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2 ? CARLES SALVADOR: UNITAT D!OACTlCA 

O. PRESENTACIÓ I NEGOCIACIÓ DE LA TASCA 

0.1. Llegeix amb atenció el següent qüestionari i assenyala les respostes correctes: 

01. Si haguérem de caracleritzar en conjunt la figura de Caries Salvador, diríem que és 

CD un esportista famós 
@ un meslre i escriptor valencia 

@ un polftic antifeixisla 
@ un conegul mariner 

02. El 1931 es produ"ia a Espanya un fel polític important. Assenyala'l. 

<D El comen9ament de la 11 Guerra Mundial @ La proclamació de la 11 República 
@ La instauració de la Dictadura franquista @ La fi de la guerra civil espanyola 

03. Caries Salvador visqué duran! molls anys a 

<D 8enassal @ NovaYork @ Barcelona @ Castelló 

04. Duran! el segle actual , ¿quin deis següents régims polítics es caracleritza per una 
persecució més dura de la lIengua i la cultura catalanes? 

<D La II República 
@ El regnat de Jaume I 

® La dictadura del general Franco 
@ La monarquia parlamentaria 

05. ¿En quin movimenllilerari cal situar I'obra poética de Caries Salvador? 

(j) Romanlicisme 
@ Modernisme 

® Realisme deis anys seixanla 
@ Avantguardisme 

06. De les següenls obres, només una és de Caries Salvador. Assenyala-Ia. 

<D Elllibre de meravel/es 
@ El bes als l/avis 

® No emprenyeu el comissari 
@ Tirant lo Blanc 

07. El 21 de desembre de 1932 es signava a la ciula! de Caslelló de la Plana un document 
d'un valor incalculable per a la societat valenciana sobre ... 

<D la unificació de les normes ortografiques ® l'Estalut d'Autonomia 
@ el manifes! d'intel.lectuals anlifeixistes @ el Sé cenlenari del Tirant lo Blanc. 

08. L'obra més important de Caries Salvador des del punt de vista lingüístic és ... 

<D el Diccionari catalt1-valencj¡J¡-balear 
@ el Petit Vocabulari de Benassal 

@ Rosa deis vents 
@ la Gramt1tica valenciana 

09. La tasca de Caries Salvador com a ensenyant consistí essencialment en .. . 

Q) la publicació d'obres de creació literaria 
® la difusió de la normativa gramatical i la investigació lexicografica 
@ la defensa de I'ensenyament del valencia i de I'escola en valencia 
@ el compromís públic amb el nacionalisme i amb la democracia 



O. PRESENTACIÓ I NEGOCIACIÓ DE LA TASCA ? 3 

10. Pol íticament Caries Salvador assumí des de ben jove un compromís públic irrenunciable 
amb ... 

CD la Dictadura franquista 
@ el fe ixisme 

@ el nacionalisme i la democracia 
@ Amnistia Internacional 

0.2. Poseu en comú en petit grup les respostes al qüestionari i contrasteu les vostres 
respostes amb la so lució que podeu trobar al final de la unitat . 

A) Si heu encertat més de vuit preguntes, enhorabona!, el vostre coneixement de Caries 
Salvador i el seu temps és prou bo Pode u fer la unilat didactica per completar la 
informació que ja teniu . 

B) Si el nombre d'encerts que heu tingut esta entre cinc i vuit, tol i que sabeu algunes 
coses. n' ignoreu també molles. Us an iran mol! bé les activitats que trobareu a 
continuació per desfer els malentesos que ocupen la voslra menl. 

e) Si no heu arribal a cinc respostes encerlades. realment Caries Salvador no és el 
vostre fort. No us desanimeu pero , de més verdes en maduren. Segur que després 
de treballar les activ ilats de la unitat us podre u considerar un experl en el tema. 

0.3. Ara, després de delectar els vostres coneixements sobre Caries Salvador i les vostres 
lIacunes, penseu , en peti! grup, quines coses us ag radaría conéixer de Caries Salvador i el 
seu temps i féu una proposta de treball a la resla de la classe. Després, amb I'ajuda del 
professor, trieu, entre tola la classe , els continguls que us semblen més inte ressants i decidi u 
el temps que els dedicareu i la manera de treballar-Ios. 



4 -.... 
1. BIOGRAFIA DE CARLES SALVADOR 

CARlES SALVADOR: UNITAT DIDÁCTICA 

1.1. Lleg iu la següen1 biografía de Caries Salvador i subratlteu-ne les dades que considereu 
més significatives. Després, a partir de la lectura ¡ d'altres tants d'informació (enciclopedies, 
protessor. etc.). completeu la fitxa cronolOgica que trobareu a continuació. 

Caries S¡llvador i Gimcno va nil ixcr a Vakm:ia e l 20 de gener de 1893. En ¡14ücsta ciulal es tudia la carrera de 
Jl1C~trc i de hcn .iovc entra en cornacte amb el lllovimcnt nacionali sta i comem:a n e~criure els primcrs versos. El 
19 11 acaba cls eSludis de Mag islcri i. dcsprés de dos <my~ lit: mestre ~ Aie lo de M:Mcri t, el 1915 fa oposi¡;io!ls i 
obt6 en propiet¡¡ t la p lalf ll de lknassal. 

El contacte 3mb rescota i 11mb la rcalitat del roble tindri't una illf1 u ~ncia decisiva en I~ v id~ de C~rle s Salv~dor, 

en la seua evoludlí int e l.l ectu ~1 i en la seua poesía, EI 22 d'agosl de 19 18 es ca$ll amb $olla Monferrer i Bchran, 
ti!la de Benassal. i d'aquesl matrimoni naixcr:m dos mis, Caries i SOtill , A Benassal visqué des de! 1916 fin s el 
1934, duran! uns llOys d'unJ gl1ln aClivital in tel.kctual: f"lrlic ipa nctivamem en el movlment de reno\'ació 
pcdagogica que dcfcnsava la va1ent'ianitzaeió de rescola, eol.1nbora en d ivcn;es publit'at:ions periOdíques i 
cnnli'lua escrivint. 

L'any 193 1 es proclamava la 11 Repúbl ica i comem;ava un breu període de progrés i d'e~[)Cmm;a. El julio l de 
1932 panicipa. ó! mb Enrie Soler i Godes. un altre enyora! meSlrc valencia. en 1'E.'>Col:'l d'Estiu de Barcelona i cl 21 
de dcsembre del mulci ll any es s¡gn~ven les " Nonnes de Caslelló". un acorel deis i n leUeclual~ vakm:ians sobre les 
normes ortogratique~ del " aleneia. que signifieav3 la fi de I'anll rquiu onogr:1 tica i el reconeixement de la unital 
lingii ísliclI amb el c31al1l, L'estiu del 1933 organitzil. amb d'altres meS1re~. la 1 Colonia Escolar Valcncianisla. a 
Sant Pau, El 1934 és destin:l1 a BenimaclcT ¡H lona), Dos anys més ta rd esclalava la sublevaóó mil itar i 
comen~ava la ~ucrra <;Ivi!. Malgralla dun:sa de la guerra. cont inullla seUó! att ivital gramatical i docen\. 

La Ii de 1:1 guerra supos1I1:I insl:lumció dc 1:1 d icladuru franqu¡~ \(I. un regim que perseguí durament rú.~ públic 
del v:llcncill i reprimí implac¡¡b1cmenl els ideals que havi:t defensa! Cnrles Salvador. T¡¡nmaleix, e l 1951 fu nda. 
di ns Lo R:lt Pen.ll. els cursos de lIengu:l i litcratura v¡¡1clle ian;¡. que desenvolup:lren una efic ¡l~ tasca en uns 
mome\lls diffc ils. ¡publica per als ¡¡Iumnes d '¡lq Ut'~ l s cur~e lS la Grulllútica t'alell<"iallu (1 Y5 1 l, Va morir a 
Benil11ó!clel el 7 de iu liol de 1955 , al s 62 anys, El 1975 cs fund~ el Celltre Curl/'J Suil'ud¡¡r per a j'en~cn yal11cn t 

de l valenc ia i, aqucst mme ix any, el Secrl'/{/I'iar de 1'/:'; IISI'I¡YWIlIfIJ/ di.' /'Idioma funda . en tnemori¡¡ seu¡¡ , e ls C ursos 
C¡!I 'k ~ SalvwJlJ1'. 

Dumnttota la seua ellistencia Caries Salvador dugué a tcrmc una illlcnsn acliv itat intel.lectual i cívica al serve i 
de la nonnalil :t.ac ió lingUístiea i cultu ral de l País Valencia, Glob,tlmen!. l'aporlaci6 de CarIes Salvador e~ poI 
IIgru pnr :11 v(l ltant de qualre eillos essem: ia]s: I'ensenyament. la creaeió literuria. la difusi6 de la nonnalÍva 
~ ram¡tti¡;al i ortogr1t.t1ca i el comoromís cívic i pmriotic 

Com a enscnyam. participa a¡;tivarnem en el movimem de renovació pedagógica 'lue defensava l'ensenyametll 
del valencia. en valencia i amb cOnTingUls valencians, f ou el promOlor de la creació de l'Associació Protectora de 
l'Ensenyan~a Valenciana i part icipa. CQm hern di!. en l'Escola d'Estiu de Barcelona del 1932 i e n l'organització de 
111 Colonia E...colar de Sanl Pau del 1933. 

Pel que fa al lrl:ball de ereació literaria -encara que conrea 10lS els g~neres- destaca. sobrctol. eom a ~la. 

