha de canviar les ulleres. De lluny no veu gaire bé.

• M’agraden molt els macarrons, però ja tinc prou.

ORTOGRAFIA

45  Copia aquest diàleg i completa’l amb al, a l’, a la, el, els 
o als, segons el que convingui:

–Quants serem  festa?

–Uns deu o dotze.

–Em sembla que hauries d’avisar també  teu germà, 
perquè  mes vinent és  seu aniversari.

–Tens raó. Sí que tens memòria.

–Fa  anys  abril, oi?

–Sí.

–I truca també  Pere, que fa temps que no parleu. 

–Entesos. Bufa! Quanta gent, no?

–Au, vinga, espavila’t! Ja t’ajudo. Jo ja trucaré  altres.

–  altres? De qui parles?

–Pots convidar també  veïns d’aquí  costat, 

no?  faràs contents i no et costa res.

–Tens raó. Són una parella. De fet, a ell  conec.  

Vam acabar junts  Batxillerat. 

–Faràs la festa  terrassa?

–No.  març encara fa massa fred. Ens quedarem  

a dins.

VOCABULARI

46  Escriu una oració amb cadascuna d’aquestes 
expressions temporals:

• aviat

• l’endemà

• havent dinat

• a deshora

• d’hora

• enguany

• ara com ara

• de tant en tant

• a hores d’ara

47  Escriu amb lletres aquestes hores:

• 15:15

• 15:40

• 15:30

• 15:52

• 15:45

• 15:35

1

Marta (plorant sense deixar-lo apartar): Si és que jo no 
puc viure d’aquesta manera! (Ella es va apoderant del 
cor d’en Manelic.) Que he sigut amb tu la dona més 
dolenta del món; i això no ho puc desfer!... Ni el passat 
de la meva vida tampoc, que no hi ha forces que ho 
desfacin! (Amb desesperació.) Vine, vine; que en tant 
que volia viure no he tingut coratge per dir-te el que 
he fet jo i el que he consentit, i ara que em vas a matar, 
ara t’ho diré tot, ara!

Manelic (que l’ha volguda interrompre): Sí! Digue-m’ho. 
Digue-m’ho.

Marta (sanglotant rabiosa): M’han tractat com a una 
pedra dels camins, que es fa anar amb els peus perquè 
rodoli! Mata’m! Mata’m!

Manelic (subjectant-la, plorant): Marta! Ai, Marta!... 
Si jo no et puc matar, no, perquè t’estimo. Marta! 
T’estimo! I t’estimava des d’allà dalt, al pujar tu, que  
jo era un grapat de neu que es va fondre mirant-te.  
I t’he estimat encara més al venir a trobar-te, pobre de 
mi, davallant a salts, com l’aigua dels cims a ajuntar-se 
amb l’aigua de la mar, que diuen que és amarganta! 
Que ho siga, d’amarganta; que ho siga; ella atrau com 
tu m’atraus a mi; perquè et desitjo i t’estimo, Marta! 
(Ella es vol despendre d’ell amb energia bregant.) I ara 
més, ara més; per... perquè no ho sé el perquè, ni em 
fa el saber-ho! Perquè m’has enganyat potser; perquè 
he sentit la calor de la teva sang; perquè t’he respirat 
a tota tu tot jo! I mira, per mi no hi ha lleis d’ací baix ni 

res que m’aturi, que els llamps i les mestralades m’han 
fet lliure, i vui jo, perquè ho vui, besar-te i mossegar-te 
fins a l’ànima, i estrenye’t en mos braços ofegant-t’hi 
en ells, confonent en un afany rabiós la mort i la vida, 
com a home i com a fera, que ho sóc i ho vui ser 
sempre home i fera, tot junt, tot, contra de tu i amb tu, 
i contra tothom, de la terra. (La té a ella en sos braços 
mig desmaiada. Mira cap a la banda de la cortina i se 
l’emporta ràpid a l’altra banda en sos braços.) I ara que 
me la vinguen a pendre! Ira de Déu! Que vinguen!

Marta: Déu meu.

Manelic: Marta: ets meva! (Aixecant-la en sos braços  
i anant-la a besar.)

Marta: No! No! (No consentint-ho i fugint d’ell.)

Manelic: Marta?!

Marta (resolta): No; perdonar-me aixís, no! Que tu em 
perdones perquè no ho saps tot encara. Doncs a saber-
ho al punt, i per mi mateixa. I després lo que Déu vulga!

Manelic: A saber-ho, sí; mes no ací baix, Marta, que  
el cel s’ha enterbolit amb lo baf de tantes misèries,  
i Déu no et veuria la cara quan parlessis.

Marta: Doncs allà dalt; i ara mateix!

Manelic: Sí, anem-hi, sí, que allà es perdona tot; que 
no és com aquí baix, on tot se corromp. Quin fàstic. 
(Enduent-se-la.) Que allà dalt, Marta, fins els cossos  
en la neu es conserven; ves què faran les ànimes!

Marta: Oh, anem-hi, anem-hi de pressa! (Van per sortir.)

Àngel guiMerÀ. Terra baixa

LITERATURA

48  Llegeix aquest text i respon les preguntes que tens a continuació:

• La Marta i en Manelic són els dos protagonistes de Terra 
baixa, un drama romàntic d’Àngel Guimerà. En aquest 
fragment, la Marta es penedeix d’haver enganyat en 
Manelic amb en Sebastià i li demana que la castigui.  
Com reacciona en Manelic?

• Com qualificaries la personalitat dels dos personatges? 
Escriu dos o tres adjectius per a cadascun.

• Quins valors transmet aquest fragment teatral?

Carnet d’usuari de les biblioteques públiques de Barcelona

Carnet que permet gaudir dels diferents serveis oferts per les biblioteques públiques:

•  Consulta de llibres, revistes, CD, vídeos, DVD, CD-ROM.

•  Accés a bases de dades electròniques, internet, ús d’aparells audiovisuals.

•   Préstec de documents de la pròpia biblioteca o d’altres biblioteques de la xarxa.

•  Servei de préstec de continguts digitals eBiblio.

•  Servei de fotocòpies.

•  Activitats culturals i de foment de la lectura.

•  Descomptes en activitats culturals de la ciutat: teatres, cinemes, llibreries, etc.

És vàlid a totes les biblioteques públiques de la ciutat de Barcelona i les de la província.

Tramitar per internet

Què podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per demanar el carnet d’usuari de les biblioteques 
públiques de Barcelona.

Què necessiteu saber?

Com es fa el tràmit?

Pas 1   Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades. Per tenir 
accés al servei eBiblio cal fer constar obligatòriament l’adreça 
electrònica de la sol·licitud.

I després...  La biblioteca triada us notificarà quan podeu passar a recollir el carnet.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona interessada.

Documentació 

Per fer aquest tràmit per internet no cal aportar documentació.

Si realitzeu la sol·licitud presencialment, així com en el moment de recollir el carnet, 
caldrà que acrediteu la vostra identitat presentant documentació original de DNI, NIE 
o passaport.

Els menors de 14 anys hauran d’aportar, a més:

•   DNI original o una fotocòpia del DNI del pare o de la mare.

•   Autorització signada del pare o la mare, per poder consultar Internet.

Dates La sol·licitud es pot efectuar en qualsevol moment.

Preu Gratuït.

Els duplicats del carnet hauran de pagar una taxa per despeses d’expedició d’1 euro. 
En cas de robatori, el duplicat és gratuït sempre que es presenti la denúncia.

Organisme responsable

Consorci de Biblioteques de Barcelona.

47

HISTÒRIA DE LA LITERATURA 2

La narrativa del segle xix

Al segle xix, les novel·les reflecteixen els canvis econòmics, socials, tècnics 
i de tot ordre que s’anaven produint. Per exemple, en aquest fragment de 
L’Escanyapobres de Narcís Oller, el notari Xirinac i, de fet, el mateix narra-
dor, comenten l’impacte de l’arribada del ferrocarril al camp català.

L’arribada del tren a Pratbell

El carril, aquell carril tan desitjat, que, a so de campanes i terrabastall de mú-
siques, el 15 de juny del 65 s’inaugurà a Pratbell, acabà arreu amb els antics 
mercats. Les feixugues galeres de l’Urgell i d’Aragó no hi comparegueren més; 
el bestiar de Verdú tampoc; els bladers hagueren de tancar els magatzems; els 
ramblers emigraren; aquell brogit d’invasions forasteres no trencà ja periòdi-
cament el repòs dels carrers de Pratbell. Un somni etern semblà apoderar-se 
de la vila, el somni que pesa damunt les poblacions pageses. Enmig d’aquella 
quietud, ressonava amb certa tristesa l’espinguet potent de la locomotora, crit 
d’alerta d’una nova civilització sorollosa i atrafegada.

Llavors l’estació s’animava un xic; els veïns del raval guaitaven per les finestres; 
els pocs pagesos escampats per la plana com figuretes perdudes es redreçaven 
i restaven embadalits, les mans plegades damunt l’eina de treball. De sota ter-
ra, del túnel de Malgual, apareixia, embolcallat en fum, el tren, indecís, negre, 
empetitit com joguina de fira per la distància i la magnitud de les muntanyes 
que li servien de fons. Ell corria, corria, i solament imposant-li fites coneixia 
l’espectador que guanyava camí. Però, així i tot, duia en si certa majestat, tot 
d’una atractívola i imponent, que obligava a mirar-lo. En el seu curs era capri-
ciós i enjogassat. Tantost mostrava al llarg de la seva trencada silueta en camp 
ras, davant del lluminós horitzó; tantost es presentava de pit, blanca cimera es-
blenada al cap, els seus ulls rodons llampeguejant; tantost s’embarumava en 
canyars i arbredes, o s’encauava en un tallat serradet, damunt del qual, arreu, 
s’arrossegaven fantàstiques fumeroles. A estones se’l sentia xisclar adolorit; a 
estones panteixar amb afany; i, a mesura que s’acostava, la terra trontollava 
sota els peus, la màquina s’engrandia, la seva embranzida es feia imposant. [...]

El notari aturà el pas, i, apuntant amb la mangala vers la via, afegí senten-
ciosament: 

–Sempre el peix gros es menja el xic. Això és pesta per als pobles. 
Teniu-ho per màxima: sempre el peix gros es menja el xic... A 
on va, aquest tren? A atipar les ciutats grans!... Què creix, 
avui? Les ciutats grans... Veieu créixer cap vila, cap llogaret? 
No: sempre el peix gros es menja el xic. [...] La tendència de 
la civilització nova és de concentració. Ja ho heu vist: dels 
vostres companys, qui no se n’ha anat al cel se n’ha anat 
a Barcelona.

Narcís Oller. L’Escanyapobres

blader: comerciant de blat

rambler: firaire de bestiar

tantost: tan aviat

ACTIVITATS

32  Fes un resum dels 
principals canvis 
econòmics i socials 
que es presenten  
en aquest fragment  
de Narcís Oller.

33  Explica el sentit de  
les paraules del notari.

esblenat: esbullat, despentinat

embarumar-se: endinsar-se en la vegetació

mangala: bastó

història de la literatUra
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La poesia d’avantguarda

Durant el primer terç del segle xx, sorgeixen una sèrie de moviments que 
capgiren el panorama artístic i literari. La majoria es van caracteritzant 
per la voluntat de ruptura amb l’ordre establert i per l’experimentació. 
Això es tradueix en un trencament amb les formes d’expressió tradicional: 
vulneració de les normes gramaticals i de puntuació, alteració del signifi-
cat habitual de les paraules, incorporació al llenguatge poètic de recursos 
visuals, etc. Tanmateix, cadascun d’aquests corrents, que van rebre el nom 
genèric d’avantguardes, presenta trets particulars. Hi destaquen sobretot 
el futurisme i el surrealisme.

