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CARACTERÍSTIQUES, PROCÉS D’AVALUACIÓ I NORMES DE 

PRESENTACIÓ D’ORIGINALS 
 

Ítaca. Revista de Filologia és una publicació anual del Departament 
de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. La qualitat científica 
d’aquesta revista queda garantida, entre altres factors, pel fet que més 
d’un 75% dels treballs que s’hi publiquen es refereixen a resultats d’inves-
tigacions originals i inèdites. El mateix percentatge del 75% estableix el 
mínim d’autors externs al Consell de Redacció i a l’organització de la 
revista, a fi d’evitar-ne l’eventual endogàmia editorial. 

El Consell de Redacció i el Consell Editorial de la publicació són 
elegits pel ple del Consell del Departament de Filologia Catalana. Per a 
cada exemplar de la publicació es preveu el nomenament d’un Comité de 
Selecció, que avalua i informa anònimament (avaluació per parells) els 
originals presentats, amb capacitat d’acceptar o desestimar les propostes; 
i amb capacitat, igualment, de formular suggeriments de millora als 
autors dels articles. En el cas que no hi haja unanimitat entre els avalua-
dors sobre la conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de 
Redacció s’encarrega de prendre l’ultima decisió, així com també de 
supervisar la introducció de canvis i propostes de millora. 

Els articles d’Ítaca. Revista de Filologia poden tenir una extensió 
màxima de 65.000 caràcters (15.000 en el cas de les ressenyes), i s’han de 
presentar en suport informàtic compatible amb Word per a Windows, 
fent constar el nom complet de l’autor o autora, la institució acadèmica 
de què forma part, les adreces postal i electrònica i un telèfon de contacte. 
Només per acord extraordinari del Consell de Redacció es poden publi-
car en Ítaca. Revista de Filologia articles d’extensió superior als referits 
65.000 caràcters. Juntament amb l’article, els autors o autores han de 
presentar, en un document independent, les paraules clau i un resum o 
abstract d’extensió entre 600 i 1.200 caràcters. 

Formalment, els articles han de seguir els criteris tipogràfics se-
güents: 
1. En l’encapçalament de l’article ha de constar el títol en versaleta, seguit 
(en la línia següent) pel nom complet de l’autor o autora en redona, i per 



 

 

la institució (en una nova línia) en cursiva. Aquests tres elements han 
d’anar amb alineació centrada.  
2. Si hi ha una citació inicial o una dedicatòria, ha d’aparéixer tot seguit, 
després d’una línia en blanc (de mida 12, com l’encapçalament), amb cos 
10, interlineat senzill, sagnia esquerra de 6 cm i alineació a la dreta. 
Després d’una nova línea en blanc de mida 12, començaria el cos de 
l’article. 
3. Si no hi ha citació inicial o dedicatòria, el cos de l’article apareixerà 
immediatament, separat del títol, el nom i la institució per una línia de 
mida12. 
4. Configuració de pàgina: A4 (21x29,7 cm). Marges superior i inferior 
de 2,5 cm; i marges esquerre i dret de 3 cm 
5. Tipus de lletra Times New Roman, amb mida 12 en el cos del text, i 
10 en citacions i notes al peu 
6. Interlineat senzill 
7. Sistema de notació autor-data en el cos del text: (COGNOM: any, 
pàgina), (COGNOM: any), Cognom (any, pàgina)  
8. Les notes crítiques per a aclarir o ampliar aspectes del contingut del 
text van a peu de pàgina, amb un cos 10, i sense separacions amb línies en 
blanc. El números volats de les notes han d’anar després dels signes de 
puntuació, si no és que la nota va referida a una única paraula del discurs: 
en aquest últim cas, el número volat aniria immediatament després de la 
paraula en qüestió.  
9. Les citacions textuals inferiors a les tres línies es poden incorporar dins 
del text entre cometes angulars. Si són superiors han d’anar, sense 
cometes, en un paràgraf a banda, separat amb una línia en blanc dels 
paràgrafs anterior i posterior, un cos de lletra 10 (també per a les línies en 
blanc), interlineat senzill, sagnat a l’esquerra d’1 cm, i sense sagnat a la 
dreta. Quan la referència bibliogràfica es consigna al final d’una citació en 
paràgraf a banda, el punt últim es posa després del parèntesi (i no abans). 
El signe [...] s’hi fa servir per a indicar la supressió d’un fragment del 
discurs, però no s’ha de posar ni a l’inici ni al final de la citació. 
10. No s’ha de deixar una línia en blanc per a separar els paràgrafs: cada 
nou paràgraf s’introdueix amb sagnia d’1 cm en la primera línia.  