Compromes amb la renovació de la roe!;i'a valenciana. q ue duranl els Ilnys vi ll! i trenta estava dominada pel 
modemisme i rer un jocnoralisme casola i decadent. Caries Salvador incorpora I'esletjca avanlguard iSHt a la seua 
poe~ia i. al rTUl1eix temps. in trodueill nombro!iOS elements de earac ter popular i fll de la poe~ ia una eina d'expressió 
personal. En aquesta Unia publica. després de P/Úslic (1923) i de la inlerrupció de la Dictadura dc Primo de 
Ri\'era. 1' t'rmt'1I el! 10 maj ol' (1 929 1. Roso dds t'r ll/s ( 1930) i El hes als lIads (1 934). El 1929 oblt la Flor Nalural 
en els Joc:s florals de Valencia, Despré.~ de la guerra publica diverso~ poemaris en una línia més intimista i d'un 10 
tl1é~ rd igiós, 

L'obra lingUíslÍcn de enries Salvador ocupa dos ambils comp!emcntaris: la di fus i6 de la nonnat iva g.ramatical i 
la inve~ l igaci6 Icxicograti t:a, CuHabora en el rec l.IlJ de mnteria ls del l)iuiol1uri ('illaf¡j ' I'afenciJ-baleor i fou un 
de l ~ ~ignants de l e~ " Nonnes de CasTelló" t 1(32), Duntnt la dec¡¡da deis anys lrenln, pllbl id una seric de Ireba ll s 
de divulgl¡c ió gramatical. que re l'l,ll1í pusleriomtem en la Gmmil/ic(¡ ¡'alrlldullll ! 195 1 1, Després de la guerra , 
organitl,a els cursos de !lengua i liTeratura de Lo Rat Penal i publid\ un Pnitl'Ora lllllilri de Bfll{lssal (1944 ) 

finalment. col. laborií. habi lualrnenl en diverse_~ publicnciotls periodiqucs. lanl del País Valencia com de 
C:ualunya. Polílic:lrnent. assumí. de ben jove. UI1 C:Olllpromís públi¡; amb elnacionalis1lle ¡partic ipa ac ti vamenl en 
e l 11 Congrés (nlernac ional d'ln teUe¡;luab Anti fe-ixisles (1937l. cc lcbr:tI en plena gucrr¡¡. i hi va lIeg ir In decJaraci6 
de la de lqwc:ió valcnt' iana. una fe rma defensa de les lli bcrt:tts j la del11 o<:rild .!. 



, . BIQGRAFIA 5 

DATA FETS SIGNIFICATIUS EN LA VIDA DE CARLES SALVADOR LLOC 

1893 

Acaba els estudis de magisteri Valéncia 

1913 

Fa oposicions i obté en propietat la placa de Benassal 

1918 

S'inicia la Dictadura de Primo de Rivera. C. Salvador publica .. 

1929 

Proclamacló de la 11 República Madrid 

1932 

1933 

C. Salvador és destinat a Valéncia i publica Ef bes afs "avis 

1936 

II ConQrés Internacional d'l ntel .lectuals Antifeixistes 

1951 

1955 

1975 

1.2. Relacioneu amb fletxes cadascuna de les activitats de la columna de I'esquerra amb I'ambit 
corresponent de la columna de la dreta 

• Investigació lexicografica 

• Partid pació en el 11 Congrés Internacional 
d' lntel.lectuals antifeixistes (Valéncia, 1937) 

• Organització de la I Colonia Escolar Valen
cianista (Sant Pau, 1933) 

• Defensa de I'escola en valencia 

~ Col. laboraci6 en diverses publicacions perio
diques del Pafs Valencia i de Catalunya 

• Introducció de la poesía avantguardista al P.V 

• Signatura de les Normes de Castelló (1932) 

• Publicació de la Gramática valenciana (1951) 

• Ensenyament 

l! Creació literaria 

• Divulgadó de la normativa 
gramatical i ortografica 

== Compromís cívic i palriótic 

1.3. Ara, a partir de la informació que ja teniu sobre la biografia i I'obra de Caries Salvador, po
deu realitzar en petit grup un comic o una auca sobre Caries Salvador. Seleccioneu, de primer 
els fets que us semblen més importants i decidiu , a continuació, el nombre de vinyetes, el 
contingut i el text de cadascuna. Finalment, podeu comencar a dibuixar sobre fu lis , cartolina o, 
si voleu, en un format més gran. 
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2. OBRA POÉTICA 

2.1. Per grups intenteu definir qué es per a vosaltres poesia i feu un recull amb les "poesies" 
que coneixeu (podeu incloure can(;tons i endevinalles). Compareu la vostra definició de poesia 
amb les deis allres grups. Poseu els lIistals de poemes en comú. 

2.2. Llegeix els poemes següents de Caries Salvador i completa la fitxa amb els t ¡tols corres
ponents: 

Poemes amb rima ........ ... .. ..... . 

Poemes sense rima ... . 

Amb estrofes .. .. O " ......... . .. .. . .. . , • • • • ' •• o • ••• o . ... ... . 

Sanse estrofes ... ...... .. ......... ..... .... .... .. ...... .. ... . 

El poema no esta dislribuTt graficamenl en 
forma de ve rsos .... ...... ........... .... ..... ..... ...... . 

Nou POEMA DE V ALÉNCIA 

Febre, 
Elxamplament d'ar1éries, 
de pulmons renovats, 
Contra carrers mafa~ i ssos 

cirurgia municipal. 

Febre. 

SubsOI. Pavimenl. 
Asfah. 
l 'aulo "isea rabent. 
La eiutat la un sal! mol! alt. 
Claxons. 
Ferro-vies. 
Antenes. 
Tramvies. 

Febre. 

Perspectiva. 
Sabates lIuentes. 
Mitges de seda. 
Sanitat. 
La ciutat 
fa olor de ciment arma" 

Febre. 

Aigua. Llum. 
Cara nova. 
Valencia 
ciulal Oona. 
Aiu el treball. 
Canta el diner 
la cantVÓ del dia. 

Febre. 

P ITERA EN FLOR 

Pitera en Ilor -voreta de la mar 
leta de blaus i verd i de salobre 
que lIuus la gaia vara de verd ciar 
en un terreny aspriu , treneat i pobre, 

Tens dintre el cor la lIum de I'aireeel 
¡ entre el lullam, el cant de les onades, 
El bes del vent et porta el nou anhel, 
cada matí de roses esdatades. 

Vora el roquer on creixen les gavines 
han let lIur niu. Al lIuny passa una vela 
sobre una minsa ratlla de gris blau. 

I cap al tardo pitera, el fas més fina 
per la dolqor de I'hora, per I'estrele 

"'Dio. l 'omb .. d'oo l rb .. rulbl od~~,eruno,cl lomb 
.. ........ do tn jo,.c$ ... coI:Iq.I. Espora i 11 .. 
Uis Un JI .... O t~" do: poe><> .. ,..hlÍ oooo. u.. d'tlb Ca .u;: 

; .!l , 

...,#' Je ' . 
<0 0" no " 

¿," ~ ~. 
It' u ' 1. " - .. ... 1r<>boI <ti .... ti IiU del ..,.",,¡ .. y . • -u 

~. 

"' ,. 
"01 

no '", 
h ., 
"" M 
~ -~. 

Ai, DI .. nIrO,I; 

V6:a q..- ... .... !'<do ... 
...... quf ......... ru el que fe. J>(ldo .. ~' lo. 



2 . OBRA POÉT ICA 

EL MARINER 

nA la vorela del mar 
Hi ha una donzella 
que broda en un mocador 
la flor més bel la". 

Passa un mariner fadrí 
i s'enamora. 
-Per a qui broda lan fi 
la brodadora? 

La donzella ha sospi ral 
i es fa vermella ; 
en cada galla ha esclalal 
una rosella. 

-Per a qui és el mocador 
que hi ha al leler? 
-Per a qui em porte ¡'Amor 
si és mariner. 

Si el mariner fa un respir 
acompassal 
li 'l trencara doh; sospir 
d'enamorat, 

menlre esguarda al Iros de fil 
la flor más bella 
que broda amb aire gentil. 
gentil donzella 

BARRAQUES 

Aneu -vos-en, vosallres, 
les típiques barraques 
de I'horta lIuminosa 
genti l i esmeragdina. 

Deixeu que en vostre lIoc 
aixequen els paletes 
les cases liauradores 
mester deis lemps moderns. 

Aneu-ves-en, barraques, 
vosaltres que sou filies 
d'un viure primitiu , 

i resten vostres liníes 
solament en l'Art pictórica 
per ésser un record . 

N AOAl EN LA MAR 

Navega la carabela 
loles les veles esleses. 
Al celllu una clara eslrela 
les altres són ben enceses. 

El mariner que la guia, 
el mariner i el timó 
fan la tendra melodia 
d'una maleixa canr;ó: 

Ha naixcul a l'Establia 
esta nit el bon Nadó, 
fill de la Verge Maria, 
que és el noslre Redemptor. 

Ara I'aigua es fa de plala 
i és més ample 101 el mar. 
Els peixets mostren I'escata 
perqué el volen escoltar. 

I el mariner que bé canta 
lorna a canlar la can96: 
El Fili d'una Verge Santa 
ha naixcut Nostre Senyor. 

Al REI EN JAUME EN El 9 O'OCTU8RE 

Magnanim Senyor que a esta lerra 
vingueres per dar-nos els furs 
i teres posar dalt deis murs 
d'aquesta Ciutat, de la guerra 

l'Ensenya barrada i gloriosa, 
mil volles valenla i triomlal . 
Senyor, diada solemnial 
és hu i. Per aixó tremelesa 

ma veu us demana amb deler 
que feu, des de la tamba sagrada 
en guarda repas vostre ser, 

que sia a Valencia tornada 
la gran lliberta! que robada 
va ser per un bar! estranger. 