•   El futurisme va sorgir el 
1909 amb la publicació del 
Manifest futurista, de l’escrip-
tor italià Filippo Tommaso 
Marinetti. Aquest moviment 
propugna l’abandó del senti-
mentalisme en l’art i proposa 
un llenguatge directe, fins i 
tot agressiu, el gust per l’au-
dàcia i la violència, l’exaltació 
de les màquines, la velocitat, 
el moviment i la llibertat. Els 
cal·ligrames i els collages són 
algunes de les formes més característiques d’aquest moviment. A Cata-
lunya, aquest corrent és el predominant entre 1916 i 1924, i influeix en 
un poeta com Joan Salvat-Papasseit.

•   El surrealisme va aparèixer el 1924 amb el Manifest surrealis-
ta del francès André Breton. Aquest moviment prefereix textos 
plens d’imatges originals, irracionals, però sempre suggeridores. 
Els poetes surrealistes recorren sovint al somni, durant el qual 
sorgeixen tots els desitjos amagats en el subconscient. Un altre 
dels mètodes que utilitzen per accedir-hi és l’escriptura automà-
tica, que consisteix a transcriure fidelment el pensament. El cor-
rent surrealista arriba a casa nostra i esdevé el moviment artístic 
predominant fins al 1938. El poeta més destacat és J.V. Foix.

Joan Salvat-Papasseit

Joan Salvat-Papasseit (1894-1954) és un poeta d’origen 
social humil que simpatitzà amb els moviments obrers 
i populars. La relació de la seva poesia amb l’avant-
guardisme s’aprecia clarament en els títols dels seus 
llibres, plens d’elements moderns (Poemes en ondes 
hertzianes, L’irradiador del port i les gavines), o dels 
seus manifestos, en els quals es concep el poeta com 
un ésser capdavanter en el progrés (Contra els poe-
tes en minúscula). En la seva producció incorpora el 
cal·ligrama, tipus de poema que, a banda dels versos 
pròpiament dits, també té en compte el dibuix que 
formen, la tipografia i altres elements visuals. Salvat-
Papasseit conreà, a més, la poesia amorosa (El poema 
de la rosa als llavis) i la patriòtica (Les conspiracions).

Dinamisme d’un automòbil, de Luigi Russolo.

Joan Salvat-Papasseit, en un  
retrat de Jaume Guàrdia.

La persistència de la memòria,  
de Salvador Dalí.
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Una mica d’història
Des del seu origen com a llengua oral, cap al 
segle ix, i fins al segle xv, el català va viure un 
procés de desenvolupament creixent: es va con-
solidar com a llengua literària, es va establir als 
diversos territoris guanyats als sarraïns i, gràcies 
a l’expansió militar i comercial de la corona cata-
lanoaragonesa, era conegut pel Mediterrani.

Estancament
A partir del segle xvi, però, el català va anar perdent pes enfront 
del castellà tant a la cort reial com en la literatura culta.

DOSSIER CULTURA: EL CATALÀ, UNA HISTÒRIA D’ALTS I BAIXOS

(dibuix 2: escena de la cort)

ACTIVITATS

1  Les mostres d’expansió del català pel 
món fins i tot després de l’edat mitjana 
són diverses. Busca informació sobre què 
vol dir en francès una catalogne o en 
italià una catalogna, i què volen dir els 
grecs quan amenacen «que ve el català».

La llengua catalana es manté en la literatura popular, en el comerç i en els usos familiars.

L’entronització de reis de dinasties alienes a Catalunya va iniciar un  
procés de castellanització, sobretot en les capes altes de la població.

La recuperació
El punt d’inflexió d’aquesta davallada del català que va du-
rar més de tres segles es va produir al segle xix quan, amb 
la Renaixença literària, es va iniciar un procés de recupera-
ció de l’esplendor perduda els segles anteriors.

Aquesta dinàmica continuarà en les dècades posteriors, amb 
les fites següents:

•   La revista L’Avenç engega una campanya d’actualització 
ortogràfica de la llengua (1890).

•   Se celebra el Primer Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana (1906).

•   Es funda l’Institut d’Estudis Catalans (1907).

•   Pompeu Fabra publica obres clau per a la normativització 
de la llengua: Diccionari ortogràfic (1917), Gramàtica cata-
lana (1818) i Diccionari general de la llengua catalana (1932).

ACTIVITATS

2  Llegeix aquest fragment de la carta que 
durant el regnat de Felip V es va adreçar  
als encarregats d’aplicar el Decret de Nova 
Planta i digues què els diu que han de  
fer i com.

«Pondrá el corregidor el mayor 
cuidado en introducir la lengua 
castellana, a cuyo fin dará providencias 
más templadas y disimuladas para 
que se note el efecto sin que se note el 
cuidado.»

Prohibició  
i resistència
Felip V, amb el Decret de Nova 
Planta (1716), va abolir els 
furs i les institucions pròpi-
es, va clausurar les universi-
tats i va imposar el castellà 
com a llengua oficial en la 
majoria dels usos públics. 
Malgrat l’oficialitat exclu-
siva del castellà, el poble 
català va continuar sent 
fidel a la seva llengua du-
rant moltes generacions.

ACTIVITATS

3  Busca informació sobre la figura i l’obra de Pompeu Fabra i elabora’n un 
petit treball que exposi les dades següents: breu ressenya biogràfica, 
objectius i criteris fonamentals de la seva obra, cronologia de les seves 
aportacions a la normativa de la llengua i transcendència de la seva obra.

Olles, olles de vi 
blanc, totes són 
plenes de fang...

I al final de cada trimestre, el dossier cultura.

Després dels 

textos, 

activitats de 

comprensió, 

prèvies al 

treball literari.

Continguts d’història de la 

literatura, per situar les obres  

i els autors en el seu context. 

Aquí descobriràs 

continguts socials,  

culturals i històrics 

relacionats amb la 

llengua.
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BANC DE TEXTOS

Ecologia i participació
És possible que durant aquests darrers anys, a 
l’hora de transmetre les propostes ecologistes a la 
societat i cridar a la participació ciutadana en les 
tasques de conservació i millora del medi ambient, 
s’hagi comès un error de base en descarregar so-
bre l’individu una responsabilitat que moltes vega-
des el transcendia.

Aquesta pressió constant sobre la necessitat de 
corregir els hàbits personals ha donat lloc a l’apa-
rició d’una nova figura social anomenada «l’ecoes-
cèptic». L’ecoescepticisme neix com una resposta 
ciutadana a la pressió ecologista i és conseqüència 
d’un pensament derrotista: «estic convençut que 
moltes accions de la meva activitat diària generen 
una seqüela ambiental, però no crec que incorpo-
rant canvis a títol personal pugui ajudar gaire a 
corregir la desastrosa situació del planeta provoca-
da per factors d’abast mundial.» Dos errors que cal 
aclarir: primer, la situació ambiental del planeta no 
és tan desastrosa; i segon, els factors de correcció 
que poden capgirar la situació no és que escapin 
al nostre radi d’acció, sinó que en parteixen (pensa 
globalment i actua localment, els petits canvis són 
poderosos, etc.).

I aquest pensament global aplicat a l’àmbit local, 
aquesta nova ètica planetària aplicada a l’entorn 
domèstic, que és la que ens ha de dur cap a una 
nova manera de relacionar-nos amb l’entorn, no 

obeeix cap altre dictat que el de l’aplicació del seny 
i la sensatesa a cadascuna de les nostres accions 
diàries. No existeix cap «manual del ciutadà soste-
nible» a seguir. Del que es tracta és d’actuar amb 
respecte pel patrimoni comú (l’aire, l’aigua, l’ener-
gia, els recursos naturals) i obrar en conseqüència 
a l’hora d’utilitzar-lo. Participar aportant responsa-
bilitat: aquesta és una bona contribució.

La nova conducta ciutadana, aquella que ha de 
provocar un canvi en el paradigma de progrés, tan 
sols exigeix recuperar l’ús de l’eina menys utilitza-
da del nostre equip sensorial: el sentit comú. De fet, 
el gest de tancar el llum en sortir d’una habitació 
o l’aixeta del bany mentre ens rentem les dents és, 
molt abans que una acció a favor del medi ambient, 
una resposta reflexiva del nostre sentit comú.

No cal adoptar unes rígides normes de conducta 
per millorar la nostra relació amb el medi ambient 
d’avui a demà. El que cal és avançar progressiva-
ment, partint sempre de l’esperit de col·laboració, 
cap a una nova participació social en la tasca d’aju-
dar el planeta. Sense radicalitzar el discurs perquè, 
en qüestions d’ecologia i societat, els canvis d’hà-
bits, si es donen sota pressió, esdevenen facultatius 
i no participatius, que, en aquesta matèria, és el que 
de veritat ens cal.

José Luis GaLLeGo. Ecologia per a tothom 
(Adaptació)

ACTIVITATS

1  Explica què és un ecoescèptic.

2  Quina tesi defensa l’autor del text?

3  Comenta què poden aportar a la causa 
ecologista aquestes situacions:

• Un discurs radical que pressioni el ciutadà.

• El sentit comú.

• La col·laboració i la participació dels ciutadans.

4  Busca en el text dos sinònims de l’expressió 
sentit comú.

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

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

Sempre amb les veles suspeses
del cel al mar transparent;
sempre entorn d’aigües esteses
que es moguin eternament.

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

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

Joan maraGaLL. Poesies

Victor Català
Que Caterina Albert (l’Escala 1869-1966) sigui l’au-
tora d’una admirable novel·la, Solitud, publicada 
amb el pseudònim de Víctor Català, s’explica per la 
peculiar percepció crítica de què va ser objecte  
la seva obra literària des del mateix moment que va 
gosar, a través de la institució dels Jocs Florals, de 
sotmetre-la a la sanció pública.

Corria l’any 1898 quan la incipient escriptora va 
decidir enviar el monòleg La infanticida al certa-
men literari d’Olot amb un resultat òptim que, tan-
mateix, es va convertir en una arma de doble tall 
per a la guanyadora. El jurat, presidit per Francesc 
Matheu, va remarcar la qualitat literària i la força 
d’una literatura exasperadament realista; quan es 
va obrir la plica que contenia el nom de Caterina 
Albert i es va comprovar que l’autor d’una litera-
tura tan «mascla» era una dona jove, l’escàndol va 

fer que l’autora adoptés el pseudònim amb el qual 
va signar tota la seva obra de creació.

marGarida CasaCuberta.  
dins Panorama crític de la literatura catalana 

(Adaptació)

ACTIVITATS

5  Escull la resposta correcta per a cada pregunta:

• Què significa Excelsior?

a) Extraordinari, màgic, fantàstic.

b) Que va més enllà, més lluny, més amunt.

c) És un nom propi de persona.

• Què significa immoble?

a) Innoble.

b) Finca.

c) Immòbil.

6  A qui s’adreça el poeta? Per dir-li què?

7  Justifica que aquest poema respon a una actitud vitalista.

ACTIVITATS

8  Explica el significat d’aquests mots i expressions:

• pseudònim

• sotmetre una obra  
a sanció pública

• incipient

• una arma de doble tall

• exasperadament

• plica

9  Per què Caterina Albert va adoptar el pseudònim  
de Víctor Català?

AVALUACIÓ
3
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ACTIVITATS

55  Relaciona aquests noms del text amb el seu significat:

 escambell • • Crosta de most al fons d’una bóta.

 pàtina • • Estona de descans.

 sojorn • • Angle d’un moble.

 tartrà • • Capa fina de color.

 caire • • Seient petit sense braços ni respatller.

 estola • • Banda ornamental que en la litúrgia es penja al coll.

56  Indica quines de les afirmacions sobre el protagonista d’aquest text són certes i corregeix 
les falses:

•	 Té dos ajudants.

•	 Viu en una església.

•	 És brut.

•	 És molt poc curós amb tot el que l’envolta.

•	 Ha fet la carrera eclesiàstica.

•	 No li agrada que es riguin d’ell.

•	 No té bona relació amb ningú.

57  Qui és la Maria?

58  Indica la funció sintàctica dels complements subratllats i substitueix-los per pronoms febles:

•	 No ha volgut mai ajudant. •	 	Un dematí fugí de sa casa.