 

 

11. Quan un article s’estructura en diferents apartats, entre l’últim 
paràgraf d’un apartat i el títol de l’apartat següent cal deixar una línia en 
blanc de mida 12, però entre el títol i el paràgraf següent no s’ha de deixar 
cap espai. La numeració dels apartats i els subapartats ha de ser aràbiga 
(1., 1.1, 1.1.1, etc.), i els títols dels apartats i els subapartats han 
d’aparéixer en minúscula, versaleta, sense sagnat i sense punt final. 
12. En el cas que hi haja un discurs citat dins d’un altre discurs citat, se 
segueix l’ordre següent en els tipus de cometes: «“‘‘”». Així doncs, nor-
malment es fan servir les cometes angulars, del tipus « ». 
13. Tant els guions d’incís com els de diàleg han de ser guions llargs. 
14. La bibliografia final s’indrodueix com un apartat, amb el títol 
«BIBLIOGRAFIA» en versaletes, sense numeració aràbiga, després d’una 
línia en blanc de mida 12. Tot seguit (sense línia en blanc), les referències 
bibliogràfiques s’introdueixen amb sagnia francesa d’1 cm. 
15. Totes les referències bibliogràfiques al·ludides amb el sistema autor-
data han de ser desplegades, amb la informació completa, en l’apartat 
final de bibliografia. 
16. Les citacions bibliogràfiques han de seguir les formes següents: 

Llibres: 
COGNOMS, Nom (any): Títol del llibre, Lloc d’edició, Editorial.  
Exemple: 
PIERA, Josep (2012): El somni d’una pàtria de paraules, Alzira, Bromera. 
Capítols o apartats en llibres: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’apartat», en Nom COGNOM (ed.), Títol del 

llibre, Lloc d’edició, Editorial, p. x-y.  
Exemple: 
RAMONEDA, Josep (2009): «Elogi de l’assaig», en Gustau MUÑOZ (ed.), Joan 

Fuster i l’anàlisi de la realitat social, València, Publicacions de la Universi-
tat de València, p. 95-102. 

Articles en revistes o publicacions periòdiques: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’article», Títol de la Revista o la Publicació 

Periòdica, núm. x (data), p. y-z. 
Exemple: 
RENEDO, Xavier (1992): «Quin mal és lo besar? (Literatura i moral al voltant 

de la quarta línia de l’amor)», Caplletra, núm. 13 (tardor de 1992), p. 99-
116. 

 



 

 

17. Si l’obra té dos o tres autors (o editors), se n’anoten les dades de la 
manera següent: 

COGNOMS1, Nom1 & Nom2 COGNOMS2 (any): 
Exemple: 
PAYRATÓ, Lluís & Núria ALTURO (ed.) (2002): Corpus oral de conversa 

col·loquial. Materials de treball, Barcelona, Publicacions i Edicions de la 
Universitat de Barcelona. 

Si en té més de tres, d’autors, s’ha d’anotar només el primer, seguit de 
l’abreviatura et al. 
18. Les editorials 62 i Tres i Quatre es referencien així: «Ed. 62» i «Ed. 
Tres i Quatre». En la resta dels casos, no es fa servir la paraula «Editori-
al». 
19. Quan hi ha més d’una referència bibliogràfica d’un mateix autor —o 
d’una mateixa autora—, se’n posen els cognoms i el nom en la primera 
entrada, i en la resta se substitueixen per un guió llarg (—). 
20. En les referències a pàgines web —si n’hi ha— cal fer constar, a més 
de l’adreça electrònica, la data de consulta. 
21. Les taules, gràfiques o figures, si n’hi ha, s’han de numerar consecuti-
vament, en aràbics. La llegenda, de mida 10, hi ha d’anar separada per un 
espai (també de mida 10): a la part superior en el cas de les taules, i a la 
part inferior en el cas de les figures. 
 