7 
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2.3. Després de ler I'exercici 2.2, per grups responeu les qüestions següents: 

• Quin poema us ha agradat més? Per qué? 
- Tota poesia ha de rimar? 
• Tata poesia ha de leni r estrofes? 
• Llegiu el rseull de poemes d'autors contemporanis que presentem a continuació . Trieu 

aquell que us haja sorpres més j raoneu la tria davant deis companys. 

T IRALLONGA DEl S 

MONOsil.LABS (FRAGMENT) SONE r 

• , 
o 

" s 
• 
I 

• , 
a 

dienl
¡; 

I'amor no la lelilO 

, 
nens 

IGU ILLEM VILADOT) 

SIRVENTES 

FarrO camís tricelita patrue 

Dé" 

I tu, que vals? 

Jo 

Dones jo sol vull 
-tli, si poi ser-: 

Un poc de lam 
i un xic de pa. 
Un poe de fred 
i un poc de loe. 
Un xic de son 
¡ un poc de Hit. 
Un xic de sel 
I un poe de vi 
i un poe de lIel. 

I un poc de pau . 
Un poe de paso 
un poc de pes 
i un poc de pis. 

(PERE OUART) 

aldu livO xetapraula fu i ~ana. 

Taulie brantor impardalid besllue, 
caullanl·se pir !rosetas sedimana. 

Xeca callu bilospai canfoti. 
tampeta mit ~i!olita ganllada 
peulona queu. Pintetosa bolí, 
vopés quirb6 regeldona leillada. 

Besqui vodor paretai cantaJlus 
dalls pitu cal.lilrotec fanie. 
lIiussa vissanl palenlrapis mellús. 
vopada xeu tercotó pe)anic. 

Clapé gimar trimpacO caussinell, 
!aute! brimal efrencol sireonelt. 

4-
1;. 
) 

J 

11;. 
(JQAN BROSSA) 

«,Sa.¡F.'! 

CompoliclI~ potlica fonn, da 
pc:dtK Qlu MC1 , a ... b due$ a 
soles rim es ¡ 40s Iflt'et , . b 

• 
b 

• 
b 

• • , 
d , 
d , 
d. 

(~ lj~ 4, lIi" ru. p. l SIH 

{JOAN BROSSA) 

A9CDEFGH 
IJKLMN 
OPQ.RSTU 
IJWX'IZ 

IJOAN 6AOSSA) 

(MIOUEL DURAN DE VALENCIA) 

(MIOUEL DESCLOT. 1974) 
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2.4. Escolteu la reci1ació en veu alta feta pel professor d'algun deis poemes que heu lIegit. Ara , 
per grups, preparareu la recitació d'un poema. El grup: 

· 1riara el poema: 
· d'acord amb el significat decid ira el to que cal emprar, on es faran els silencis, els mots que 

es pronunciaran amb una de1erminada for(Ja o to de veu, la veloci1at en la lectura deis 
diferents fragments ; 

- després de diversos assaigs, es triara el membre del grup que recitara davant els allres 
grups; 

- cada representant Ilegi ra el poema triat: la resta de la cl asse completara una fi txa d'ob· 
servació: 

- despres de les recitacions es fara una posada en comú de la classe amb les observacions 
fetes . 

Poema Poema Poema Poema Poema 
Fitxa d'observació (assenyala Si o No) 1 2 3 4 5 

$ ' '0 " '0 " '0 " '0 " '0 
• Se li sent bé? 

• Vocalitza bé, sense ometre síl. labes o Il etres? 

• Entona bé, tenint en compte I'estructura sintac· 
tica i el siqn ificat? 

• Marca amb claredéit els accents? 

• Fa pauses per centrar I'alenció en alguna pa· 
raula que vol destacar? 

* Té larca expressiva? 

2.5. Alguns deis poemes que has lIegit estan fo rmals per versos que rimen. com ara el poema 
"Nadal en la mar" . 

al Observa la primera estrofa d'aquest poema. Subrallla el final de cada vers a partir de I'última 
vocal tOnica. Ex: "Navega la carab.ela" . 

· Quins versos rimen entre si? 
· Es Iracta de rima consonanl o assonant? (Sera rima consonant si coincideixen tots els sons 

a partir de I'última vocal ton ica ; sera rima assonanl si 5015 coincideixen els sons vocalics) 
b} Quants versos le cada estrofa? 
cl Els versos de la primera estrofa rimen segons I'esquema: 

a - b · a - b (R imen ell r. vers amb el 3r, i el 2n. amb eI 4t. ) 
Navega la carab.e.!.a.1.a.l 
loles les veles es1.e..s..e..s.. (bl 
Al celllu una clara es1r.e.!.a.l.ill 
les all res són ben enc.e..s..e..s.. (b) 

· Qu in es I'esquema de la segona eslrofa? 
d) Toles les eslrofes repeleixen el mateix esquema. Pero observa la 3a. i 5a. estrofa. Com 
acaben els mots "Redemptor" i "Senyor"? 

. Creus que es continua mantenint la rima consonanl? 

. Abans de contestar, fes la prava següent: no penses en I'ortografia de les paraules i lI ig en 
veu alta les es1rofes 3a. i 5a, lal com ha faries quan parles habilualment, Pregunta als 
teus companys si t'han sentit pronunciar la -R final de "Redemptor" i "Senyor" . 

- Si I'has pronunciada hauras de saber que abona part de les comarques de Castelló, del 
sud d'Alacanl i a la resta del domini lingüíslic calala els parlants no pronuncien la -R final 
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de les parau les. Per tant, per a 1015 aquests parlants aquests versos rimen perfectament 
amb rima consonan!, parque en la pronúncia Redemptor i Senyor acaben en -ó. 

- No oblideu que per a la rima, no importa la grafía, el que importa és el so. 

2.6. Observa ara la lIargaría deis versos deis poemes i extrau un exemple de: 

• poema amb versos lIarg5: 

• poema amb versos curts: 

• poema en qué 1015 els versos tenen la maleixa mida: 
· versos de 4 síl.labes: 
· versos de 6 siLladas: 
· versos de 7 siLlabes: 
· versos de 10 sitlabes: 

• poema amb versos de diferent mida: 

Tingues en compte que per comptar les síl.labes d'un vers: 

• has de comptar sois fins a la darrera síl.laba accentuada, les srl. labes atones que apare
guen a continuació no es compten ; 
• has de lIegir en veu alta, de forma rítmica i sense tenir em comte la separació entre pa
rau les (ja que quan coincidesquen 2 vocals es poden lIegir pronuncianl-Ies en una única 
síl.laba. Per ex: .el ma Ii llitl i..e.! ti mQ (7 siLlabes)). 

2.7. Hi ha poemes que tenen un determinal nombre d'estrofes i versos i una determinada 
combinació de rimes que responen a un esquema conegut que repeteixen diferents autors . Un 
exemple de composició métrica mol! estesa és el SONET. 

Has lIagit dos poemes visuals de Joan Brossa anomenats "Sonet", pero lambé has lIagit 3 
sonets de Caries Salvador que porten diferents títols. Identifica els sonels de Carles Salva
dor. Per poder identificar-los haureu d'esbrinar quines són les caracteristiques d'un sone!. 
Per fer-ho, en grup, mireu els 2 sonets visuals de Brossa i raoneu: 

- quantes estrofes deu tenir un sonel? 

- quanls versos deu len ir cada eSlrofa? 

2.8. En la millor part de la seua poesia Caries Salvador reacciona contra la poesia "popularista" 
que es feia a Valéncia i que es dedicava a cantar d'una manera extremadament idealitzada 
-gairebé fins al ridícul- la barraca i la lIauradora valenciana. Un exemple d'aquesta poesia són 
les estrofes del poema de Teodor Uorenle que transcrivim a conlinuació: 
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LA BARRACA (Iragment) 

COM la gavina de la mar blavosa 
ql!El en la traJ'lquilla platja la son niu, 
com lo neval colom ql!El el vol reposa 
de I'arbre verd en lo brancatge ombriu; 
blanca, polida, somrisent, bledana, 
casal d'humils vi!1uts i honrats amors, 
I'alegra bar raqueta valenciana 

s'amaga entre les 110rs, 

Bal)( la tiguera, on los aucells da I'ho!1a 
canten festius I'albada matinal, 
al primer raig del sol obri la porta 
i als aires purs del cel iD finastral; 
i com la mare cova a la niuada, 
les amoroses ales eslenant, 
pobre Irespol de palla ben lligada 

la guarda d'un mal ven!' 

En tu nailfqué t'hermosa campesina 
que tOI lo m6n contempla embelesal, 
Ilauradora amb aspec1e de regina, 
plena ensems de modéstia i majesta!: 
la d'ajustat gipó i airoses faldes ; 
la que el toe ele l'Arabia du en los ulls; 
la que clava amb agulles d'esmeraldes 

iDs negres cabells rulls. 

(TEODOA LLORENTE) 

A PRINCESA DEL IANG·TSÉ 

A la vora elellang·Tsé 
hi ha una princesa, 
néta ele I'emperador 
d'aquella lerra. 

El gran riu bai)(ava pie, 
molla gent nega. 
Cauen allres malvestats 
damunt el regne. 

Quan ploraven els flagells, 
ella somreia. 
Diuen que no té ban cor 
la jovenela. 

Pero sap cancons suaus, 
paraules tendres. 
Ai, qui us robi el primer bes, 
Ilavis de sedal 

Una tarda, el mirador, 
ele sobte veia 
com mar)(ava un cavaller 
cap a la guerra. 

De seguida I'eslimá 
I'alta donzella. 
Preguntava pel seu nom, 
es vol prometre. 