•	 Branda sol la Maria. •	 	Posà mala cara als que se’n reien.

•	 Era un pagès vingut del cor de les Guilleries.

59  Indica la funció sintàctica dels pronoms febles destacats:

•	 No és pas fàcil de distingir- lo  a primera vista.

•	 El visitant que entra allí  l’ endevina per un gruny feréstec i agressiu.

•	 Ell, de sacerdot, no  en  seria mai.

•	 S’atragué la benevolència de tots els que  el  tractaven.

•	 Els joves  li  daven conversa.

60  Escriu el nom del temps verbal de cada verb subratllat:

•	 No ha volgut mai ajudant.

•	 Sempre havien sigut dos per brandar-la.

•	 Ell sol dorm en una cambra situada a l’altra part de l’església.

•	 S’hi desvetllaven.

•	 Tanta ingenuïtat el féu cèlebre.

•	 Visqué de miracle.

•	 L’ajudaven tant com podien.

61  Relaciona aquestes obres modernistes amb els seus autors:

 Aigües encantades • • Víctor Català

 Solitud • • Santiago Rusiñol

 L’auca del senyor Esteve • • Joan Puig i Ferreter

 Visions i cants • • Joan Maragall

62  A partir del que has llegit i estudiat en aquesta unitat, redacta un text breu amb el títol 
«Prudenci Bertrana i la novel·la modernista».

Josafat
Per allí, hi trafiqueja un home jovenàs, alt, de crani punxegut, nas d’àliga, 
boca contreta, pèl aspre i ulls blavosos esquitxats de volves més fosques que 
els hi donen apariències i fredors de marbre jaspiat. Sol estar arraulit prop 
del braser o bé mig ajagut en el seu banc, que bruny amb el fregadís de son 
cos, rosegat de mandra, estremit de misteri, malalt de silenci i de penombra. 
Son trajo de vellut és tan semblant de color amb la muralla, que no és pas 
fàcil de distingir-lo a primera vista: el visitant que entra allí l’endevina per 
un gruny feréstec i agressiu que llença des de son escambell on, amb la faç 
entre les mans, sembla rumiar constantment. Tot ell, àdhuc sa cara, està 
cobert d’aqueixa melangiosa i humil pàtina que unifica la tonalitat de les 
coses en els ombrívols sojorns on flaira l’encens i els llavis xiuxiuegen. Els 
objectes que té a l’entorn estan tots coberts d’una capa de tartrà, secreció de 
ses manasses, que s’estén fins als caires dels retaules i en els daurats de les 
estoles. I ell estima tot lo que toca amb un amor gelós que el fa insociable. 
No ha volgut mai ajudant. Branda sol la Maria, que sempre havien sigut dos 
per brandar-la, i ell sol dorm en una cambra situada a l’altra part de l’esglé-
sia tan isolada, tan tètrica, tan veïna a galeries, escales i buidors atapeïdes 
d’enigmàtiques tenebres que s’hi desvetllaven els més coratjosos.

Aquest home es deia Josafat. Era un pagès vingut del cor de les Guilleries. 
De grandassàs, sentí vocació de consagrar-se a Déu i, decidit, sense con-
sultar-ho a ningú, un dematí fugí de sa casa i es presentà al seminari sens 
recordar-se que no sabia de lletra. Tanta ingenuïtat el féu cèlebre: mestres 
i deixebles explicaven sa història i amb ell se divertien. Però en Josafat era 
tossut i tenia mal gènit; volgué aprendre de lletra i posà mala cara als que 
se’n reien.

Mentrestant, com que del poble no havia dut més que un farcell de roba, 
el flabiol de pastor i una vareta de freixe, visqué de miracle, fent variades i 
petites feines: enganxant en les esglésies anuncis religiosos; passant rebuts 
de societats catòliques, targes de convit, de funerals i enterros, de sermons 
i novenes; servint conciençudament els capellans, els quals l’ajudaven tant 
com podien, admirats d’aquella fervorosa constància.

En Josafat un dia tingué plou clarividència per comprendre que ell, de sa-
cerdot, no en seria mai i, ja que no podia dir missa, aprengué a ajudar-la. 
Fou tan humil, tan servicial i tan gelós del respecte de Déu i de l’Església, 
que s’atragué la benevolència de tots els que el tractaven. Els clergues vells 
el tenien en gran estima i els joves li daven conversa, i bromejant li trucaven 
carinyosament l’esquena.

En Josafat no sabia com correspondre a aitals mostres de carinyo.

En Josafat era un brau, cap vici havia debilitat sa naturalesa, tenia deu pams 
d’alçària, unes mans grosses i unes espatlles atapeïdes d’energia salvatge. 
Posà això, que era lo únic que tenia, al servei dels seus protectors, que sa-
pigueren agrair-ho i celebrar-ho. Oh, en el present segle, tan abundós en 
mofes anticlericals, en Josafat era una alaixa! Els seus fets eren contats amb 
riallades de satisfacció.  Se ponderava sa força i ses victòries.

Prudenci Bertrana. Josafat
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• Joan Alcover (1854-1926), que expressa líricament experiències 
molt lligades a la seva biografia, marcada sovint per la mort.

• Gabriel Alomar (1873-1941), que elabora una poesia artificiosa 
plena d’ideals futurs.

Josep Carner (1884-1970) té una obra poètica que expressa amb de-
licadesa i un llenguatge elegant, ric de recursos i de vocabulari, els 
tòpics del noucentisme. La temàtica dels seus poemes és variada: pai-
satges i figures de Catalunya, la bellesa femenina, el pas del temps, la 
seva pròpia vida interior. Carner ho retrata tot amb una combinació 
de tendresa i ironia, i aconsegueix una poesia que exalça el seny com 
a valor principal que ha de regir tots els aspectes de la vida.

Entre els seus reculls de poemes destaquen Els fruits saborosos i Au-
ques i ventalls. Altres títols de Carner (El cor quiet, Nabí) superen 
l’estètica noucentista i són una bona mostra de la configuració d’un 
estil poètic molt personal.

història de la literatUra 4

aCtiVitats

30  Busca algun fragment de la glossa d’Eugeni d’Ors 
que has llegit en què expressi la seva opinió de 
manera emfàtica o taxativa. Digues si hi estàs 
d’acord o en desacord, i fins a quin punt.

31  APRENENTATGE COOPERATIU. Dividiu la classe en 
quatre grups. Cada grup farà un treball sobre un dels 
temes següents:

• Les biblioteques populars de la Mancomunitat  
de Catalunya.

• La Biblioteca de Catalunya.

• La figura del metge Francesc Montanyà i Santamaria.

• La situació actual de les biblioteques a Catalunya 
(xarxes, instal·lacions, serveis...).

■ Dins de cada grup, organitzeu-vos la feina en 
diferents fases, per exemple: 

1. Recerca d’informació i de fotografies, si cal.

2. Selecció de la informació.

3. Ordenació de les dades i organització del treball.

4. Redacció.

5. Revisió, tant de la forma com del contingut.

■  Tots els membres del grup han de participar  
en totes les fases del treball, cal que estigueu  
ben organitzats; us podeu dividir en subgrups  
i, si cal, algú pot fer funció de coordinador.

■  Al final, prepareu una exposició oral sobre el tema 
que us ha tocat. Hi heu de participar tots. Prepareu 
a consciència l’exposició i procureu fer-la original: 
presenteu-ne una part en forma de diàleg, poseu-hi 
una música de fons, acompanyeu-la d’imatges, etc. 

Josep Carner.

Ciutat, de Joaquim Torres-García.
Cala Forn, de Joaquim Sunyer.

Activitats 

d’aprenentatge 
cooperatiu perquè 

millori la 

competència de tots.

Competències

  Competència comunicativa,  
lingüística i audiovisual

 Competència artística i cultural

 Competència matemàtica

 Competència digital

  Competència en el coneixement  
i la interacció amb el món físic

 Competència d’aprendre a aprendre

 Competència social i ciutadana

  Competència d’autonomia, iniciativa 
personal i emprenedoria

Altres icones

  Activitats TAC

  Activitats amb el suport de la guia 
didàctica

  Activitats de repàs d’ortografia

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

LlibreNet
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Llengua

SABER

 Les instruccions administratives

 Els pronoms febles

 El o al, els o als

 El vocabulari del pas del temps

SABER FER

•   Donar referències bibliogràfiques

Literatura
SABER

  La literatura catalana del segle xix: 
la Renaixença

Viure ràpid, viure a poc a poc1

No tinc temps!Quina excusa! Quant temps fa que no seus en  

un banc amb un amic per mirar una posta de sol, 

mentre xerreu de les vostres coses? Creus que  

ho fem tot amb presses? La vida d’estudiant no  

et deixa temps per a res, o bé és que no ens 

organitzem bé el temps? Fes una llista de coses 

que sempre penses que t’agradaria fer però mai 

no trobes el moment. 
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M’he d’organitzar

Elabora un horari setmanal semblant al que tens  

a sota, posa-hi cada tipus d’activitat d’un color 

diferent, per exemple:

•  L’horari al teu centre escolar, de color vermell.

•  El temps que dediques als àpats, de color groc.

•  El temps que dediques a fer deures o a estudiar, 

de color verd.

•  Les hores que ocupen les activitats extraescolars, 

de color blau.

Comprova que dorms almenys 7 hores cada dia  

i que encara et queda prou temps per descansar, 

divertir-te, veure els amics, etc. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

7 a 8

8 a 9

9 a 10

10 a 11

11 a 12

13 a 14

14 a 15

15 a 16

16 a 17

17 a 18

18 a 19

19 a 20

20 a 21

21 a 22

22 a 23
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 SABER FER COMPETÈNCIES DE COMPRENSIÓ LECTORA

Cafè i llibres

En acabar la reunió que mantenia cada matí amb l’equip directiu del banc, la 
Sara es va refugiar al seu despatx i es va acomodar a la butaca situada davant 
l’ampla finestra amb els vidres tintats. Des d’allà dalt podia contemplar tota la 
part baixa de la ciutat, que baixava suaument fins al pla del port, on hi havia 
menys vaixells que habitualment. Més enllà hi havia el mar immens, un mar 
que, en dies com aquell, evitava mirar, potser per no deixar-se arrossegar per 
la nostàlgia dels espais oberts que, de vegades, la inundava amb una força 
incontenible.

En moments com aquell no podia evitar les obsessions que li venien al cap 
últimament. Sabia molt bé que tots consideraven excel·lent la seva situació 
professional; ningú no havia arribat tan alt a una edat tan jove. I com que era 
dona, encara tenia més mèrit, per això s’havia de sentir orgullosa del camí que 
havia recorregut. Però no ho estava, tot i que era un secret que només conei-
xia ella. Només ella sabia que totes aquelles operacions que dissenyava tan 
eficaçment havien deixat d’interessar-li feia mesos, que l’avorrien les sessions 
interminables per analitzar els canvis en la borsa o els nous plans d’inversions. 
Cobrava un salari elevat, sí, podia comprar qualsevol cosa que volgués. Llevat 
del temps, va pensar, amargament; un temps que cada dia sentia fugir com si 
les hores fossin un estol d’aus migratòries que travessen el cel rumb al sud. 
N’eren moltes, les hores que passava tancada a la torre de vidre, les obligades 
als matins i les voluntàries, al vespre, un horari que havia acceptat de grat fins 
que alguna cosa va canviar al seu interior, una cosa que li feia comprendre que 
la vida, la vida de veritat, fluïa incansablement més enllà de les parets de vidre. 
En moments com aquell evocava un conte infantil que sempre li contava el seu 
pare, Rapunzel, un conte que l’atreia i l’angoixava quan era nena. La imatge 
d’aquella adolescent desgraciada, tancada per sempre en una torre sense por-
tes ni escales, ocupada només a deixar passar les hores mentre li creixien i li 
creixien els cabells que, finalment, la salvarien, li semblava una metàfora molt 
encertada d’ella mateixa i de la seva vida.