Poden presentar-se a Ítaca. Revista de Filologia originals en català, basc, 
gallec, espanyol, francés, alemany, italià o anglés. El termini de presenta-
ció és obert fins a l’1 de maig de cada any. Una vegada dut a terme el 
procés d’avaluació, l’acceptació dels treballs (com també, si s’escau, 
l’informe amb les corresponents propostes de millora) es comunica als 
autors abans del 30 de juny. En el cas que siga necessària la introducció 
de canvis o modificacions, la versió definitiva dels treballs s’ha de lliurar 
abans del 30 de juliol. 
En el present número d’Ítaca. Revista de Filologia s’han presentat un total 
de 17 originals, 14 dels quals (un 82,35%) han merescut una avaluació 
positiva i la corresponent publicació.  
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L’ENSENYAMENT DE LA LITERATURA (I DE LA LLENGUA):  
NOVES PERSPECTIVES, NOUS REPTES 

Anna Esteve & M. Àngels Francés 
Universitat d’Alacant 

  
quest monogràfic naix amb el propòsit de reflexionar sobre 
la situació actual de l’ensenyament de la literatura a les 
nostres aules i presentar propostes de millora que 
reformulen les metodologies ja consolidades i exploren 

noves perspectives i plantejaments acords amb la nova realitat en què 
vivim, aprenem i ensenyem. La irrupció d’Internet ha sacsejat els 
fonaments de la nostra societat de manera profunda i substancial; això és, 
ha propiciat noves formes de relacionar-nos i de comunicar-nos (xarxes 
socials), però també noves formes de llegir (literatura digital), de crear i, al 
remat, d’aprendre, és a dir, d’adquirir i construir el coneixement. Un 
context que exigeix noves maneres d’ensenyar, i també d’ensenyar 
literatura. Aquest és un dels grans reptes que hem d’assumir si volem que 
la literatura forme part de la vida dels nostres alumnes; això és, si 
pretenem reforçar o reconciliar la relació entre la literatura i la societat, 
força debilitada durant els últims anys.  

Amb aquest propòsit el Departament de Filologia Catalana va 
organitzar el II Simposi d’Ensenyament de la Literatura i de la Llengua 
(març, 2015), en què es van presentar alguns dels treballs que ara 
publiquem en aquest monogràfic, al qual s’han incorporat els articles de 
professionals en actiu que expliquen experiències docents, recursos i 
projectes on la literatura i l’alumnat esdevenen protagonistes. 

El progressiu desplaçament de l’atenció envers el lector i el concepte 
d’educació literària que postulen algunes de les tendències actuals poden 
aportar idees i solucions a la precària situació en què ens trobem. Tal com 
observen Bordons i Díaz-Plaja (2004), una certa renovació ideològica 
amb regust del maig del 68 guia teories com les de la intertextualitat, 
l’estètica de la recepció o la psicologia cognitiva. Això es tradueix en 
propostes com la de la llibertat lectora, basada en el dret del lector a no 
llegir allò que no troba interessant i a triar, doncs, el seu itinerari a través 
de la selva de llibres que l’envolta, o la revisió del cànon, on s’aposta per 

A 
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incloure obres de literatura infantil i juvenil, materials tradicionalment no 
literaris, literatures forànies, o experimentals.  

Durant els últims deu anys, diferents estudiosos de reconegut 
prestigi —com ara Pozuelo (1996), Cerrillo (2007), Colomer (2008a), 
Teixidor (2007), Pagès (2006)— han insistit en la importància de centrar 
l’educació literària en la formació de l’hàbit lector per a millorar la 
competència interpretativa de l’alumnat (perquè puguen relacionar els 
textos amb l’experiència pròpia, perquè amplien el tipus de lectura que els 
agrada, perquè dominen habilitats lectores cada vegada més complexes). 
Com assenyalen Manresa & Margallo (2010: 52), «la consolidació 
d‘aquest hàbit té a veure amb la capacitat de donar sentit als textos com a 
clau per comprendre el món i un mateix». Una premissa que es compleix 
en els articles que vertebren el dossier central d’aquest número d’Ítaca. Els 
especialistes que hi participen demostren, a partir de les seues reflexions i 
experiències didàctiques, la importància de la literatura per formar lectors 
crítics, capaços d’interrogar els textos —i, per extensió, la realitat— i 
generar-ne interpretacions pròpies; persones que sàpiguen integrar la 
literatura en la seua realitat com una altra forma de coneixement. 