Mes ningú no li poI dir 
I'eslrip d'on era. 
Ni tan sois el mariscal 
de la neblesa. 

Mentreslanl a I'horitzó 
es varen perdre 
els soldals i el capitá 
ver$ la Corea. 

Faci sol o faci tred. 
la dama espera. 
Fins li tuig la dol9a son 
de les parpelles. 
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No s'ah; ava allluny ni un bri 
de polseguera. 
Corre I'aigua eternament 
sota finestra. 

No vindrá galant minyó 
per cap frontera. 
Conliances de relom 
no duren sempre. 

Passen dies, passen anys. 
L8.nguids poetes, 
de ta história de passió, 
en fan lIegenda. 

A la cambra del palau 
efor i turqueses, 
eOlre plomes de paó 
jau la princesa. 

Consumida per ramO!' 
es torna vella . 

. El seu cor, abans de gel, 
és ara cendra. 

Als cabells, blancor de neu. 
Als ulls la lenta 
arribada d'una nil 
buida d'estrelles. 

Sola, sola, prop del fang, 
mor de trislesa. 
Als jardins imperials, 
cigoos la velllen . 

(SALVADOR ESPRtUj 

A LA VORETA DEL MAR 

A la voreta del mar 
hi ha una donzella 
que esta brodanl un vestil 
per a la reina; 
quan esta a miljan brodar, 
ti falta seda; 
gira els ulls cap a !a mar. 
veu una vela. 
• Mariner. ban marinero 
que portes seda? 
- ¿De quin coloret la vols, 
blanca o vermella? 
• Vermelleta la vull jo, 
que el cor alegra. 
• Puja'l a dall de la nau 
i lindrás seda. 
• Mariner, ben mariner, 
lorna'm aterra. 
perque els aires de la mar 
em donen pena 

• AiKO si qve no ho taré, 
que has de ser meua; 
set anys que vaig per la mar, 
per vós, donzella. 
• De tres germaoos que som, 
s6c la més bella; 
I'una és casada amb un duc. 
I'altra és princesa: 
i jo, pobrela ele mi, 
marinerela: 
I'una duu sabales d'of, 
I'allra de seda: 
i jo, pobreta de mi, 
espardenyela. 
• No sou marinera, no, 
que sereu re ina, 
que jo s6c el liII del rei 
de l'Anglalerra. 

(POPULAR) 
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Després de lIeg ir el poema de Uorenle ("La barraca") . trieu els dos poemes de Caries 
Salvador que segons vosaltres millar exemplifiquen la reacció de Caries Salvador en contra 
d'aauest tipus de poesía. iPodeu observar si en algun poema s'ataquen expressament 
aquests tbpies de la Valencia agrícola, si apareixen temes, abjeeles i elements propis d'una 
sociel at moderna i urbana, o bé si algun poema té una forma que s'al lunya del tipus de 
métrica del poema de Uorenle (com ara versos sense rima, curts , de mida variable. amb poes 
ve rbs i adjecti us ... ) 

- Poseu en comú els dos poemes que heu Irial en cada grupo raoneu la vostra Iria j arribeu a un 
acord tota la classe. 

3.9. Un deis poemes de Caries Salvador que ja has lIegit és el poema "El mariner". Aquest 
poema esta inspi rat en una can<;ó popular molt coneguda al País Valencia i a Catalunya, "A la 
voreta del mar", del qual et presentem una de les ve rsions que es poden trobar al País Valencia 
(vg. p. 11), La poesia popular d'autor anánim ha anal passant de boca en boca alllarg de is 
temps i per aixá ha patit diverses modilicacions i Dodem trobar versions diferents d'un mateix 
tema. 

a) Compara I'estrofa que encap<;ala el poema de Caries Salvador amb la primera estrofa de la 
versió que et presentem. Qu ines diferencies observes? 

b) Intenta cantar el poema de Cari es Salvador amb la mateixa música que la can<;ó "A la voreta 
del mar" . Pots ler-ho? Si li pots apl icar la mateixa música és perque Caries Salvador ha utilitzat 
la mateixa estructura. 

c) Aquest "plag i" de poemes és una practica habitual entre els poetes. Canteu ara el poema "La 
princesa dellang-Tsé" de Salvador Espriu . Comproveu que I'estructura continua sent la mateixa 
(allernanga de versos de 7 i de 4 síLlabes amb rima assonant als versos pare lis . 

- Mentre canteu observeu si leniu cap problema de rima en algunes estroles (com ara: 
"negalregne"). 

- Feu un lIistat amb els mots que plantegen probiemes de rima si els pronuncieu com ho feu 
habitualment (en catala occidental) , 

- Sabeu com haurieu de pronunciar aquestes paraules per la l que les vocals sonaren igual? 
Si no ho sabeu demaneu inlormació al vostre professor o professora sobre la pronunciació 
de les vocals en catala oriental (un deis dos grans dialectes del catala) . 

- Després escolteu algun programa de la TV3 per observar aquesta pronúncia diferent de la 
del catala occidental. 

d) Ara heu d'escri ure un poema vos!re a partir de la canc,:ó "A la voreta del mar", com han fet 
Caries Salvador i Salvador Espri u. 

Podeu triar entre 2 possibilitals : 
- continuar el poema de Caries Salvador, que us hem presenta! inacabat: 
- reescri ure la can<;ó "A la voreta del mar" canviant-ne mots i lets , 
El procediment que segu ireu sera el següent: 
- individualment escriu reu el vostre poema: 
- en grup intercanviareu els poemes escrits i tractareu de resoldre els problemes que se us 

hagen plantejat (rimes, lIargaria deis versos .. . ); es triara o es construi ra una versió per ser 
recitada o cantada a la resta de la classe; 
la classe triara aquelles versions més reeixides per copiar-les (o fotocopiar-les) i 
adjuntar-les a les versions de S. Espriu i de C. Salvador. 
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2.10. Activitats sobre els poemes «Cant;ó de la lIuerna» i «Sega nocturna" 

a) Als següents poemes els manquen algunes paraules. Completa els buits amb les paraules 
que et donem desordenades i compara la teua proposta amb la solució que han trobat els teus 
companys. 

'CANCO DE LA LLUERNA 

Faig amb goig el meu camí 
i un deler sois me governa; 
conservar aquest lIumi 
de la meva vida interna 
pel qual lols m'han de dir 

lIuerna 

S6c pelil com un . 
despenjat d· .. ..... .... .. .. ... eterna; 
trans~orte damunt de mi 
la claror de ma .. ........ ..... .... . 
i -oh quin goig- me sento dir 

lIuerna 

Mai no sé si el meu .. . 
menara'l pluja i galerna. 
si seré com peleg rí 
que no trobe cap 
Més que hi ha? Que em puguen dir 

Si m'enlairo amunl d'un . 
per fruir la vida externa 
mai no manca un ser mesquí 
que em fa burla sempiterna 
No en faig caso si em poden dir 

lIuerna 

Per xc faig el meu .. 
i un deler 5015 me .... .. . ............... , 
conservar aquest Ilum! 
de la meva vida interna 
pel qual tots me puguen dir 

lIuerna! 

SEGA NOCTURNA 

és la lIuna lola plena 
i els gripaus musiquejant. 
Els segadors a la fresca 

van segant. 

És la lIuna un fanaló 
i els grills, músics de .. .. . 
Els . .. .. .... ...... ... no descansen, 

van segan!. 

Dins la volla. les estrelles 
els lIumins han ............. .... .. ...... . 
Els segadors fan feina. 

van . .... .. .. .. .... ... .. 

Quin joler haura vingut 
per endur-se els diamants? 
Els segadors van fent . 

van ·segant. 

Una esquella a la comella 
¡un .. .. .. .... que va guardant 
Els segadors, a la sega. 

van segant. 

Les paraules que manquen són les se
güents: 

governa, camr, garbes, estrella, jazz-band, 
lIuerna, segant, destí , pastor, segadors , bri , 
boci, apagat. taverna, lIanterna. 

b) Tria un deis poemes i prepara una recitació del poema en veu alta . Recita'l dins del teu grup, 
escolta les recitacions deis altres membres de l grup, feu suggeriments de millora per a cada 
recitació. Per últim, trieu un deis membres perqué recite el seu poema davant la resta de la 
classe. 

e) Els poemes que heu recons!ru'it parlen d'un ofici i d'un insecte. Penseu en els oficis i els 
animals que més us agraden o que coneixeu millor. Trieu-ne un, i prenen! com a model les es
trofes d'un deis poemes, escriviu una estrofa que parle de I'ofici o de I'an imal triat. (L'estructura 
de I'estrofa haura de constar de 3, 4 o 5 versos Ilargs, seguits d'un vers curto Si decidiu de fer el 
poema de I'animal, podeu posar-vos en el seu Iloc i redactar-lo en primera persona). 

2.11. Llegiu alenlamenl el següenl poema i inlenleu resoldre les qüestions que us plantegem: 



14 

EVASI6 

Brollador de xerrameques 
agrors d'aire emant. 
A les negras finestres de les pissarres 
les fileres de nombres : 3, 5, 6, 8 , .. , 
Delinicions abstrusas 
als racons de les orelles ; 
entré dents, paraules savies 
néciament gramofóniques. 
Pero als ulls. un lIent; de blau ; 
pero al nas, brins de romer; 
pero als dits, delerosos de dibuixos. 
les lIances deis lIapis vermells. 

El mestre rumia ¡¡coses!! 
- Si enderroquéssim I'escola .. 
¡quin bell centre d'interés! 