També ella vivia sola, en un dúplex situat davant del mar. Un espai decorat 
amb una estètica minimalista, on els llibres, els discos i les pel·lícules ocupa-
ven un lloc privilegiat, a més dels quadres de pintors joves que penjaven de 
les parets. La pintura, la música, el cine, els llibres... Les passions que havien 
crescut amb ella des de l’adolescència. De vegades, li agradava fantasiejar a 
propòsit de com hauria pogut ser la seva vida si s’hagués dedicat professio-
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nalment a alguna d’aquelles passions. Però les pressions familiars foren molt 
fortes, tant com la seva ambició, i finalment va triar la carrera que li donaria 
prestigi social. Era allà, al seu espai íntim, l’únic lloc on aconseguia trobar-se 
bé, encara que, com li passava a Rapunzel immobilitzada dins la torre, cada 
vegada era més gran el seu desig de compartir la vida amb algú que tingués 
uns gustos semblants i l’alliberés d’aquella condemna que havien començat a 
ser els seus dies; algú que, ho sabia amb certesa, mai no trobaria als ambients 
on transcorria la seva vida.

Va abaixar la mirada i va observar la vorera del davant. Les obres ja estaven 
quasi acabades, tenien prevista la inauguració per al dissabte següent. Que 
valents, atrevir-se a obrir una llibreria en aquesta època! No la va sorprendre 
gens que tanqués la botiga que ocupava abans aquella planta baixa, un co-
merç antic que ella recordava de quan era una noieta, condemnat sense remei 
a la desaparició. Quan van tancar, feia ja tres o quatre mesos, va creure que hi 
instal·larien algun dels negocis que hi havia en aquella zona tan cèntrica: una 
immobiliària, una botiga d’aparells electrònics, alguna boutique... També ella 
es va sorprendre en veure el cartell que anunciava la pròxima inauguració 
d’una llibreria. Era veritat que no n’hi havia cap per aquella zona, la voracitat 
especulativa havia anat desplaçant-les cap a uns altres carrers més apartats. 
Una conseqüència més de les lleis no escrites que regien els nous temps, quan 
els beneficis immediats s’imposaven a qualsevol altra consideració. Seria molt 
difícil que es mantingués en un entorn tan hostil.

La visió de la llibreria va calmar una miqueta el desassossec de la Sara. Quan 
l’obrissin, seria un pretext excel·lent per evitar la mitja hora del cafè compartit 
amb els seus companys de l’equip directiu, quasi tots homes; un temps en què 
només parlaven dels mateixos temes que en les reunions de treball o, encara 
pitjor, d’assumptes masculins que no li interessaven gens. «Tots estranys, com 
habitants d’un altre planeta», pensava la Sara de vegades. Encara que, potser, 
com passava a Sóc llegenda, aquell inquietant llibre de Richard Matheson, era 
ella la diferent, l’única alienígena de la comunitat.

No la va visitar el dia de la inauguració, però el dilluns següent la Sara va 
avançar una miqueta l’hora del cafè i, en comptes de dirigir-se al local on solia 
reunir-se amb els companys del banc, va creuar el carrer i va entrar a la llibre-
ria. Es va sorprendre en descobrir l’amplitud del local i el gust amb què esta-
ven distribuïts els espais. Però encara es va sorprendre més en comprovar 
que, al fons, havien instal·lat una cafeteria menuda, amb una barra minúscula 
i quatre taules col·locades en una àrea limitada per les prestatgeries que, com 
radis d’un cercle imaginari, semblaven convergir en un dels cantons. Era una 
idea magnífica, que la Sara ja havia vist en alguna de les ciutats que havia vi-
sitat, però que, fins aquell moment, ningú no havia posat en pràctica a la seva. 
I era també una solució ideal per a ella. Podria anar-hi cada dia a prendre el 
cafè de mitjan matí i, al mateix temps, perdre’s entre tants volums com se li 
oferien, temptadors, a les prestatgeries i damunt les taules.

A més, la llibreria semblava pensada perquè els visitants la recorreguessin 
amb tranquil·litat, segurs que ningú no els molestaria. Només eren dues, les 
persones que portaven el negoci: l’home encarregat de la caixa, que també es 
movia entre les prestatgeries, arreglant els llibres i atenent les demandes dels 



clients, i una dona gran, que s’ocupava de la cafeteria i que, com la Sara va 
comprovar de seguida, també s’encarregava de l’ordinador on devien estar 
catalogats tots els llibres.

La Sara va seure en una de les taules i va demanar un cafè amb llet i una tor-
rada. S’ho va prendre amb una sensació de serenitat desconeguda, mentre 
observava tot allò que passava al seu voltant. Aquell dia, potser perquè era 
dilluns, hi havia pocs clients: sis o set persones que es movien, abstretes, pels 
espais oberts entre els expositors. També la Sara els va recórrer, entusiasmada 
per allò que hi anava descobrint. Li va semblar evident que havien obert aque-
lla llibreria amb la pretensió d’atendre les necessitats que no cobrien les al-
tres. Sobre les taules hi havia les novel·les d’èxit, les que no podien faltar ni a 
la llibreria més senzilla, però també hi va trobar algunes col·leccions minori-
tàries que sempre trobava a faltar en les altres llibreries. La va fascinar sobre-
tot la secció dedicada a la poesia, unes prestatgeries amples que ocupaven una 
bona part de la paret del fons, plenes de títols i d’autors que els seus ulls van 
recórrer amb emoció. Li agradava des de sempre, encara que era una faceta 
de la seva vida que mai no s’havia atrevit a compartir amb ningú, ni mentre 
estudiava a la universitat ni, menys encara, en cap de les feines que havia tin-
gut. «Rapunzel, en la seva solitud, s’entretenia deixant sonar la seva dolça 
veu». Això era la poesia per a ella, la cançó que li permetia sentir-se viva, com 
un vici o una passió secreta que l’ajudava a no caure en la desesperació.

Aquell dia, va sortir de la botiga amb dos llibres, una edició de les cartes que 
Kafka va escriure a Milena Jesenská, un títol que ella creia esgotat, i Instant, 
l’última obra de Wislawa Szymborska, l’escriptora polonesa que la va impres-
sionar quan va llegir Vista amb un gra de sorra, un dels pocs llibres que tenia 
sempre a mà perquè posseïa la virtut, l’obrís per la pàgina que l’obrís, de tor-
nar-li de seguida les ganes de viure, de tant d’optimisme com se’n desprenia. 
Se n’hauria volgut emportar alguns més, eren molts els títols que li interessa-
ven, però la seva part racional es va imposar de seguida: si havia de visitar la 
llibreria cada dia, seria millor comprar un sol llibre cada vegada, per allargar 
així el plaer de la selecció.

Agustín Fernández PAz. Només ens queda l’amor  
(Adaptació)
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COMUNICACIÓ 1

Obtenir informació

1  Reescriu les informacions errònies sobre la Sara, la protagonista del text, perquè 
siguin correctes:

• La Sara és jove.

• Es reuneix cada dia amb la direcció del banc on treballa.

• Està orgullosa de la seva posició laboral.

• Sempre esmorza sola.

• Li agrada esmorzar amb els seus companys de l’equip directiu.

• Té força diners.

• Li agrada llegir.

• Viu retirada en una zona boscosa.

• El seu gènere literari preferit és la novel·la romàntica.

• Al lloc on obren la llibreria abans hi havia una botiga de telefonia mòbil.

2  Escriu un sinònim de cadascun d’aquests noms abstractes que apareixen  
en el text:

• enyorança

• càstig

• ansietat

• dèria

• opressió

• tranquil·litat

• satisfacció

• guany

• petició

• cobdícia

• atenció

• poder

Interpretar el sentit

3  En el text se’ns diu que el conte Rapunzel és una «metàfora molt encertada  
d’ella mateixa i de la seva vida». Recordes el conte de Rapunzel? Pots explicar  
què és una metàfora? Què té en comú la Sara amb Rapunzel? Per què se sent  
tan identificada amb la protagonista del conte que des de petita li agrada tant? 

4  Localitza aquestes dues expressions en el text i explica què signifiquen:

• voracitat especulativa • estètica minimalista

5  Per què en el text es diu que és valent obrir una llibreria? Pensa en botigues que 
hagin obert o tancat recentment en el teu entorn i explica-ho. Què en penses, tu?

6  Quina és la professió de la Sara? L’ha triada ella, per pròpia voluntat? Per què  
diu que és una carrera amb «prestigi social»?

Expressar-se

7  Quin sentit té que en el text es digui que «com que era dona, encara tenia  
més mèrit»? El sexisme és la discriminació per raó de sexe. Creus que això  
passa en la nostra societat? En podries posar algun exemple? Com creus  
que es pot combatre?

8  Coneixes la novel·la Sóc llegenda? Potser has vist alguna de les versions 
cinematogràfiques que se n’han fet? Si és així, sabràs que la història que  
s’hi explica està ambientada en un futur llunyà no gaire esperançador,  
sinó més aviat tot al contrari. Com veus tu el futur del món, d’aquí a dos-cents  
o tres-cents anys, posem per cas? Creus que es viurà millor o pitjor que ara, a la 
Terra? Fes una redacció per explicar el teu punt de vista sobre aquesta qüestió.
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Les instruccions administratives
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9  Digues si les informacions següents es poden trobar o no en aquesta pàgina, o bé 
si hi ha possibilitat d’obrir una altra pàgina des d’un enllaç:

• Horaris dels cursos.

• Preu dels cursos

• Horaris d’atenció al públic.

• Documentació que cal aportar.

• Nombre de places que s’ofereixen.

• Noms del professorat.

10  Contesta les preguntes següents sobre la matriculació d’aquests cursos:

• Què vol dir la sigla EOIBD?

• Quin és l’únic requisit que s’exigeix per matricular-s’hi?

• Quins col·lectius d’alumnes es diferencien?

• Quina documentació s’ha d’aportar en el moment de la matrícula?

11  Imagina’t que ets un alumne nou d’aquesta escola. Explica pas per pas tot  
el que hauries de fer.

Has de saber

Les instruccions administratives són un tipus de 
text de la vida quotidiana que ens indica com fer 
un determinat tràmit davant d’una entitat pública 
o privada. Cal fer-ne una lectura atenta per saber 
exactament quins passos cal seguir per completar 
el tràmit en qüestió. En aquest sentit, cal tenir clars 
conceptes com:

• La relació del ciutadà o usuari amb el trà-
mit. Hem de tenir clar si estem obligats a fer 
aquell tràmit (per exemple, empadronar-nos en 
una nova adreça si canviem de residència) o bé 
és voluntari (per exemple, sol·licitar ser admès 
en un curs).

• Els requisits exigits. Abans de presentar una 
sol·licitud, hem de veure si hi ha condicions 
d’edat, de nacionalitat, de residència, etc., que 
hàgim de complir necessàriament.

• El procediment. Convé entendre clarament els 
passos a seguir, els llocs i els horaris on s’ha de 
presentar la demanda o la documentació. En el 
cas de procediment telemàtic, cal assegurar-se 
que es pugui fer el procediment complet per 
aquesta via, i que no calgui deixar-ne alguna 
mena de constància documental.

• La documentació necessària. Hem de ser cu-
rosos a entendre amb precisió si la documenta-
ció ha de ser original, si ha d’haver estat expe-
dida per en un termini determinat, si s’admeten 
fotocòpies, etc.

• Els formularis que cal complimentar. Hem de 
distingir els camps que cal omplir obligatòriament 
(normalment indicats amb un asterisc) i els camps 
opcionals. Hem d’estar atents al tractament que 
decidim sobre les nostres dades personals, ja que 
sovint se’ns demana quin ús n’autoritzem.
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12  Llegeix atentament aquestes instruccions sobre el carnet jove i respon les 
preguntes que tens a continuació. Si en aquesta pantalla no trobes la resposta  
a alguna pregunta, busca-la a l’adreça www.carnetjove.cat.

• A partir de quina edat pots obtenir el carnet jove?

• De quina institució depèn?

• Quin cost té, el carnet?

• On has de fer la majoria de tràmits?

• Quina durada estimada té el tràmit?