En primer lloc, Dèlia Amorós i Josep Escribano presenten el 
primer debat que va tenir lloc en el II Simposi amb el títol de “Literatura i 
identitats: personals i col·lectives”. Com es pot inferir, hi aborden un 
aspecte nuclear de la literatura com és la seua capacitat per ajudar a 
definir-nos com a individus i com a col·lectivitat, i també a 
comprendre’ns, tant a nosaltres mateixos com, sobretot, als altres, amb els 
qui convivim, amb identitats diferents de la nostra, de la del nostre grup 
social o cultural. Partir d’una pedagogia coeducativa i ensenyar una 
llengua i la seua literatura com a pròpies d’un individu o d’un territori 
significa contribuir a bastir una identitat personal (de gènere i/o sexual) i 
també col·lectiva (i/o nacional). Al voltant d’aquest doble eix, proposen 
un seguit d’interrogants a partir dels quals animen a reflexionar sobre la 
formació del professorat en qüestions de gènere, el trencament dels tòpics 
masculí/femení, la importància de la literatura del jo per a la construcció 
d’aquestes identitats o el paper de l'etnopoètica com a eina per entendre i 
difondre símbols i mites col·lectius. I en recomanen diferents textos 
literaris especialment rellevants per al cas, fruit de la pròpia experiència a 
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l’aula i del coneixement. En definitiva, conclouen que  
 

Els estudis culturals i de gènere, com a discurs políticament compromés, són un 
desafiament que molt pocs ensenyants de l’educació pública ens podem 
permetre ignorar, atés que ens proporcionen un punt de vista nou i flexible per 
dur endavant nous programes d’ensenyament transversals, al mateix temps que 
l’alumnat desenvolupa la capacitat crítica i d’autodefinició. Si no en sabem, 
n’hem d’aprendre. Des de l’emoció, la nostra i la seua, com a element central de 
l’aprenentatge, com a element central a partir del qual es basteix la nostra, la 
seua, identitat.   
 
A continuació, Anna Ballester ens planteja un repte gens senzill en 

els temps que corren: fer lectors de poesia a Secundària. Diverses 
activitats al voltant de la lectura, la creació i la dramatització de poemes, 
explicades amb gran profusió de detall, configuren aquesta breu guia 
pràctica que pretén facilitar la creació de tallers de poesia on l’alumnat 
puga viure experiències gratificants i descobrisca el gust per la lectura. Ja 
no hi ha excusa per defugir un gènere que arrossega molts prejudicis i 
força desconeixement entre el professorat i l’alumnat. Una oportunitat 
esplèndida per tornar a sentir, per mirar d’una altra manera, per descobrir 
la musicalitat de les paraules i jugar amb el llenguatge i, al remat, 
esdevenir creadors; un camí cap al coneixement d’una tradició pròpia  
—des d’Ausiàs March a Vicent A. Estellés, Anna Montero o Marc 
Granell— perquè, en paraules de Ballester, «tenim clar que la poesia és 
indispensable per al desenvolupament intel·lectual i afectiu. És un mitjà 
per combatre la monotonia a les aules i facilita una relació estimulant 
entre el professorat i l'alumnat». 

De poesia i sobretot de música ens parla Francesca Cano en l’article 
següent, en què ens presenta una experiència docent de caràcter 
multidisciplinari que ve avalada per l’èxit —social i educatiu— i el ressò 
que ha tingut en diferents centres d’arreu del territori lingüístic durant 
vora setze anys. Es tracta del projecte «Com sona l’ESO». Una iniciativa 
que aconsegueix trencar les quatre parets on sovint té lloc l’ensenyament 
amb un concert en què s’integren la música, la literatura, la llengua, la 
dansa i l’educació en valors, fonamentalment —tot i que també hi tenen 
cabuda les arts plàstiques, la filosofia i la història—, i on s’implica gairebé 
tota la societat: professorat, famílies, alumnat i la població en què se 
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celebra. Es tracta d’un projecte d’art total compartit que evidencia els 
bons resultats que té sempre l’aprenentatge significatiu, arrelat a la realitat 
del nostre alumnat, basat en el treball en equip, el protagonisme dels 
estudiants i la complicitat amb el professorat per fer possible una 
experiència educativa exemplar dins i fora de l’aula.  