CARLES SALVADOR: UN1TAT OIDACTICA 

a) Qué es descríu al poema? Posa-Ii un ti tol 
nou. En grup, trieu-ne un o dos tllols deis 
que heu pensar individualment. Per últim, ta
ta la classe tara un llistal amb els lílols tdals 
per cada grup i decidira quin agrada més. 

b) Re llegiu els 8 primers versos del poema i 
feu un Ilistat amb tates les paraules que us 
semblen que tenen un sentit negatiu en 
alguna mesura. Per exemple: "agrors" .. . 
Re!legiu els versos 9, 10 i 11 i subrat!leu 
aque!ls mots o expressions que fan 
referencia a la vida, que tenen un sentit 
positiu. Per últim, decidiu si la visió que dóna 
el poema de ¡'escala és positiva o negativa. 

e) Parleu amb els vostres pares perque us 
canten com era I'escola quan ells hi anaven. 
Feu un !lista! amb les diferéncies que trabe u 
entre la seua esca la i la vostra. 

d) En grup, decidiu quines característiques de la vostra escala us agraden i quines coses 
caldria canviar. Poseu en comú les vostres conclusions amb tata la classe, arribeu a un acord 
sobre els aspectes que caldria mantenir i els aspectes que caldria modificar, i, per últim, re
dacteu un manilest on defenseu les caracteristiques que hauria de tenir I'escola que voleu. 
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2.12. Llegeix el poema de Caries Salvador " Posta de sol». 

POSTA DE SOL 

El día 
des de migdía 
es gira d'espatlles. 
Badalla 
en arc de dalla 
fregan! la lIum nacre. 
Recu la i s'ajupeix 
sobre les potes del darrere 
i, aleshores, alea la cua 
en rúbrica rossa de nuvoles 
í deíxa caure 
díns la vidriola de I'horilzó 
la seua moneda d'or. 
S'hi fa una rialla 
de rajas de sol 
oberts en palm ilo. 
I el día s'adorm 
valla! de canc;:ons bancaries, 
oracions de Caixa d'Estalvi .. 
3 %, 5 %, 100 'Yo, 1000 per 1. 
El cel s'ompli de quinzetets de plata. 
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a) Subratlla les parau les que no entens. Entre tots els membres del teu grup, intenteu descobrir 
el significat deis mots que heu subratllat i construYu una definició o explicació del significat de 
cadascuna. Contrasteu les vostres definicions amb les construIdes pe ls altres grups. 

b) En grup, penseu de que parla el poema. Us ajuda el Utol a entendre' l? 

c) Feu un llista! amb aquelles accions que realilza "el d ia~ i que serien més propies d'un animal 
o d'una persona. Per exemple: "es gira d 'espatlles~ . (Recordeu que aquesl recurs s'anomena 
"personificació). 

d) Al poema, sovint, els elements de la natura s'anomenen mitjanr;ant el nom d'un altre objecle 
amb el qual manté alguna característica comuna. Per exemple, en compte de parlar de "la línia 
de I'horitzó", parla de "la vid riola de I'horitzó". Aquesta substitució s'anomena metafora" i 
consisleix en uti litzar un elemenl figu ral C'vidriola de I'horilzó") en compte de I'element real 
("línia de I'horitzó) en base a una característica que comparteixen (obertura allargada per on 
s'amaguen coses: les monedes, el 501. .. ). Completa la graella amb I'elemen! real, ¡'element fi
gura! i la característica comuna en cada cas: 

ELEMENT REAL ELEMENT FIGURAT BASE (CARACTERiSTtCA COMUNA) 

moneda d'or 

oberts en palmito 

I quinzetets de plata 
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e) Ara , consl ruTu les vostres propies melafores. Trieu un objecte de la cla5se, enumereu els 
seus Veis principals i elaboreu una comparació a parti r de cadascun deis seus trels . Etimineu el 
nexe comparatiu i elaboreu metafores. Per exemple: 

RELLOTGE: És redó 
Té agutles 
Peguen valles 

com la !luna, el sol.. . 
com espases, punxes ... 
com una sinia ... 

Metafores poss ibles: L/una. Sol. Sínia. L/una d'espases. Sol amb punxes. Sínia d'agulles ... 

Intercanvieu les vostres metafores amb els allres grups i intenteu endevinar de quin abjeele es 
tracta, explicanl les associacions que heu let. Per últim, lota la cla5se discutira i raenara les 
diferenls interpretacions. 

2.13. A continuació ten iu uns exemples de cal.ligrames. Són poemes que visualment no pre
senten versos agrupats en estrofes, sinó que utilitzen els versos per realitzar dibuixos que guar
den relació amb el conlingul del poema. 

" • " . 
• .. 

. ... 
• 

JOiin Sal~ at· Papass-e it 

". " 

Iloma. 1 

ELAEN 

Amb banyes rOles btancades 
i ben ccrredors e/s peus, 
I'ns el d/s que se'm Immgin 
e/s arrossego e/s lrineus. 

JOSEP CA.RNER 
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Angel Roca 

PoRe 

Em cal Uf) riJgim per amagrir. 
LB peII ero Iba. paflleixo massa. 
No em mee de casa. menjo 11 deSCir: 
lis ciar, m·engreiJlO com Url garrl. 
·alld que passa. 

Pero. ara 51: 
porqtJes segot!8S. gtirlS de carbassa 
J les cem passes cada ma,l. 
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PERE OlJART: Bestia"· 

a) Trieu alguna de les estrofes deIs poemes que heu lIegit i confeccioneu, individualment o en 
petit grupo un caUigrama. 
b) Amb tots els caUigrames de la classe podeu confeccionar un mural o un lIibre. Haureu de 
decidir un criteri d'ordenaci6, com ara agrupar en el mateix apartat tots els caUigrames Que 
facen referencia al mateix poema. 
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3. OBRA DE CREACIÓ NO POÉTICA 

3.1. L'obra narrativa: un conteo 

Encara que Caries Salvador destaca sobreto! com a poeta, també ens ha deixat nombrases 
narracions curtes. 

A conti nuació leniu I'inici del cante "Barbaflorida, professor", publica! a Valencia el 1930. 

B ARBAFLOR1DA PROFESSOR 

El Deixcblc era un bcneit que muí no reg irava lIibres per a trobar idees noves; ~i involuntariament 
alguna idea es ¡opava amb ell, tenia prOll fun;:a de voluntat per a deixar-Ia de nane i no fer-ne cas o 
Pero tenia el gust de quedar bé amb les persones de consideraci6 social i, sohrelot, amb e ls in 
teLlectuals i, d'una especial manera. amb els seus anlies professo rs d'Universitat. 

Quan el Deixeble ana a parar a la més provinciana capital del seu país pensa que allí s'havia re tirat el 
seu venerable Professar d'Historia, l decidí anar a veure'l per a saludar-lo i, si se terciava, per a 
conversar de temes elevats -filosofía, dret , religió, an - encara que com en cos i anima es dedicava a 
['admirable carrera de rendi sta no entenguera gota d'aquelles qüestions basiques. 

No li fau difícil assaltar la casa del Professor. Ana a ella una mica emocional per si "aquell home vell" 
el recordava amb les alades paraules de "v6s éreu el més estimat alumne del curs" . 

El va rebre una servenla envcllida. Damunl d'un sofa dd passadís. un gat enroscal i donnil passava el 
seu rosari de rogalls. 

Moments després entrava en una cambra, pctita com una capsa de panses, plena de !libres. Des d'un 
cadiró de pell el Sr. Professor li allargava la ma dient-li: 

- Ni pel nom ni pcr les traces vos recorde: peró seieu-vos. 
J el visitant, en discu lpa del Professor, exclamava baixet: 

-Li perdone. L'ancianitat me I'ha de ixat amnesic. 

EL PROFESSOR D'H ISTORIA . 

.. . era un home com Ll ull. barbanorida. Explicava Historia, anys ha. en una Universitat carregada de 
cases d'hortes i quan passejava els carrers. solia reciLar fragmenls monogrMics perquc sovint li fallava 
la memoria. 1 com que cada dia més li mancava la seua més lI ui'da facu ltat arriba a ser la burla deis 
alumncs que concorricn a classe. 

Quan feia explicacions quedava, de vegades, repentinament parat e l seu discurs mental sense poder 
recordar la data dc la invenció de la impremta, o el nom de l savi ordenador d'una Lcoria sobre el sis
tema planetari, o el del rei que govemava Espanya en 16SR, per exemple . 

Aquesta insufi cient memoria era causa de disgustos continuats. Comen~ar a parlar de CristOfol Colom 
i acabar alribuint-li la descobcna de les Ameriques, de la llibertat individual, col.laborador de ['obra 
fi losófica dds cncidopedistes, no era gens difícil en aquest Professor barballarg, barbablanc, 
barbanorida. 

3.2. Llegeix el cante i respan : 
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al Quins personatges hi apareixen? 
b) Qu in personatge sera el protagonista de la historia? Per que ha creus així? 

3.3. Identifica els fragments on es descriu cada personatge. 

al A partir de la descripeió del Professor fes un l1istat amb les seus caracteristiques i ompli la 
grael1a: 

COMERA QUE FEIA 

físicament Psicoló~icament 

b) Fes una relaeió de les caracteristiques que tu atribuiries al Deixeble (no han d'enlrar en 
eontradieció amb la deseripció feta al primer paragraf) i completa la grael1a: 

COM ERA aUE FEIA 

ffsicament Psicotógicament 

e) Contrasta la teua visió del personatge amb les deis leus eompanys. Feu un reeull el més 
extens possible deis adjeetius que heu emprat. 

d) Ara loma a eseriure el paragraf inicial amb una nova descripeió del personatge segons tu te 
I'has imaginat. 