• Quina documentació és imprescindible?

• Quina diferència hi ha entre el carnet financer i el no financer?
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 SABER FER

Donar referències bibliogràfiques

De vegades, al final d’un treball, com ara el projecte de recerca, hem 
de citar totes les obres que hem consultat per elaborar-lo. També als 
centres educatius o a les biblioteques hi ha llistes de llibres de text o de 
lectures recomanades. Quan elaborem una bibliografia, és a dir, una 
llista de llibres, cal que donem tota la informació necessària perquè 
qualsevol persona pugui localitzar-los fàcilment, en una biblioteca o 
en una llibreria.

Cal que totes les dades apareguin sempre en el mateix ordre. Per exem-
ple, la referència del llibre del qual has llegit un fragment en aquesta 
unitat és la següent:

Fernández Paz, agustín. Només ens queda l’amor. Alzira: Edicions Bromera, 2009. 

Com veus, l’estructura de la referència és: 

– Cognoms i nom de l’autor (en versaletes).

– Títol del llibre (en cursiva, o subratllat si escrius a mà).

– Lloc d’edició, editorial i any d’edició.

En aquest cas, hi podríem afegir el nom del traductor (Josep Franco), 
ja que la llengua original del llibre és el gallec. 

Quan esmentem diverses obres seguides, cal ordenar-les alfabètica-
ment segons el cognom de l’autor. Si n’hi ha moltes, també les podem 
agrupar per temes. 

A més, hi ha una referència que acostumen a fer servir les llibreries 
i que segurament has vist a la llista de llibres de text d’aquest curs. 
Es tracta de l’ISBN (International Standard Book Number), un codi 
numèric internacional que identifica de manera inequívoca un títol i 
una edició determinada, i és obligatori que tots els llibres que es co-
mercialitzen el tinguin. Amb aquesta xifra podem localitzar un llibre 
en qualsevol lloc del món on puguem accedir al registre. En el cas del 
llibre que hem fet servir com a exemple, l’ISBN és 978-84-9824-411-3.

Pots trobar aquestes dades a la pàgina de crèdits del llibre, o bé en 
aquesta pàgina web (cal que facis servir el cercador):

http://www.mcu.es/webISBN

13  Fes la llista dels llibres que has llegit durant les 
vacances d’estiu, o bé durant l’últim any, com si 
l’haguessis de donar a algú perquè els busqués a la 
biblioteca. Busca les dades que no tinguis a mà i escriu 
les referències bibliogràfiques completes. Ordena’ls 
alfabèticament segons el cognom de l’autor.

■  Busca l’ISBN de tots els llibres que has inclòs  
a la teva llista.
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ACTIVITATS

14  Identifica els pronoms febles que hi ha en aquestes oracions i indica a què 
fa referència cadascun:

• Vaig posar els apunts dins la motxilla, però ara no els trobo.

• No agafeu peixos petits, torneu-los a llençar a l’aigua.

• Els albercocs són a les branques més altes, si m’enfilo els podré collir.

• No he fet els dos últims exercicis perquè no els he entès.

• Necessito els mapes per a demà, aquesta tarda aniré a comprar-los.

15  Copia aquestes oracions i completa-les amb el pronom feble adequat:

• Sortirem de l’alberg a les vuit del matí i  tornarem cap al vespre.

• Ja he parlat amb l’Agustí i  he demanat la seva càmera de vídeo.

• Han estat discutint molta estona, però no  han posat d’acord.

• Necessites un retolador vermell? Té, jo  tinc un.

• Ara passa un taxi. Atura  , Manel!

• No puc acceptar les seves condicions,  lamento.

GRAMÀTICA

Els pronoms febles

Els pronoms febles són pronoms, és a dir, paraules que substitueixen sin-
tagmes nominals, adjectivals, adverbials o preposicionals, o també propo-
sicions subordinades en el marc d’una oració composta. Exemples:

Veig en Pere. ➞ El veig.
 SN pronom

En Pere és simpàtic. ➞ En Pere ho és.
 SA pronom

En Pere és aquí. ➞ En Pere hi és.
 SAdv pronom

En Pere va a la platja. ➞ En Pere hi va.
 SP pronom

En Pere creu que ho pot fer millor. ➞ En Pere ho creu.
 proposició pronom

Aquests pronoms són febles perquè estan formats per una síl·laba àtona. 
A més, a diferència dels pronoms personals forts (jo, tu, nosaltres...) no 
poden aparèixer aïllats formant un enunciat, sempre depenen d’un verb, 
davant o darrere del qual se situen, com hem vist en els exemples anteriors.

El quadre següent recull els diferents pronoms febles:

1a persona 2a persona 3a persona neutre adverbials

em, ens et, us
es

el, la, els, les
li, els

ho
hi
en
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ACTIVITATS

16  Quins són els pronoms febles que tenen quatre formes? Escriu oracions amb cadascuna  
de les formes que presenten.

Exemple: Va dir-me hola. Em va dir hola. Dóna’m la mà. M’ha donat la mà.

17  Torna a escriure aquestes oracions i transforma les perífrasis verbals d’obligació en verbs  
en imperatiu. Vigila amb els canvis que has de fer en els pronoms febles:

Exemple: Has d’avisar-lo. ➞ Avisa’l.

• Cal que es prengui aquest medicament tres cops al dia.

• Per observar el creixement de la mongetera heu de plantar-la en un pot transparent.

• Cal que m’expliquis tot el que va passar.

• Primerament heu de fer un quadrat de paper. Aleshores, heu de doblegar-lo per la meitat.

1  Formes dels pronoms febles

Alguns pronoms febles tenen diverses formes, segons el nombre i el gènere: 
el, la, els, les; o bé segons la posició respecte al verb: m’estima, estimar-me, 
estima’m, em vas estimar. Altres, en canvi, tenen una única forma: ho. 

La taula següent recull en negreta totes les formes possibles dels pronoms 
febles segons la posició respecte del verb i segons si s’apostrofen o no.

Darrere del verb
(amb imperatiu, gerundi i infinitiu)

Davant del verb
(amb la resta de temps verbals)

Forma plena
(quan el verb acaba en 
consonant, -eu o -iu)

Forma reduïda
(quan el verb acaba  

en vocal)

Forma reforçada
(quan el verb comença 

amb consonant)

Forma elidida
(quan el verb comença 

amb vocal o h)

digueu-me avisa’m em truca m’acostaré

fes-te belluga’t et sentim t’has adonat

deixar-se treure’s es cansa s’adorm

comprant-ne dóna’n en pren n’escolteu

robar-lo enganxi’l el maregeu l’ajudava

porteu-nos busca’ns ens destorba ens impressionà

estudiant-los memoritza’ls els va trobar els obligaria

bellugueu-vos creure-us us convida us empenyia

calqueu-la estima-la la copiés l’olora

tancar-les obre-les les conservàvem les admira

dient-li demana-li li telefonaré li agradaria

valoreu-ho provi-ho ho consultaríem ho inclourem

aneu-hi vés-hi hi vaig ser hi insisteixo

Fixa’t que en alguns casos no existeix alguna de les quatre formes possi-
bles. Llavors es fa servir una altra forma, tal com queda indicat, en la taula, 
amb un tramat gris.

GRAMÀTICA 1

No s’apostrofa 
davant i, u, hi, hu 

àtones.
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GRAMÀTICA

2  Funcions dels pronoms febles

Els diferents pronoms febles fan diverses funcions sintàctiques, que que-
den recollides de manera sintètica en aquest quadre:

Pronoms 
febles

Funcions

em, ens
•   Complement directe: Ens han avisat avui.
•   Complement indirecte: Em donen les gràcies.

et, us
•  Complement directe: El pare et renyarà.
•  Complement indirecte: Compreu-vos entrepans.

el, la
els, les

•   Complement directe: El cotxe la va envestir a la cantonada.
•  Atribut quan és un substantiu definit: La Maria l’és. (l’ = la cosina de la Marta)

ho

•   Complement directe quan és neutre o una proposició subordinada:  
Ho valoro. (ho = això, que m’hagis dit el que sents)  

•  Atribut quan és un substantiu indefinit o un adjectiu: La Maria ho és.  
(ho = economista, intel·ligent)

li, els •   Complement indirecte: Després els comunicarem la decisió.

es

•   Complement directe de sentit reflexiu: Es dutxa cada matí. 
•  Complement indirecte de sentit reflexiu: Es renten les mans amb sabó.
•  Sense cap funció específica en verbs pronominals: Els jugadors  

es pensaven que el partit havia acabat. 

en

•   Complement directe amb noms indefinits: Compra’n. (’n = pa)
•  Complement de règim verbal que comença per la preposició de:  

Ja en parlarem. (en = del tema)
•  Complement circumstancial que comença per la preposició de:  

L’Antoni en ve. (en = del mercat)
•  Subjecte en certs verbs: N’han arribat dos. (en = treballadors) 
•  Complement de nom que comença per la preposició de: Això n’és una prova. 

(n’ = de l’assassinat)
•  Sense cap funció específica en verbs pronominals: La majoria de turistes  

se n’anirà a finals d’agost.

hi

•   Complement de règim verbal que comença per una preposició que no és de: 
Ja hi pensaré! (hi = en la teva proposta)

•  Complement circumstancial de manera o que comença per una preposició 
que no és de: L’Anna hi camina. (hi = lentament, per la platja)

•  Complement predicatiu: En Manel sovint hi va. (hi = brut)
•  Sense cap funció específica en verbs pronominals: No hi veig bé.

ACTIVITATS

18  Copia les oracions següents i substitueix l’element destacat per un pronom feble:

• He buscat  la tutora  pertot arreu.

• Direm  a l’Anna i a la Carla  que portin el banyador.

• Avui ens pots acompanyar  a l’institut  amb cotxe?

• Deixa  les bosses del supermercat  damunt de la taula de la cuina.

• Hem de decidir  què fem aquest cap de setmana  abans no ens truqui l’Àngels.

• Vaig telefonar  a la Sílvia , però no hi era.
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ACTIVITATS

19  Indica en quines d’aquestes oracions el pronom en fa la funció de subjecte:

• Si vols amanida te’n preparo una mica ara mateix.

• Sobretot vénen turistes europeus, però n’arriben molts de japonesos.

• Volia comprar figues però no n’hi havia.

• Em sap greu, però de pastissets no en queden.

• He perdut el tren de les sis; fins a les nou no en surt un altre.

20  Transforma aquestes oracions canviant el tractament:

Exemple: I tu, què voldràs? ➞ I vostè, què voldrà? I vós, què voldreu? 

• Tu pots asseure’t allà davant.

• Demana la tanda i espera que et toqui.

• Tu m’amagues alguna cosa.

• No sé què dir-te per consolar-te.

21  Escriu una oració en què apareguin aquestes combinacions de verb + pronom  
o pronom + verb. Fes servir la forma adequada de cada pronom feble.

ens + deixar
    

portar + les
    

demanar + li

en + agafar
    

canviar + els

22  Copia aquestes oracions i completa-les amb el pronom la en forma reforçada o elidida:

• La Maria diu que tothom  ignora.

• El superior de l’Anna  insta a presentar els informes a temps.

•  obligaren a passar pel carril contrari a causa d’unes obres.

• La situació fou molt violenta perquè son pare  humilià davant de tothom.

• Quan vingui la Karen,  invitarem a dinar.

• Sempre segueix el mateix ritual: agafa la torrada,  unta amb mantega i la parteix  
en quatre trossos.

23  Indica quina és la funció sintàctica dels pronoms febles d’aquestes oracions:

• Els pares em regalaran una moto.

• Ja t’havia avisat.

• Poseu-vos la jaqueta per sortir al carrer.

• Ja no en vull més.

• Renta’t de dalt a baix.

• No m’hi acabo d’acostumar.

• Li enviarem una postal.

• No hi anirem fins demà.

24  Completa aquest diàleg amb els pronoms febles que calgui:

–Creus que aquesta que arriba és infermera?

–Jo crec que no  és.

–Vols dir que no és la infermera del doctor Rius?