Carme Durán, al seu torn, introdueix una reflexió molt oportuna 
sobre l’ús de les TIC, entés com un recurs que, ben integrat en 
metodologies actives (aquelles que situen l’alumnat en el centre del 
sistema d’ensenyament-aprenentatge), pot ser un gran aliat per a donar 
resposta als reptes del docent del segle XXI. Així, estructura el seu article 
sobre dos eixos imprescindibles per a assolir aquest tractament raonat i 
conscient de les TIC. En primer lloc, argumenta la necessitat d’una 
formació contínua dels docents que responga a les noves i sempre 
complexes realitats o contextos educatius; i, en segon lloc, caracteritza i 
valora el potencial de les seqüències didàctiques per a integrar la 
utilització rellevant i oportuna de les TIC, en consonància amb les 
investigacions més recents sobre la didàctica de la llengua i de la 
literatura. Un estudi rigorós amb el qual se subratlla de nou —com ja 
havia explicitat molt clarament el projecte presentat per Francesca 
Cano— la importància de generar entorns favorables a l'aprenentatge «a 
través de metodologies actives centrades en l'estudiant a partir d'una 
tasca, d'un projecte, d'una recerca que doni sentit a les activitats que els 
nois i noies han de dur a terme». 

En sintonia amb aquest plantejament educatiu se situa la proposta 
de Francesc Gisbert «Viatjant i llegint: un projecte de promoció de la 
lectura», que des de l’any 2007 organitza la Coordinadora pel Valencià de 
l'Alcoià-Comtat (Escola Valenciana). Ofereixen una sèrie de rutes 
literàries que van destinades tant al món educatiu —per la vessant 
didàctica i d'animació a la lectura—, com al públic en general, ja que les 
rutes són i poden ser un recurs evident per a la promoció turística. 
L’article de Gisbert s’ocupa de la promoció lectora dins i fora de l’aula. 
Així, en la primera part recull parcialment el debat que es va produir en 
l’esmentat II Simposi d’Ensenyament de la Literatura i de la Llengua 
sobre aquest tema, amb preguntes tan engrescadores com aquesta: «Què 
no hem de fer perquè els alumnes odien la classe de de literatura?». Una 
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contextualització oportuna per a presentar, en la segona part de l’article, 
l’explicació detallada del contingut de les rutes i l’aplicació didàctica 
respectiva (en funció del nivell educatiu en què poden ser treballades). 
L’autor deixa clares les possibilitats d’aquest recurs per a animar a la 
lectura, normalitzar la llengua i donar a conèixer o dignificar el nostre 
patrimoni cultural, històric i natural.  

L’article següent, de Pep Hernández, reprén la reflexió de Durán 
sobre la irrenunciable necessitat de transformar l’educació literària al 
mateix ritme que s’ha transformat la societat gràcies a la irrupció de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. Després de repassar les 
diverses etiquetes que descriuen les generacions de joves que ja han 
nascut immerses en aquest nou món hiperconnectat, passa a enllaçar el 
binomi didàctica + internet i a oferir recursos valuosos —la majoria basats 
en experiències pròpies que han resultat un èxit en l’aplicació a l’aula— 
per a aquells que vulguen usar-ne els avantatges per a revitalitzar les seues 
classes de literatura. Perquè, tal com ell afirma, «No fer-ho és negar a una 
part important de la població escolar la possibilitat d’accedir a un capital 
cultural fonamental que està a la connectivitat i participació en les xarxes 
d’informació i comunicació».  

Bernat López i Rafael Medina, professors en un institut de la 
ciutat castellanoparlant d’Elda (l’Alt Vinalopó), relaten el procés pel qual 
han aconseguit obtenir resultats excel·lents en la docència de la llengua i 
la literatura malgrat el context difícil i el mur de prejudicis lingüístics que 
envolten el valencià en una zona que, segons la Llei d’Ús i Ensenyament 
del Valencià (LUEV), pertany al territori castellanoparlant del País 
Valencià i, per tant, ofereix als alumnes la possibilitat de no cursar 
l’assignatura Valencià: llengua i literatura. L’èxit de la seua metodologia, 
basada en la constància, l’estímul de l’interés i la motivació de l’alumnat i 
una sèrie de mesures de tipus organitzatiu i pedagògic, demostra que res 
no és impossible, i que tot esdevé a l’abast de la mà quan l’amor per la 
llengua i la literatura i una gran vocació per educar es combinen en l’afany 
per superar reptes i aconseguir els resultats desitjats. 