3.4. En un cante o en una novel.la és especialmenl importanl I'ús deIs verbs. 

a) Subrallla 1015 els verbs emprats al primer paragraf, on es descriu el Deixeble. Quin temps 
verbal s'ha empral? 

b) Subratlla els verbs emprals als tres paragrafs que descriuen el Professor i les seues ci r
eumstancies. Quin lemps verbal hi predomina? 
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e) Escriu I'infinitiu de cada verb subratllat i classifica'ls segons conjugacions. 

- Quina és la terminació deis imperfels de la , a. conjugació? Quina diferencia Irobes res
pecte del castella? 

- Quina és la terminació deis imperfets de la 2a. conjugació? 
Quina diferéncia trabes respecte del castana? 

- Quina diferéncia d'accentuació hi ha entre "salia" i "feía"? 
Subratlla en cada cas la vocal loniea . 

. Completa les graelles següents: 

soler feia cantava 

tenia dir recordaves 

córrer duia 

premia seure cantavem 

perdre queia 

lamia rjure 

deixava 

pensavem 

passavem 

Per Que porta aceen! grafic la segona persona del plu ral de la primera conjugació . 

d) Després de la descripció in icial del personalge I'obra comem;a quan el Deixeble es Irasllada 
a una clutat on vivia el seu antlc Professor d'Historia i decideix anar a veure'l: ~auan el Deixeble 
arra. a parar a la més provinciana capital del seu pais ~ que aU i s'havia retira! el seu 
venerable Prolessor d'Historia. 1.d.eQQi anar a veure'l per a saludar-lo .. . " 

- En quin temps verbal apareixen els verbs subratllats? 
- Has trobat tants perfels als fragments descriptius anal itzats préviament? 
- Canvia els perfels simples per perifrastics i viceversa als paragrals segon, tercer i quart. 

RECORDA.- En un relal ulilitzarem imperlets als fragments descriptius, per presentar 
les característiques d'un personatge o d'un lIoc. Pero, utilitzarem perfets (simple o pe
rifrastic) per expressar les accions que fan avan¡;ar la historia. 

3.5. Del cante 5015 conei xem I'inicí. Haureu d'escriure la continuació del relat tal com us la 
imagineu. Haureu de decidir sobre diverses qüestions, com ara: qué va passar a casa del 
prolessor?, de que parlaren?, aparegué algun allre personatge?, es va trabar el deixeble amb 
algun fet novedós, estrany, sorprenent?, com acaba la historia? .. Per construir el vostre relat 
haureu de seguir el procediment següent 

al Cada alumne lara un llistat amb els lels de la historia que ha imaginat . 
b) Es compararan les histories dins de cada grupo 
el Cada grup deeidira quina historia agrada més o, millor encara, reconstru ira una historia nova 
a partir de les idees aportades per cadascun. 
d) Cada grup lIegira la seua historia a la resta de la classe. Es discutira quina historia sembla 
més interessant. 

3.6. Producció i correcció del cante: 
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a) Cada alumne escri ura un conte breu a partir de la historia triada per la classe. 

b) S'agafara una de les produccions i se'n fara una correcció coLlectiva. analitzant i fent pro~ 
postes de millora sobre: 

· el contingut de la historia 
· I'organització en paragrafs 
· I'ús deis signes de puntuació per introdu ir els dialegs 
· la coherencia i correcció en la utilització deis verbs 
· barbarismes i faltes d'ortografia .. . 

3.7. A continuació us presentem dos gloses que publica Caries Salvador al Diario de fa mañana 
el 1922 i el 1929, un article d'opinió de Ramon Solsona publicat recentment al diari Avui i una 
carta al Director, publicada també pel diari Avui. Les notes de Caries Salvador es publicaren 
abans de la signatura de les Normes de Castelló i, per tan!. contenen algunes incorreccions 
ortografiques. Detecteu-Ies i corregiu-Ies . Després, Ilegiu amb atenció els quatre textos i 
completeu la següent fitxa d'anal isi: 

ASPECTES TEXT 1 T EXT 2 T EXT2 TEXT3 

Tema 

Tesi (opinió 
defens'ada) 

Arguments ,. 
2. 

3. 

To o actitud 
de I'autor 

Emissor 

Marques lin-
güistiques de 
I'emissor 

Receptor 

Marques lin-
gü istiques del 
receptor 
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T EXT !: PLANY 

Se pianyen ara cls agricultors valencians pcrqu(: ni 
la gmrofa, ni t 'a rmcllla. ni el vi se valen cÜsa. 

1 el plan)' se fa majar pcnjUC els jomals s'han de 
pagar molt a lls gravam-sc. naluralrnenl, la producció. 

Tcnen ruó els agncul lors valencians pero han de 
pensar '-lue es c"trany IOl quanl passa: car éssent 
Va lencia riquísima en Agricu ltura. els seus agricultors 
son pObres o empenlals a la pohresa cada valta que . 
com ara. s 'accentúa la baixa deIs productes. 

En parlar de riquesa no podcm sllstraurc-nos ti 

recordar que r imó e l Magnc en pum de morir día (l Is 
seus deixeb1cs que en cls bbns Illcst rC5 i en els bons 
\libres esta. ¡aneal lO! el lresór i riquesa i noblcsa d ' 
aqueste mÓn. 

Prcgllntem: ;,si que ttn im, agrieul tOfs, el oon 
rnestre i el bi)n lI ibre? Perque si no posseiu i feu 
pos~ei r I 'alllvr a l ~ lIibre ~ no vindrá riq uesa. 

lsor L'EBRÓN 

(e. SALV."'OOR: Diario de la Mmhuw, 26- 11 - 19221 

CARLES SALVADOR: UNITAT DIDAcTICA 

TEXT2: SATlSFACCIÓ 

Podem vore quines preocupacións hi ha ara al 
món. i amb (juin grau. nornés asomanl-nos a les 
págines ¡!"un gran diari -¡Ji nestres cada día obenes de 
nou-. Si en tenninar la lectura diaria comparem cls 
afanys de mi l pobles amb la ca lma que tenen alguncs 
vile te~ de munlanya !robarem que aquestes viuen en 
un ~omn i de mor\. 

Jo no sé si els d iaris produeixen il.lusiÓns 
óptiques. Peró sí que sé que hi ha püblc que t(' 
problemes per resoldre i. no obstan!. v iu dins d'una 
calma absoluta, A lgú. de tan! en tanto podril. mani fes tar 
la seua delic(ld(l scnsihil itat. que, desgraeiadamenl. 
cau en el bu id, o, el que és pijor, tropesn i rebolll 
contra una costra dura. 

Hi ha poblets. perb. que els c iutadáns tenen la sol1 
de de ixar-se conduir per ánimes insmisfetes i els 
projectes que laboren queden prontament rcalinats. 
A ixí s'expl ica que se eonstru ixquen nou~ grups 
escobrs, canalitzacións d'aigücs. rcfvmles urbanes, 
sanej ament de subsols, lIa v (ldor~ . elt"étcr:1. 

Tots els pobk~ deurícn refonnar. sentir la febra de 
l 'epoca. Qualsevol dia s'in:iuguranin les Exposicións 
de Barcelona i Sevilla i per tot arreu anirán turistes , 
Els poblcs que han ViSCl.ll satisfets els pi llarán en la 
cara bruta. 

(e, S .. \I.VADOR: Diario de!a Mwiww. 27-4- 1( 29) 

T EXT 3 : PER LLOGAR-HI CADIRES 

Les ordenances mun icipals de l'Ajuntament de Torrevella fan furor. S'ha de deixar pas al bestiar, no es pot aparcar 
a les vies del tramvia i no es poden treure cadires a la vorera per prendre la fresca. La ded sió del consistori és 
sorprenent si es té en comple que no se sap a quin bestiar es refereix, que mal no hi ha hagut tramvies a Torrevella i 
que el coslum de treure la cadira al vespre és a I'estiu tan arrela! com necessario La resposta del poble ha estat a 
I'altura de I'alcaldada: ara tothom pren la fresca amb una unanimitat de Fuenteovejuna, a veure qui té nassos per 
posar la multa de 5.000 pessetes, Com diu un avi per la televisió, "ni I'alcalde ni Jesús" I'arrenquen de la cadira. 

La nostra obligadó. peró , és buscar les motivacions del poder. que, per axioma, te raó sempre. Si rumiem 
fredament. sense ofuscar-nos, ens adonarem que, efecti vament, hi ha prou base juríd ica per vetar els entra+ surts del 
cadiram. 

Fonamen! jurídic A: Les voreres són per als bars. Si no ho recul l cap precepte legal, ja es hora que s'estableixi 
jurisprudencia. El bar es el principal nucli vertebrador de la sodetal i és un deure de les autoritats vetllar perqué no 
quedi cap pam de país sense aquest beneficio 

Fonament jurídic B: Les voreres són per als colxes í les molos. Raó de pes, incontestable. Ara que fa tanta calor. 
si una persona té necessitat d'abeurar-se amb cervesa. no se Ii pot negar la vorera perqué hi de i ~ i el cotxe. Ignorar 
aquest dret. obstruir I'aparcament amb una cadira de boga es d'una insolidaritat salvatge. (Com es pot veure, la tesi A 
i la tesi B són complementaries i es probable que el legislador de Torrevella s'hagi inspirat en totes dues.) 

Fonament juríd ic C: Les cadires domestiques esdevenen mobilian' urbá quan surten al carrero Recordem que el 
mobiliari urba ha de ser moderno uniforme i de disseny, Cal esperar, dones, que l'Ajuntament determini un model oficial 
de cadira i que limiti les sancions a les no normal itzades. 