–Sí, calla, sí que  és.

25  Identifica el CI d’aquestes oracions i substitueix-lo per un pronom feble:

• Telefona a l’àvia.

• Al final de l’acte lliurarem el certificat d’assistència als participants.

• Faran arribar el condol a les víctimes.

• Avui regalen una capsa de galetes als clients.

• Han portat això per a vosaltres.

GRAMÀTICA 1
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ORTOGRAFIA

El o al, els o als

Per decidir si cal escriure el o al (o els o als), t’has de fixar en l’estructura 
gramatical del sintagma: el (o els) obre un sintagma nominal (SN), mentre 
que al (o als) encapçala un sintagma preposicional (SP). Vegem ara, amb 
més deteniment, la forma adient segons la funció d’aquest sintagma:

Sintagma nominal, amb el o els

• Subjecte: El restaurant serveix menjar cuinat a foc lent.

• Atribut: En Roger és el més tranquil de la colla.

• Complement directe: He retrobat el meu millor amic.

Sintagma preposicional, amb al o als

• Complement indirecte: Al Ramon no li agraden les presses.

• Complement de règim: El cap dels mossos es va referir als embussos.

• Complement circumstancial de lloc: Al tren es pot llegir.

En el cas del complement circumstancial de temps, existeixen les dues 
possibilitats. Exemple: Va començar els estudis d’enginyeria el 2014. Us 
vindrem a veure al setembre.

ACTIVITATS

26  Copia les oracions següents i completa-les amb el, els, al o als:

• Quedem per demà  migdia.

• Dóna l’encàrrec  teus pares.

•  tomàquets s’han apujat molt.

•  carrer de casa hi ha accidents tot sovint.

• Truca  teu germà ara mateix!

• Pensa  millor per a tothom.

• En Josep no és  candidat més adient.

27  Fes el mateix amb aquesta oració, que és un resum dels casos més freqüents:

 doctor Rovira és  metge del poble, visita  CAP  matins  
i recepta  medicaments necessaris  seus pacients.

28  Copia aquest text i completa’l amb les grafies que hi falten:

Sovint ◆ls indrets més bells que ens ofereix la natura són 
rec◆ndits, fer◆stecs, com si v◆lguessin restar amagats 
◆ls ulls humans. Nom◆s algú amb sensibilitat i intu◆ció 
pot aventurar-se a descobrir-los. Un petit corriol neix 
mi◆ dissimulat entre les branques baixes dels arbres. El 
caminant en◆etira les branques i, mig ajupit, s’endin◆a 
en la vegetació. Més end◆vant, el camí s’eixampla un 
p◆l i hom pot recuperar la po◆i◆ió totalment vertical. 
El pendent és pronunciat. El terra, humit i cobert de 

fulles gro◆enques que han caigut, és molt rellisc◆s. 
Només qui ◆a conegut abans alg◆n dels secrets que 
amaga la natura no es deixa intimidar i continua amb 
corat◆e. La ◆umitat es nota arreu, les fulles acoten ◆l 
cap en una salutació obligada pel pes de la ro◆ada. Un 
revolt i la baixada planeja. L’o◆da comença a percebre, 
més enllà del silenci, el so inconfu◆ible de l’aigua. S’albira 
un doll de llum. Les passes porten cap ◆l gor◆ i el salt 
d’aigua s’ofereix a la vista com un regal dels d◆us.
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ACTIVITATS

29  Tots aquests adjectius són sinònims d’antic, excepte dos. Quins són?  
Què signifiquen?

ancestral  •  avinent  •  remot  •  pretèrit  •  obsolet  •  àvid  •  arcaic  •  vetust

30  Tria la paraula adequada en cada cas i escriu una oració en què es vegi clarament  
el significat de l’altra:

• Han hagut de llogar treballadors  temporals / temporers  per accelerar la recollida de la pera.

• Va aprofitar aquell  lapse / lapsus  per fullejar el diari.

• Té una manera de veure les coses una mica  antiga / antiquada .

31  Forma noms abstractes a partir dels adjectius següents. Tingues en compte que en alguns 
casos hi ha més d’una forma possible.

• ancià     •  vell     •  senil     •  decrèpit     •  antic

32  Les expressions següents es refereixen a un temps futur. Explica què vol dir cadascuna:

• immediatament

• d’avui per demà

• a la llarga

• d’aquí a un mes

• d’avui en vuit

• a l’endemà

• a mitjà termini

• d’avui en quinze

• a un mes vista

33  Hi ha expressions llatines que fem servir de vegades en la vida quotidiana, busca  
el significat de les següents, que tenen relació amb el temps:

• tempus fugit

• ars longa, vita brevis

• ante meridiem

• a posteriori

• a priori

• ipso facto

• post meridiem

• carpe diem

• sine die

34  Llegeix aquest diàleg i explica què volen dir les expressions subratllades:

–Manel! Quant de temps sense veure’ns!

–Sí, noi, i justament aquest matí pensava 
que tal dia com avui fa tres mesos 
marxàvem cap a Eivissa tota la colla.  
Te’n recordes?

–Ostres, quina memòria! Que guai, 
aquell viatge. Llàstima que la Lluïsa  
i tu vau acabar ben malament...

–Superat, nano, tal dia farà un any!

El pas del temps

VOCABULARI 1

El pas del temps ha estat des de sempre una qüestió que ha preocupat els 
éssers humans. Els horaris marquen les nostres vides i, encara que no hi 
parem esment, les referències al temps són constants: el «bon dia» de cada 
matí, la salutació «bona tarda» o expressions com ara «no tinc temps» o 
«quant falta?» o «fins demà».
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HISTÒRIA DE LA LITERATURA

La literatura catalana del segle xix:  
la Renaixença

La publicació de l’oda La pàtria, de Bonaventura Carles Aribau, l’any 1833, 
és considerada l’inici de la Renaixença. El poeta, allunyat de la seva terra, en 
recorda el paisatge i, sobretot, se li fa present a través de la llengua catalana.

La pàtria

Adéu-siau, turons, per sempre adéu-siau,  
oh serres desiguals, que allí, en la pàtria mia,  
dels núvols e del cel de lluny vos distingia,  
per lo repòs etern, per lo dolor més blau.  
Adéu, tu, vell Montseny, que des ton alt palau,  
com guarda vigilant, cobert de boira i neu,  
guaites per un forat la tomba del Jueu,  
e al mig del mar immens la mallorquina nau.

Jo ton superbe front coneixia llavors,  
com conèixer pogués lo front de mos parents,  
coneixia tan bé lo so de tos torrents  
com la veu de ma mare o de mon fill los plors.  
Mes, arrencat després per fats perseguidors,  
ja no conec ni sent com en millors vegades;  
així d’arbre migrat a terres apartades,  
son gust perden los fruits e son perfum les flors. 

Què val que m’haja tret una enganyosa sort  
a veure de més prop les torres de Castella,  
si el cant dels trobadors no sent la mia orella,  
ni desperta en mon pit un generós record?  
En va a mon dolç país en ales jo em transport,  
e veig del Llobregat la platja serpentina,  
que, fora de cantar en llengua llemosina,  
no em queda més plaer, no tinc altre conhort. 

Plau-me encara parlar la llengua d’aquells savis  
que ompliren l’univers de llurs costums e lleis,  
la llengua d’aquells forts que acataren los reis,  
defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis.  
Muira, muira l’ingrat que, al sonar en sos llavis  
per estranya regió l’accent natiu, no plora,  
que, al pensar en sos llars, no es consum ni s’enyora,  
ni cull del mur sagrat la lira dels seus avis! 

En llemosí sonà lo meu primer vagit,  
quan del mugró matern la dolça llet bevia;  
en llemosí al Senyor pregava cada dia,  
e càntics llemosins somiava cada nit.  
Si quan me trobo sol, parl amb mon esperit,  
en llemosí li parl, que altra llengua no sent,  

e ma boca llavors no sap mentir ni ment,  
puix surten mes raons del centre de mon pit. 

Ix, doncs, per a expressar l’afecte més sagrat  
que puga d’home en cor gravar la mà del cel,  
oh llengua a mos sentits més dolça que la mel,  
que em tornes les virtuts de ma innocenta edat.  
Ix, e crida pel món que mai mon cor ingrat  
cessarà de cantar de mon patró la glòria  
e passe per ta veu son nom e sa memòria  
als propis, als estranys, a la posteritat.

Bonaventura Carles ariBau

la tomba del Jueu: Montjuïc

la mallorquina nau: l’illa de 
Mallorca  

fat: destí 

llengua llemosina: llengua catalana

muira: mori

llar: ànima d’un avantpassat

vagit: plor d’un nadó

ix: surt

mon patró: Gaspar Remisa, 

destinatari del poema, per  
a qui el poeta treballava
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LITERATURA 1HISTÒRIA DE LA LITERATURA 1

Mar i cel

Després de patir un abordatge, Blanca es troba captiva amb altres cristians en un 
vaixell corsari. Enamorada del pirata Saïd, al qual en un primer moment va voler apu-
nyalar, viu amb desesperació la rebel·lió dels seus companys i vol ajudar Saïd a fugir.

Blanca: Saïd, fugiu!

Saïd:       Fugir!

Blanca:         Eixa finestra 
dóna a la vida. Esteu salvat.

Saïd:            Ah, Blanca, 
deixeu-me aquí morir; deixeu que besi 
al cloure els ulls un fil de vostra roba!

Blanca: No, Saïd, no; que vull la vostra vida, 
que espero en vós; sentiu? Que a totes hores 
viuré esperant-vos. (Creu haver sentit soroll.) 
         Oh! Fugiu!

Saïd:             Vós, Blanca, 
m’ho maneu?...

Blanca:     Sí. 
(Sempre amb por que baixin los enemics). 
         Ah! Que tornen!

Saïd:               A reveure.

Blanca (rompent en plor): 
Aneu per caritat!

Saïd:       Vaixell que fores 
mon orgull de tants jorns, gàbia de feres 
on mon ser embrutit se corsecava, 
sigues avui lo temple d’esta dona!

Blanca: Déu meu! Me fa morir!

Saïd:             Va, doncs!

Blanca:                 Ah!

Saïd:                   Blanca... 
la vostra mà...

Blanca:    Saïd!

Saïd (besant-la):   La que volia 
matar-me i m’ha salvat!

Blanca:        És vostra, vostra!

Saïd: Llenceu al mar aqueix punyal: m’esglaia 
tenint-lo vós.

Blanca (lo llença per la finestra):  
       Ja està. Fugiu!

Saïd:            M’arrenca  
la vida!

Blanca: Tornareu?...

Saïd:        Sí: us ho juro! 
Fins vindrà, si morís, lo meu cadàver!

Blanca: Adéu!

Saïd:     Ja prou!

Blanca:       Crideu-me de la terra 
del mar, del paradís o de l’abisme, 
jo us respondré seguint-vos, que só vostra!

(Se sent lleugera remor dalt de l’escala. Al sentir lo 
soroll s’han separat de pressa.)
Saïd (des de la finestra, en veu baixa) 

A demà!
Blanca (també molt baix):  

    Adéu!
carleS: On és lo vil!
Blanca (a Saïd):   Ja tornen! Ah! De pressa!
carleS: Morirà!
(Ix la lluna, que il·lumina de ple Saïd, que s’ha agenollat.)
Blanca:    El pare!
carleS:        Ah! Fuig!
(Carles baixa un altre graó i dispara sobre Saïd al 
moment en què Blanca, coneixent la intenció de son pare, 
d’un salt se posa al davant de Saïd, per resguardar-lo 
amb son cos, rebent la bala i vacil·lant ferida.)
                Jo et mato!
Blanca: Ah!
Saïd (ha tornat a pujar i la rep en sos braços, privant-la 

de caure a terra, no deixant-la ja fins que abraçats 
desapareixen): 

      L’heu ferida a ella!
Blanca:           Pare!
carleS:             Filla!
Ferran (apareixent dalt de l’escala, seguit de Joanot, 

Guillem, Roc, mariners i soldats): 
Què heu fet!...