Carla Peñarroya i Paula Figuerola relaten també una experiència 
docent, que utilitza la metodologia del treball per projectes per a acostar a 
l’alumnat envers la figura de Jaume I. Partint d’una reflexió sobre la 
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necessitat d’incorporar els elements de la cultura valenciana en l’educació 
literària, per combatre els efectes negatius de la globalització, les dues 
autores presenten el projecte Nou d’Octubre com a mostra de treball 
integrador de diversos elements de la identitat valenciana —procedents 
de l’etnopoètica, la història, l’art, la literatura, etc.— que, en conjunt, 
ajuden l’alumnat a situar-se en unes coordenades —que, sovint, 
desconeixen— i creen la base per a estimular la noció de pertinença a la 
col·lectivitat.  

Jordi Oviedo ens presenta, en el seu article, una altra estratègia 
didàctica per a fomentar la creació de l’hàbit lector entre l’alumnat: el 
diari de lectura, que parteix de «la voluntat de vincular la lectura literària 
amb un tipus d’escriptura que servisca a l’alumnat per reflexionar de 
manera intensa i significativa tant sobre el procés lector com sobre el 
procés d’escriptura». En efecte, en una primera part l’autor fonamenta 
pedagògicament la seua proposta, i després passa a detallar el procés 
d’escriptura del diari de lectura i del metadiari que, aplicant les 
perspectives de la reflective writing, la introspective writing i la creative and 
poetic writing, dóna com a resultat textos intensos i estimulants com els 
que ell mateix cita en el cos de l’article, escrits per l’alumnat de diverses 
assignatures de graus universitaris relacionats amb l’Educació.  

Per acabar, Rosa Valls arrodoneix el panorama d’experiències 
didàctiques que s’han revelat fructíferes per a estimular la formació de 
lectors crítics amb un sèrie de propostes, totes basades en experiències 
d’aula reals —mostres de les quals ens ofereix al llarg de tot l’article— que 
demostren que es pot enfocar l’ensenyament de la literatura des d’una 
perspectiva innovadora malgrat les exigències del currículum i les 
dificultats de tot tipus que comporta una aula de valencià en la ciutat, en 
aquest cas, d’Alacant. Les propostes de Valls intenten fomentar el gust per 
la lectura, l’interés creatiu de l’alumne i el desenvolupament de les 
habilitats productives. L’autora mostra una profunda confiança en les 
possibilitats dels estudiants: «els alumnes poden ser molt creatius i el 
taller literari pot ser un bon recurs per a conéixer els nostres clàssics i 
millorar la competència comunicativa de manera motivadora. Animeu-
vos a valorar les produccions del vostre alumnat, heu de creure en les 
seues aptituds. Us endureu sorpreses». 
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Com haureu pogut observar, el fil conductor de tot el monogràfic 
gira al voltant d’una idea bàsica: la motivació i la transmissió de l’amor per 
la literatura com a punt de partida per a assolir un procés d’ensenyament-
aprenentatge realment significatiu i que perdure en la memòria i en la 
formació del nostre alumnat. Per a assolir aquest objectiu, les TIC 
resulten unes aliades imprescindibles, per tal com parlen a les noves 
generacions en el llenguatge en què es troben immerses. Al cap i a la fi, 
però, els reptes que ens planteja l’educació literària en el segle XXI no 
passen, solament, per l’ús d’aquestes valuoses eines, sinó per la formació 
permanent i per una profunda vocació per ajudar els estudiants a 
esdevenir persones crítiques, autònomes, conscients de la identitat pròpia 
i preparades per a fer-se un lloc en una societat cada vegada més 
connectada i globalitzada. 
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REFLEXIONS AL VOLTANT DEL FÒRUM DE DEBAT «LITERATURA I 

IDENTITATS: PERSONALS I COL·LECTIVES» 
Dèlia Amorós i Pinos 

CFPA Giner de los Ríos (Alacant) 
Josep-Enric Escribano Hellín  

IES Misteri d’Elx (Elx) 
 

a lectura ens permet indagar i descobrir identitats molt 
diverses de la nostra, de la del nostre grup social o cultural; ens 
ajuda a comprendre’ns, a definir-nos a nosaltres mateixos, tant 
en l’àmbit privat com en el públic. El fòrum que hem coordi-

nat ha girat precisament al voltant d’aquestes qüestions: de la identitat 
individual (de gènere i/o sexual, per una banda) i col·lectiva (o nacional, 
per una altra).  