Fonament juridic o : El Trac/al de la Unió Europea. Ara que els estrangers volten per tot arreu, hom sent vergonya 
del porrÓ. de les seques amb bot ifarra i de sortir amb samarreta a prendre la fresca. Els ve'(ns arrenglerats a I'hora 
toscant són una penosa e~h i bici ó antropolOgica que cal eliminar d'una 'legada. És simptomátic que la Comunitat 
Europea no hagi emés cap directriu qüestió. 

Fonament juríd ic E: Casa lancada fa veina! bo. Amb la cadira ve la conversa; amb la conversa. la temptadó, Si 
s'evita la promiscu'itat, s'eviten els disgustos, els divorcis i les malalties veneries. 

Fonament jurídic F: Els governants s'han d'anticipar al futur, Si el poble s'acostuma a no aparcar a la via abans 
que hi hagi cap via, aixo faci li ta I'arribada deis Iramvies a Torrevella. De manera analoga, I'alcalde no vol que la gent 
s'escarxofi a per no augmentar la laxa de mortalitat cada vegada que el tramvia descarril i. 

RAMON SOLSONA: Avui, 22 de juliol de 1993, p. 56 
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-C,C·'-'-'-4-,CEC'-' -"-'R-'-'E-,,-,-,,- ,.A--::R-' -,,-,-· - 3.8. Els articles d'opinió solen presentar una estructura tipica 

Com a llSllari diari de Renfe que 
he estat fins aquest any. he acabat ben 
tip deis seus scrvcis. per moltes raons. 
És per ai x- o. que m'he decidit per l"ús 
del vehicle particular. Des de llavors. 
la meva qualitat de vida ha mi llorat 
(no més esperes innecessiíries. h¡; 
deixat eI'arribar lard a la !cina ¡1Il1b 
aquella eara de prunes agre~ amb '1UC 
solia acudir-hi ... ). 

Aquesl any. pero. em vei g obliga! 
a agafar el tren un cop o dos per 
selmana per nassos i no pas per propia 
voluntal. i observo com tota la 
propaganda quc s'ha fet respecte a la 
millora en el servei f¡;rroviari és només 
aixO. propag,lI1da i paper mullat : eh 
lrens conlinuen arribanl amh relll rd: 
["ampl iaeió en el nombre de trem esta 
molt bé. pero no ha arrib:lI pas en un 
horari punta (en concret entre 1\.00 i 
9.00 hores del matí entre les estaciol\S 

, de ['Hospitalet i Sant Joan Despí): el 
lrnctament vexatiu que vam rebre els 
I.Isuaris un dia a l'estació de 
I"Hospitalct. fent -nos canviar dc tren 
r¡ns a tres vegades després d'anar amb 
un relard considerable .. 

Tot aixo són mostres del que patim 
uns usuaris que ens valem 
desenganx<lr d'una forta pero costosa 
Renfe-addicció. Aquesta comen~'a per 
agafar un cap a la setmana e l cotxe i 
així gradualmcnt fins que l"abandones 
del to!. .Josep Ferreres i Cortacero i 
10 signatu res més. L'Ho.\pilall'l dI' 
Llobrrgm (Barce/Ol1hJ. 

AI·ld. 2 de descmbrc de 1993 

de I'argumentació, caracteritzada per tres parts : introducció, 
desenvolupament i conclus ió. El desenvolupament és el nucl i 
central deis textos argumentatius i consta normalment d'una 
introducció que fa la funció de marc, d'una serie d'arguments 
principals i secundaris que donen suport a I'opinió de I'autor i 
d'una conclusió. Sobre aquest esquema basic, podeu 
redactar, en petit grup, un article d'opinió sobre qualsevol 
tema d'ac1ualitat (la droga, els es1udis, la contaminació, la 
guerra, els problemes que planteja la convivencia amb 
animals a les ciutats , el temps lI iure ... ) o una carta al director 
d'un diari per expressar-li alguna queixa. Penseu de primer 
quina és la vos1ra opinió, els arguments que utilitzareu per 
defensar-Ia i el to més adient. Després, ordeneu les idees, 
doneu-Ios forma i prepareu la redacció definitiva. Després de 
lIegir t01s els textos als vostres companys de classe, 
seleccione u el que més us haja agradat, reféu-Io i podeu 
enviar-lo per publicar a la revista del centre o a qualsevol diari 
o revista . 

-u 
J • 
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4. El COMPROMis civlC 

4.1. A conlinuació teniu un conjunt de fragments de textos de Carles Salvador. Llegiu-Ios 
individualment i completeu la fitxa d'analisi que trobareu daval l. 

"És el professor qui ha d"anar entom del dcixeble. no al contrario És e l professor qu i ha d'obeir. 
TOI ar;o implica una lIibcnat escolar ¡una 3u(orifat infanti l. Els teones j:t s6n invenils. -invcnits 
segons la Pedagogía cnvcllida-, i ara I'escola és acciÓ. moviment. El silcnci improductiu -hi ha 
un silcnci escolar productiu intensament- és fe! soro11. ¡rcbal!. No és la vcu del profcssor que 
pregunta "Que és la gramalicaT' . És la \lCU de l'alumne que diu "Per que plauT'. El dcixcble. 
aUlorilaL demana la rcsposla'" (Glossa ",Rcsposla». publicada a L/ibenol, el 3-XII -1921) 

"1 nosaltres, mestres valencians. veiem precisa, necessaria. la ensenyanl1a del valencia a les es
coles" (anicle publicat al sctmanari El fob/e Valencia, 21-4-19 17) 
"El mis únic d'equanirnitat és el de donar tota la lI abor en valenciil , fent estudiar en els últims 
anys una assignarura més: llengua caste llana. amb exercicis de lectura i escriptura de gram:'ltica" 
(L 'idioma miel/ció a les escole.~ . Valencia, 19 19) 

"Pero con fi cm en el pervindrc. el senrim :.trrcl adament nostre. pcrque tenim fe en cls soldats i fe 
en la cu ltura. No és prou parlar. no és prou dir-ho i estar-se quiet. Es precís també moure's. 
Com? Dc fe nsanl nosaltres. nal'ionalitats iberiqucs. amb la ploma i la paraula, el dret inqües
tionable que tenim al reconeixement de les nostrcs pcrsonalitats fonamen l de la nOslra cultura: 
defensan t nosaltres, nacionaJistes intemacionals, eh no~tres interessos gcnerals. perque defensan! 
la cultura part icular. peculiar de cada poble -i encara més, de les petílCS nacionalitats oprimides-. 
és com es pOI arribar a defensar la cultura general. uni versal" (Fragme11l del document que llegí 
la delegació valenciana el JO de ju liol del 1937 en el mare del 11 eOllgres Internacional 
d'Escriplors Antifcixistes. celebmt a Valencia) 

"Així. doncs, -diu- a un poble fon culturalment correspon una llengua fona en e l sentít d'in
cOITumptibilitat, i, pel contrari, a un poble feble li cofTt:spon una Ilengua influenc iable i in
fluenciada. Un deIs fonaments bil,sics de 10la societal humana. pero. és la cultura. I com que no hi 
ha cultura si no hi h¡t I!enguatge. en qualscvol ordre d'expressió. i com que els pobles es 
diferencien segons les resJX=ctives cultures, bé pot dir-se que la llengua. r idioma. és la mateixa 
nacionalitat " (Qüesrion.r di: flengllC/lge, Valencia, 1936) 

T EXT TEMA IDEA CENTRAL 

1 

2 

3 

4 

4.2. Ara, cada grup n'ha de triar un, el que us semble més interessanl. Penseu, entre !ots els 
membres del grup, qu ines són les idees essencials del texl que heu selecciona! i intenteu 
expressar clarament els molius per qué I'heu triat. Després, féu una posada en comú amb la 
resta de la classe per tal d'inlercanviar les idees deIs diferents grups, 
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4.3. Uegiu el següent fragment de Les testes de Benassa/ sobre Carnestoltes. Compareu la 
descripció que en fa Caries Salvador amb la fo rma actual de celebrar aquesta festa i elaboreu 
en petit grup un document amb les semblances i les diferencies entre les carnestoltes que 
descriu alllibre C. Salvador i les que ara coneixem. 

ELS DI SFRESS¡\TS. Fins a mitja tarde el poble sembla 
descansar. Va poca gent pel carrero La mujoria es menja 
ara e l dinar. Algu ns dormen. Algunu ronda seg ui x 
cantant i vo llant el poble. S6n els de sempre: els 
borratxe lS. els que no van a casa a menjar ni a dormir. els 
que s'alimenten de pastissos i d'alcohol. Tenen la veu 
roga llosa, acatarrada. Són eh que desapareixen de la gent 
no se sap quan , els que es giten en qualscvol Iloc, sobre 
Ilit, o palla. o manta, o sarió i allí passen hores i més 
hores dormint la mona. Quan es desperten , han passat ja 
les Carnesto!tes i es troben dins la quaresm<l . 

Aq uell descl.lns d' un parel! d'hores es trenca. lxe n al 
carrer els primers disfressats. Uns porten la cara tapada. 
amb caretes de cariÓ els menys , i am b te les ciares els 
més. Alt res 1<1 porten mascarada d'estalzí. Les mans, 
enguamades amb trossos de caleetins, o ennegrides 
també. Allres van vesti ts amb ·robes femenines, amb un 
farceHet a I'esquena per tal d'aparcixer malforjats, 
geperuls. d'impossible identificaci6: unes faldetes, uns 

vions. una camisa de dona. llarga i ampla . de llem; cru . una xam bra dcspitralada., Hi ha qui 
s'embolica amb un l len~o l O una cortina .. , Tots, pero, ponen bastó, canya () una buscalla o un 
garranxo a les mans, 

El s ernmascarats s6n els herois de la festa. L'home - i de vegades la dona- emmascarat es 
creu '1mb l'obligac i6 de fe r més e l poca-salta, El male més gros, les correg udes més violentes, 
els cri ts més aguls. les espentes més fo rtes. e ls aeudits més grollers. les paraules més cíniques, 
ho haura de fe r i de dir. nal uralment, I'emmascarat. L'emmascamt haura de mascarar la cara de 
la fad rina més bonica de la vi la; haura de pujar d'un brinc als balcoll:-¡ com un simi enfo ll it per 
esg laiar les dones que miren com passa la mascarada pel carrer. 