Saïd (amb desesperació): 
        L’abandoneu? La prenc! És meva! 

Morim plegats, ma esposa! Abraça’m!
carleS (arribant al mig de l’escena seguit de tothom): 

                  Filla!
Saïd: Al mar!
Blanca:  Al cel! (Se llencen al mar abraçats. Carles 

ha caigut al mig de l’escena de genolls.)
carleS:      Oh Déu!
Ferran (corrent per la finestra): 

            A fons! 
(Tornant al mig de l’escena.)

                 Ni rastre!
Àngel guimerÀ. Mar i cel (Adaptació)
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ACTIVITATS

35  Relaciona cadascuna d’aquestes afirmacions amb una estrofa del poema d’Aribau:

• El poeta identifica la seva pàtria amb la llengua catalana.

• El poeta evoca el paisatge de la seva terra.

• La llengua catalana és la llengua personal del poeta.

• El poeta reivindica el passat medieval català.

• El poeta, allunyat del seu país, l’enyora.

• El poeta invoca la llengua perquè expressi arreu els seus sentiments.

36  Explica què significa per al poeta la llengua catalana des de cadascun d’aquests punts de vista:

• La seva situació en el moment d’escriure l’oda.

• La seva biografia.

• La pàtria catalana.

37  Escriu un resum d’aquesta escena de Mar i cel. Fixa’t tant en el diàleg com en les acotacions.

38  Tria els adjectius que descriguin millor el to de l’escena:

• plàcid

• tendre

• sarcàstic

• dramàtic

• emfàtic

• humorístic

• romàntic

• col·loquial

39  Creus que Mar i cel és escrit en prosa o en vers? Justifica-ho amb exemples del text.

La Renaixença
Durant el segle xix, la literatura catalana culta viu un procés de recupe-
ració després del retrocés que havia viscut durant l’edat moderna (segles 
xvi-xviii). La Renaixença és un moviment literari que, a partir de 1833, es 
marca un doble objectiu: restaurar la literatura culta en llengua catalana 
i, alhora, adoptar els corrents més representatius de la literatura europea 
de l’època, és a dir, el romanticisme i el realisme. Els autors d’aquest mo-
viment van prendre consciència que el català s’havia de poder tornar a 
utilitzar com a llengua de cultura i que Catalunya tenia un passat històric 
i literari molt important. També van endegar la recopilació i la promoció 
de la literatura popular tradicional, com ara les rondalles, els romanços, 
etc. En aquesta unitat estudiarem la poesia i el teatre de la Renaixença, 
molt marcats pel romanticisme; i en la següent, la narrativa, que incorpora 
elements realistes.

La poesia

La poesia va ser el primer gènere a normalitzar-se, amb poetes com Víctor 
Balaguer, Joaquim Rubió i Ors, Bonaventura Carles Aribau i, sobretot, 
Jacint Verdaguer.

Jacint Verdaguer (1845-1902), conegut popularment com mossèn Cinto, 
és el màxim exponent de la poesia catalana del segle xix, tant per l’exten-
sió de la seva obra com pel grau d’elaboració i complexitat. Va conrear la 
poesia lírica i èpica i, a més, va ser també un gran prosista. Tota la seva 
producció està marcada per dos ideals: el cristianisme i l’amor a Catalu-
nya. Dos dels títols més destacats de la seva obra són els poemes èpics 
Canigó i L’Atlàntida.Jacint Verdaguer.
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ACTIVITATS

40  Llegeix atentament aquests trets de la literatura romàntica i digues si es poden aplicar als 
textos que has llegit abans i al poema de Jacint Verdaguer que tens a continuació. Especifica 
quins trets es poden aplicar a cada text i justifica-ho.

• Predomini de la passió i els sentiments per damunt de la raó.

• Reivindicació del passat històric, particularment el medieval.

• Recerca de la llibertat individual més enllà de les convencions socials.

• Nacionalisme o exaltació dels valors de la nació pròpia.

• Recerca de valors absoluts: vida, mort, amor, veritat, llibertat.

• Predilecció pels paisatges exòtics o impressionants.

• Llenguatge emfàtic o grandiloqüent.

  

El teatre

El teatre culte es va consolidar més tard que la poesia, perquè no n’hi 
havia tradició en la nostra llengua i perquè requeria unes infraestructures 
(locals i companyies) i un públic ampli, elements dels quals el país estava 
mancat fins ben entrat el segle xix. De tota manera, van triomfar autors 
com Frederic Soler, conegut també amb el pseudònim de Serafí Pitarra, i 
sobretot, Àngel Guimerà.

Àngel Guimerà (1845-1924) va néixer a Canàries, va venir a Catalunya 
de ben petit, va adoptar una actitud compromesa amb el catalanisme po-
lític i fou un dels fundadors de la revista La Renaixença. Les seves obres 
presenten personatges d’origen incert, mestissos, i també situacions que 
enfronten o relacionen personatges d’ètnies diferents. Destaquen Mar i 
cel, La filla del mar i Terra baixa, sempre a la recerca de valors autèntics, 
com l’amor sincer i l’alliberament personal.

Vora la mar

Al cim d’un promontori que domina 
  les ones de la mar, 
quan l’astre rei cap a 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.

Aixequí tants castells en eixes ribes 
  que m’ha aterrat lo vent, 
amb ses torres i cúpules altives 
  de vori, d’or i argent:

poemes, ai!, que foren una estona 
  joguina d’infantons, 
petxines que un instant surten de l’ona 
  per retornar al fons;

vaixells que amb veles i aparell s’ensorren 
  en un matí de maig, 
illetes d’or que naixen i s’esborren 
  del sol al primer raig;

idees que m’acurcen l’existència 
  duent-se’n ma escalfor, 
com rufagada que se’n du amb l’essència 
  l’emmusteïda flor.

A la vida o al cor quelcom li prenen 
  les ones que se’n van; 
si no tinc res, les ones que ara vénen, 
  dieu-me, què voldran?

Amb les del mar o amb les del temps un dia 
  tinc de rodar al fons; 
per què, per què, enganyosa poesia, 
  m’ensenyes de fer mons?

Per què escriure més versos en l’arena? 
  Platja del mar dels cels, 
quan serà que en ta pàgina serena 
  los escriuré amb estels?

Jacint Verdaguer

Àngel Guimerà.
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BANC D’ACTIVITATS

COMUNICACIÓ

41  Llegeix aquest text, extret de l’oficina virtual de 
l’ajuntament de Barcelona:

• Per a què serveix el carnet d’usuari de les biblioteques 
públiques de Barcelona?

• En què consisteix el servei eBiblio?

• Qui pot demanar aquest carnet?

• De quantes maneres es pot fer el tràmit?

• Quina documentació ha d’aportar un menor de 14 anys?

GRAMÀTICA

42  Tradueix les oracions següents del castellà al català:

• A las cinco me tengo que ir.

• Se ha ido sin decir nada.

• Me voy a casa.

• Ellos se fueron hace dos días.

• Si no quieres ir, iré solo.

43  Substitueix els complements subratllats per pronoms 
febles:

• Truca a la Teresa.

• Avisa l’Arnau.

• Digues què vols.

• S’ha tornat envejós.

• És molt bona persona.

• Sempre parlen del mateix.

• Pren-te seriosament l’examen de demà.

• Vés a la plaça de seguida.

• Va tornar de París amb records per a tothom.

• No et descuidis el llibre de mates.

44  Corregeix les oracions incorrectes:

• L’Arnau es va acabar la sopa i va demanar més.

• No he estat mai a casa teva, m’hauràs d’explicar com es va.

• L’Eloi s’ha de canviar les ulleres. De lluny no veu gaire bé.

• M’agraden molt els macarrons, però ja tinc prou.

ORTOGRAFIA

45  Copia aquest diàleg i completa’l amb al, a l’, a la, el, els 
o als, segons el que convingui:

–Quants serem  festa?

–Uns deu o dotze.

–Em sembla que hauries d’avisar també  teu germà, 
perquè  mes vinent és  seu aniversari.

–Tens raó. Sí que tens memòria.

–Fa  anys  abril, oi?

–Sí.

–I truca també  Pere, que fa temps que no parleu. 

Carnet d’usuari de les biblioteques públiques de Barcelona

Carnet que permet gaudir dels diferents serveis oferts per les biblioteques públiques:

•  Consulta de llibres, revistes, CD, vídeos, DVD, CD-ROM.

•  Accés a bases de dades electròniques, internet, ús d’aparells audiovisuals.

•   Préstec de documents de la pròpia biblioteca o d’altres biblioteques de la xarxa.

•  Servei de préstec de continguts digitals eBiblio.

•  Servei de fotocòpies.

•  Activitats culturals i de foment de la lectura.

•  Descomptes en activitats culturals de la ciutat: teatres, cinemes, llibreries, etc.

És vàlid a totes les biblioteques públiques de la ciutat de Barcelona i les de la província.

Tramitar per internet

Què podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per demanar el carnet d’usuari de les biblioteques 
públiques de Barcelona.

Què necessiteu saber?

Com es fa el tràmit?

Pas 1   Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades. Per tenir 
accés al servei eBiblio cal fer constar obligatòriament l’adreça 
electrònica de la sol·licitud.

I després...  La biblioteca triada us notificarà quan podeu passar a recollir el carnet.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona interessada.

Documentació 

Per fer aquest tràmit per internet no cal aportar documentació.

Si realitzeu la sol·licitud presencialment, així com en el moment de recollir el carnet, 
caldrà que acrediteu la vostra identitat presentant documentació original de DNI, NIE 
o passaport.

Els menors de 14 anys hauran d’aportar, a més:

•   DNI original o una fotocòpia del DNI del pare o de la mare.

•   Autorització signada del pare o la mare, per poder consultar Internet.

Dates La sol·licitud es pot efectuar en qualsevol moment.

Preu Gratuït.

Els duplicats del carnet hauran de pagar una taxa per despeses d’expedició d’1 euro. 
En cas de robatori, el duplicat és gratuït sempre que es presenti la denúncia.

Organisme responsable

Consorci de Biblioteques de Barcelona.
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–Entesos. Bufa! Quanta gent, no?

–Au, vinga, espavila’t! Ja t’ajudo. Jo ja trucaré  altres.

–  altres? De qui parles?

–Pots convidar també  veïns d’aquí  costat, 

no?  faràs contents i no et costa res.

–Tens raó. Són una parella. De fet, a ell  conec.  

Vam acabar junts  Batxillerat. 

–Faràs la festa  terrassa?

–No.  març encara fa massa fred. Ens quedarem  

a dins.

VOCABULARI

46  Escriu una oració amb cadascuna d’aquestes 
expressions temporals:

• aviat

• l’endemà

• havent dinat

• a deshora

• d’hora

• enguany

• ara com ara

• de tant en tant

• a hores d’ara

47  Escriu amb lletres aquestes hores:

• 15:15

• 15:40

• 15:30

• 15:52

• 15:45

• 15:35

1

Marta (plorant sense deixar-lo apartar): Si és que jo no 
puc viure d’aquesta manera! (Ella es va apoderant del 
cor d’en Manelic.) Que he sigut amb tu la dona més 
dolenta del món; i això no ho puc desfer!... Ni el passat 
de la meva vida tampoc, que no hi ha forces que ho 
desfacin! (Amb desesperació.) Vine, vine; que en tant 
que volia viure no he tingut coratge per dir-te el que 
he fet jo i el que he consentit, i ara que em vas a matar, 
ara t’ho diré tot, ara!

Manelic (que l’ha volguda interrompre): Sí! Digue-m’ho. 
Digue-m’ho.

Marta (sanglotant rabiosa): M’han tractat com a una 
pedra dels camins, que es fa anar amb els peus perquè 
rodoli! Mata’m! Mata’m!