1 és que de maixqueres en aquestes hores ja n'hi ha a centenars . S'han disfressat homes i 
dones . fadrins i fad rines, És tot un poble que es llanera al carrer amb vestits estrafolari s .. . Qui 
concixera a qui'! Volten carre rs amunt i ava l!. a grups . a camarades; s'ajunten per no ·sabem 
quines afinitats estranyes. desconegudes per a !'observador. 

Aquest correnl, aq uest frenesí calia di rig ir-lo i frenar-lo. J que us diré? La músic¡t i la dansa 
fan el miracle, 

Apareixen la gai la i e l tambor. I els disfressats van a I'cnlom del d()l~a; ner . aquest comcm;a • 
el cercav ila. i aque lls. cantant, cridam, saltan!. el seguixen, manejant pa ls j graneres. baslons i 
buscalles fins que arriben ,11 Pali d'En Palanqucs, 

En ser a la pla(fa. la dol9aina comen(fa el s cOll1 passos del ball pla, i la genwda inicia ['amiga 
dansa i es brava en les passadetes del ri tme les forces que li queden, fins que. en fer-sc fose , es 
retiren a casa o a la laverna a beure i a comentar. I el que s'haguera pog ut acabar en grollera 
festassa de la pagania. s'acaba. per causa de la música, en una vul gar dansada. no tan seriosa 
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cüm ha és en a ltres restes. peru Lam poc tan barrocra i denig rant com hagucra esta l en vore e l 
¡manna (\ 'u ns centenars de disfressats fen! sallS i brlnes propis de la follia. 

I així lranscorren els tres dies de l Carnava l. la resta més testa de les resles d'a'tlles ta vila 
munlanyenca. 

CARLES SA LVADOR: Les fes/es de Bel/(lHol. Caslelló. Diput3C ió Provincial. ps. 4446 

4.4. Caries Salvador s'inleressa duran! tota la seua vida pel recull de les trad icions populars. 
Maltes d'aquestes tradicions i moltes paraules s'hagueren perdut per sempre si persones com 
ell no hagueren treballal de valen! per salvar-les per a nosaltres. Ara us proposem de fer 
vosaltres lambé d'investigadors de la cultura popular. Trieu. en pelit grup, el tema que mes us 
interessa treballar (tpponímia, relranys, endevinalles, acudits, lestes, jocs populars, ... ) i 
constitui'-vos en equip d'investigació. Duran! la fase d'investigació haureu de seleccionar els 
vostres informadors (persones majors i coneixedores del tema que treballeu) ¡ entrevistar-les. 
Despres prepareu el treball i exposeu-Io a la resta de la classe. Amb els trebaJls fets per tata la 
classe podeu preparar una exposició sobre cultura popular tradicional . 

4.5. Per acabar, us proposem de ler un deba! al vo llant de qualsevol deis temes que plantegen 
les cilacions anteriors. No oblideu que per tal de treure el maxim rendimenl al debat, cal 
preparar-lo préviament. Haureu de decidir qui lara de moderador i de secretari, quin tema heu 
de debatre i quins punts de vista defensara cada grup, quins arguments utililzareu per defensar 
la vostra postura i qu ines proves o fets de la realltat podeu presentar per recolzar el vostre punt 
de vista. També haureu de delimitar préviament les qüestions que voleu debatre i distribuir el 
temps. 1 seguramenl, tamba caldra elaborar unes mínimes normes per tal d'aconseguir que les 
actituds. el comportament i les inlervencions de tota la classe siguen cooperalius. 

4.6. Com a conclusió, i com a complement del debat, podeu triar qualsevo l de les dues alter
natives següents: 

a) Feu, en petit grup, un mural sobre la vida i I'obra de Caries Salvador, a partir del malerial 
presentat i de fotografíes o dibuixos que pugueu aconseguir pel vostre compte. 

b) Redacteu, també en peti! grup, un texl breu, de 15 o 20 Hnies, en defensa de I'escola en 
valencia, un texl reivindicatiu de la figura i I'obra de Caries Salvador o un manifest de cinc punts 
amb les propostes que vosaltres considereu imprescindibles per a aconseguir actualment la 
plena normalització de la nostra lIengua 
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5. PLANIFICACIÓ I REALlTZACIÓ DE LA TASCA FINAL : OISSENY I REALlTZACló O'UN 
LLlBRE SOBRE CARLES SALVADOR 

Amb tota la informació que ara ten iu sobre Caries Salvador i amb tots els textos que heu Ilegit i 
escrit (textos escrits per Caries Salvador o textos escrits per vosaltres) heu de confeccionar un 
llibre sobre Caries Salvador i la seua obra. Es important que feu un bon lIibre perque quedara 
en la biblioteca del centre per ser lIegi! per altres alumnes i per ser util i!zat el curs vinen! en 
I'estudi de Caries Salvador. Si consequiu un bon resulta! podeu valorar la conven iencia de 
fer-l i'l arribar a la seua fi lia . Sofia Salvador. 

1 . C ONTINGUT DEL LLlBRE. 

Us proposem els apartats següents: 

• Aparta! informatiu sobre la vida I ¡'obra de Caries Salvador (poI anar aeompanyat de 
fragments il.lustratius de la seu a obra). 

• Annex de producció propia del grupo Hi podeu incloure una se lecció deis textos informatius o 
de creació que heu elabora! al Ilarg de les diverses activitats (poemes paral .lels, fragm ents de 
relat...) 

• Jocs al vollant de la vida i I'obra de Caries Salvador: encreuats, sopes de Iletres. jeroglífies , 
en igmes .. 

2 . PROCEDIMENT DE TREBALl. 

a) Planificació en grup de la tasca. Els membres de cada grup haureu de decidir els apartats de 
que constara el vostre lIibre i com us distribuireu el treball (per recoll ir més informació sobre 
cada apartat. redactar-lo, etc ... ). Elllibre haura de reco llir els diferents aspectes de la vida i obra 
de Caries Salvador que heu treballal. 

b) Disseny delllibre. Haureu de decidir les característiques de: 

· titol i autors 
· disseny de la portada 
· contingut de la contraportada 
· dedicatoria possible: als eompanys, als lectors en general, a Sofia Salvador. .. 
· índex 
· proleg 
· bibl iografia 
· notes a peu de pagina 
· il.lustracions possibles ... 

e) Quan tingueu el Ilibre enllestit, haureu de fer una presentació davant la resta de la classe. 
com si es traclés de la presentació d'una novetat editorial. Els alIfes grups podran ler-vos 
preguntes o cri tiques, com si foren representants d'editorials rivals. 

d) Us intercanviareu els lIibres entre els grups i cada grup lara una valoració del llibre que li 
pertoque a parti r d'una fitxa. Escriu reu un comentari cri l ic on resallare u els aspectes que més 
us hagen agradat del Ilibre i fareu propostes de millora. 
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A continuació us presentem un model de fitxa de revisi ó de textos per reflexionar sobre els 
diferents aspectes que cal lenir en compte en I'elaboració d'un escrito Abans d'utilitzar-Ia, amb 
I'ajuda del vostre professor o professora haureu de comprovar que enteneu la informació que 
conté; també proposareu modificacions a la fitxa perqué us resulte més c lara ¡úti l. 

a Planificació pragmatica del text : 

* es respeten les característiques propies del supor! textual demanat: lI ibre 
• s'adopta un lo impersonal propi deis textos informatius; ocultació de ,'enunciador 
• s'adopta un lo més personal, pero adequat, en funció del receptor a qui s'adrecen 

(J Planificació semantica: 

• organització de la informació; inclusió de tots els apartats propis d'un lIibre: index, próleg, 
bib liografia , etc. 
ús d'indexs numerics o roman itzats, tipus de lIetres, subratll ats. etc. que faci liten el 
recone ixment de I'estructura de la informació, aix í com la identificació deis dife rents temes 
i subtemes; 
ús de dibuixos, esquemes, grafics, fitxes , etc. que ajuden a comprendre millor la 
informació; 

(J Textualització: 

ús reeixit de recu rsos d'impersonalització: "se" impersonal, plural sociatiu, present , 
modalització epistemica , etc . 
ús reeix it deis signes de puntuació, i de la distribució en paragrafs com a procediment 
cohesionador del text 
ús de procediments per aclarir o ampliar la informaci ó: reformulacions parafrasiques, 
aposicions, oracions de relatiu explicatives, notes a peu de pagina .. 
ús de procediments per condensar la informació: nominalitzacions, pressuposicions 
lingüistiques .. 

* ús de connectors lógics, d'ordenació o temporals per lIigar les diferents parts del texl 
* procediments per mantenir la referencia: pronominalització, ús d'hipónims i hiperón ims, 

sinonimia textual, etc 
alternan9a de temps verbals com a procediment de cohesió: temps de I'e ix de present 
(propi deis textos expos ilius) o de I'eix de passat (en cas de textos informatius amb 
estructu ra narrativa, com ara les biografies) 

• correcció en I'ús de la morfologia verbal i nominal 
• correcci ó ortografica 
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