Manelic (subjectant-la, plorant): Marta! Ai, Marta!... 
Si jo no et puc matar, no, perquè t’estimo. Marta! 
T’estimo! I t’estimava des d’allà dalt, al pujar tu, que  
jo era un grapat de neu que es va fondre mirant-te.  
I t’he estimat encara més al venir a trobar-te, pobre de 
mi, davallant a salts, com l’aigua dels cims a ajuntar-se 
amb l’aigua de la mar, que diuen que és amarganta! 
Que ho siga, d’amarganta; que ho siga; ella atrau com 
tu m’atraus a mi; perquè et desitjo i t’estimo, Marta! 
(Ella es vol despendre d’ell amb energia bregant.) I ara 
més, ara més; per... perquè no ho sé el perquè, ni em 
fa el saber-ho! Perquè m’has enganyat potser; perquè 
he sentit la calor de la teva sang; perquè t’he respirat 
a tota tu tot jo! I mira, per mi no hi ha lleis d’ací baix ni 

res que m’aturi, que els llamps i les mestralades m’han 
fet lliure, i vui jo, perquè ho vui, besar-te i mossegar-te 
fins a l’ànima, i estrenye’t en mos braços ofegant-t’hi 
en ells, confonent en un afany rabiós la mort i la vida, 
com a home i com a fera, que ho sóc i ho vui ser 
sempre home i fera, tot junt, tot, contra de tu i amb tu, 
i contra tothom, de la terra. (La té a ella en sos braços 
mig desmaiada. Mira cap a la banda de la cortina i se 
l’emporta ràpid a l’altra banda en sos braços.) I ara que 
me la vinguen a pendre! Ira de Déu! Que vinguen!

Marta: Déu meu.

Manelic: Marta: ets meva! (Aixecant-la en sos braços  
i anant-la a besar.)

Marta: No! No! (No consentint-ho i fugint d’ell.)

Manelic: Marta?!

Marta (resolta): No; perdonar-me aixís, no! Que tu em 
perdones perquè no ho saps tot encara. Doncs a saber-
ho al punt, i per mi mateixa. I després lo que Déu vulga!

Manelic: A saber-ho, sí; mes no ací baix, Marta, que  
el cel s’ha enterbolit amb lo baf de tantes misèries,  
i Déu no et veuria la cara quan parlessis.

Marta: Doncs allà dalt; i ara mateix!

Manelic: Sí, anem-hi, sí, que allà es perdona tot; que 
no és com aquí baix, on tot se corromp. Quin fàstic. 
(Enduent-se-la.) Que allà dalt, Marta, fins els cossos  
en la neu es conserven; ves què faran les ànimes!

Marta: Oh, anem-hi, anem-hi de pressa! (Van per sortir.)

Àngel guiMerÀ. Terra baixa

LITERATURA

48  Llegeix aquest text i respon les preguntes que tens a continuació:

• La Marta i en Manelic són els dos protagonistes de Terra 
baixa, un drama romàntic d’Àngel Guimerà. En aquest 
fragment, la Marta es penedeix d’haver enganyat en 
Manelic amb en Sebastià i li demana que la castigui.  
Com reacciona en Manelic?

• Com qualificaries la personalitat dels dos personatges? 
Escriu dos o tres adjectius per a cadascun.

• Quins valors transmet aquest fragment teatral?
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AVALUACIÓ

Fa molt que no us avorriu? Jo l’altre dia era dins d’un ascensor i vaig pensar que feia massa temps que 

no m’avorria i que tenia ganes de tenir aquella sensació en què es barregen la mandra, el neguit, el 

relax i la creativitat. Mandra perquè com menys fas, menys ganes tens de fer. Neguit perquè creus que 

hauries d’estar fent alguna altra cosa. Relax perquè a mesura que passen els minuts el cos i el cap es 

van adaptant a una letargia hipnotitzant que no canvio ni per la millor sessió de meditació. I creativitat 

perquè és aleshores quan apareixen les idees brillants, si és que n’hem de tenir alguna durant la vida. 

Malauradament, estàs tan mandrós, neguitós i relaxat que no tens ànim d’aixecar-te i apuntar-la, i, 

esclar, l’acabes oblidant... però això és un altre tema.

Tot això em va venir al cap, us deia, en un ascensor, concretament en un edifici de set plantes (sí, 

set plantes, no a la torre Burj Khalifa, de 160). M’hi vaig trobar una pantalla amb imatges i informació 

perquè el trajecte se’m fes més curt i agradable. Ja ens hem acostumat a les pantalles del metro, a les 

d’alguns busos i sobretot a les dels nostres amics vianants allà on anem, però a l’ascensor encara no 

ho havia provat, com diu aquella.

No sóc especialment purista ni amb la pau interior, ni amb el silenci ambiental, ni amb la desconnexió 

del món modern, però entre poc i massa... no creieu? Una distracció a cada racó del món i el món, 

al final, estarà massa distret. Recordo vagament les tardes quan els més grans seien en una cadira al 

carrer i esperaven. Enyoro els migdies d’estiu quan semblava que la fi del món havia arribat en forma 

de canícula i t’avorries com una ostra sense poder sortir al carrer. Voldria recuperar, ni que sigui en 

el trajecte que fa un ascensor des de la setena planta fins a la planta baixa, la sensació que no està 

passant res i esperar... a veure què passa.

TaTiana SiSquella. Ara, 22 de juny del 2013 

http://www.ara.cat/premium/opinio/Avorriment_0_942505767.html

Avorriment
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1

ACTIVITATS

49  En la primera oració del text apareix la paraula molt. És un adverbi o un determinant 
quantitatiu? Escriu una resposta raonada.

50  Pots explicar per què en aquesta oració escrivim els i no als?

• Enyoro els migdies d’estiu.

■  I per què en aquesta escrivim al i no el?

• Tot això em va venir al cap.

51  Indica si els sintagmes destacats fan funció de subjecte, complement directe,  
complement circumstancial o complement de règim:

•	 Es barregen  la mandra, el neguit, el relax i la creativitat .

•	 Tot això em va venir  al cap .

•	  El cos i el cap  es van adaptant.

•	 Apareixen  les idees brillants .

•	 Ens hem acostumat  a les pantalles del metro .

•	  A l’ascensor  encara no ho havia provat.

•	  El món ,  al final , encara estarà massa distret.

•	 Recordo vagament  les tardes .

•	 Enyoro  els migdies d’estiu .

•	 Sense poder sortir  al carrer .

52  Substitueix els sintagmes subratllats per pronoms febles:

•	 Creus que hauries d’estar fent una altra cosa.

•	 El cos i el cap es van adaptant a una letargia hipnotitzant.

•	 No sóc especialment purista.

•	 El món, al final, estarà massa distret.

•	 Sense poder sortir al carrer.

53  Digues quina funció fan els pronoms febles  
d’aquestes oracions:

•	 N’hem de tenir alguna durant la vida.

•	 Apuntar-la.

•	 Hi vaig trobar una pantalla.

•	 A l’ascensor encara no ho havia provat.

54  Busca en el text tres paraules o expressions que facin referència al temps.

55  Saps què vol dir ser escèptic? L’escepticisme consisteix a no acabar-se de creure res ni 
ningú i dubtar una mica de tot. Busca algun fragment del text en què l’autora d’aquest 
article demostri un cert escepticisme.

56  El text que has llegit parla de les ganes de no fer res, de relaxar-se en calma, de viure  
la vida amb una mica més de tranquil·litat. Imagina’t per un moment com devia ser la  
vida fa cent cinquanta anys, en plena Renaixença, i fes una redacció en què expliquis  
la vida quotidiana i els pensaments d’un jove de la teva edat en aquella època. Pensa  
en els canvis socials, econòmics i tecnològics que hi ha hagut des d’aleshores.
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BANC DE TEXTOS

ACTIVITATS

1  Indica quines afirmacions són certes i corregeix 

les que siguin falses:

•  Aquesta pàgina web és un blog de lectura d’un 

institut en què es recomanen llibres.

•  Es poden fer comentaris al que es diu dels llibres.

•  Per trobar aquest blog a Internet fàcilment he 

d’escriure «club de lectura» en un cercador.

•  Amb el cercador del web puc trobar títols concrets.

•  Aquest blog va començar l’any 2012.

•  El 2014 va ser l’any en què es van publicar  

més recomanacions de llibres.

•  Qualsevol persona pot participar en el blog  

per recomanar llibres.

•  Katniss Everdeen és l’autora del llibre Els jocs  

de la fam.

•  La pàgina té un comptador de visites.
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Petita crònica d’un professor de Secundària
Primer trimestre

Et destinen a una població on no havies posat mai 
els peus. Aterres al cor d’una ciutadania al moll de 
l’os de la part sensible: el jovent en formació.

Aquest serà el meu sisè any com a professor de 
llengua i literatura de Secundària a l’ensenyament 
públic. Fins als últims dies d’agost no he sabut on 
se’m destinava.

El dia u de setembre, els professors fem acte de pre-
sència als instituts. Dedicarem les dues setmanes 
que falten perquè comenci el curs a preparar-lo, 
però ens haurem de moure amb una certa provi-
sionalitat fins que no acabem de ser-hi tots. Falten 
arribar els professors interins –professors sense 
oposicions–, que no saben on se’ls destina fins pels 
volts del dia cinc de setembre. Alguns coneixeran 
la destinació vint-i-quatre hores abans de l’inici del 
curs o fins i tot després, una vegada començat.

M’han enviat a aquest poble de la costa perquè és 
lluny de les capitals i el tren no hi arriba. L’institut 
és davant d’una plaça dura que cobreix un pàr-
quing. Setembre. Les turistes es passegen pels car-
rers en calça curta. Hi ha grups d’estrangers a les 
voreres. Van passant autocars.

El primer dia de presentar-me a un equip directiu 
i uns professors desconeguts és molt semblant al 
primer dia de fer classe a un alumnat nou. Com 
m’anirà? Me’n sortiré? És el primer contacte amb 
una gent que tractaré cada dia, durant deu me-
sos. El discórrer del curs dependrà de com en-
caixi entre uns determinats professors i alumnes. 

Arribo al centre amb la sang remoguda per dues 
parentes: la por i la il·lusió. La nit abans, m’ha cos-
tat adormir-me. Se m’han obert els ulls de matina-
da, he començat a regirar-me al llit, angoixat. Cada 
any és igual, la nit abans de la primera classe.

A secretaria em fan les primeres presentacions. 
L’administrativa em demana que ompli un imprès. 
El conserge em dóna les claus.

–Quan els alumnes no hi són, les aules han d’estar 
sempre tancades amb clau –em diu.

Constantment entren i surten persones de secre-
taria. En un moment donat, apareix el director. És 
professor de llengua i literatura catalanes, com jo. 
És un home corpulent, que imposa. Aquest aspec-
te és molt adequat per a un director d’institut, pen-
so, sempre que només sigui això: l’aspecte. Tinc les 
meves idees sobre les virtuts d’un director.

–Si m’acompanyes, farem una visita guiada.

El segueixo. M’ensenya els departaments, la sala 
de professors, els lavabos i les aules. Són unes au-
les desiguals, de sostre alt, distribuïdes en dos pi-
sos, amb passadissos laberíntics –o m’ho sembla.

L’home de darrere aquesta taula plena de papers 
guixats, concentrat en la pantalla de l’ordinador, 
és el cap d’estudis, la persona encarregada de l’or-
ganització del centre. De seguida em fa notar una 
cosa que ja havia descobert pel meu compte.

–Aquest institut és dels petits.

Toni Sala. Petita crònica d’un professor  
de Secundària (Adaptació)

ACTIVITATS

2  Respon aquestes preguntes:

• Qui és el narrador dels fets?

• En quina persona estan narrats els fets?

• Quin dia comencen el curs escolar els professors?

• Per què comencen amb certa provisionalitat?

• Com és el poble on comença a treballar el 
narrador?

• Quins dos sentiments contraposats té aquest 
professor?

3  El professor està molt nerviós perquè ha de 
començar a treballar en un lloc nou. Com se’ns 
explica això en el text?

4  El protagonista diu «Tinc les meves idees sobre 
les virtuts d’un director». Què vol dir? Quines 
creus tu que han de ser aquestes virtuts?