Justificar en l’àmbit acadèmic la importància de la perspectiva de 
gènere sobrepassa l’objecte d’aquesta intervenció. De la mateixa manera, 
tampoc ens aturarem en la tasca de clarificar la relació entre lectura i 
gènere, en tots dos casos remetem als treballs, entre d’altres, de Consol 
Aguilar (2008 i 2009). Dues pinzellades, això sí, per a situar-nos en el 
context i centrar alguns conceptes entorn als quals s’estructura el gènere.  

Les identitats de gènere són una construcció social a partir de les 
diferències sexuals. Com sabran, en l’àmbit de la investigació sobre les 
identitats masculines i femenines, el gènere és l’efecte d’un procés social 
que transforma una diferència biològica (mascle/femella) en una distin-
ció cultural (home/dona). De les dues nocions implícites en el terme (la 
de la divisió i la de jerarquia) sembla que darrerament només es tinga en 
compte la de la divisió, de manera que el terme «gènere», de vegades, 
s’utilitza erròniament per a substituir de manera eufemística el terme 
«sexe» o «diferenciació sexual», oblidant en molts casos que un dels dos 
gèneres està supeditat per l’altre. Reviseu, en aquest sentit, el treball de 
Judith Butler (2001). 

Per una altra banda, el concepte d’identitat cultural, nacional si vo-
len tot i que no són sinònimes, és una noció clau en els estudis i propos-
tes educatives lligades a dos conceptes: la interculturalitat i el gènere. Les 
identitats (així, en plural) remeten a un sistema de valors, creences, 
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actituds i comportaments que són comunicats a cada membre d’un grup 
perquè hi pertany. Sentim, comprenem i actuem en el món d’acord amb 
això. En la identitat comunitària té molta força la memòria col·lectiva, 
transmesa per la família, l’escola, els mitjans de comunicació… La 
multiculturalitat i el gènere estan irremeiablement articulats perquè el 
gènere és un factor estructural que divideix la societat i les cultures en dos 
grups culturals (masculí i femení). 

Hem coordinat doncs, com ja es poden fer una idea, el fòrum del 
mapa, del territori i del cos. La triple ferida de Marçal o «la llengua sóc 
jo» de Montserrat Roig, que ja va posar de manifest la professora Francés 
en estudis anteriors (2010).  

Arribats a aquest punt, al punt en què hem d’implementar tots 
aquests conceptes en l’aula, en què ens hem d’arromangar com a docents, 
en què hem d’esmolar l’eina… Arribats a l’hora de la veritat, només tenim 
que preguntes. Preguntes que vam voler llançar a la comunitat educativa 
per intentar esbrinar, primer, què sabem els mestres de tot això, si som o 
no conscients que treballem amb material sensible: els adolescents 
immersos en infinites baralles internes (i externes) per definir-se; i segon 
si, sabent-ne, passem de puntetes per por de no ser destres en el com, si 
no ens interessa en absolut i ja ho resoldran en un altre lloc perquè queda 
fora de les nostres obligacions docents o si l’excusa per no fer-ho, com 
quasi sempre, és la falta de temps. 

Estructurarem, per tant, aquesta posada en comú per escrit, de la 
mateixa manera que férem en el debat: llançant preguntes per mirar de 
reflexionar en veu alta. Aportem, també, des de la nostra experiència i des 
de la dels companys i companyes que hi participaren, textos per a dur a 
classe des dels quals treballar cadascun dels aspectes al voltant dels quals 
reflexionem. Són, com diem, obres literàries proposades des de les 
nostres vivències com a docents. Ni més aprofitables ni menys que 
qualsevol altra. Les aportem aquí perquè nosaltres n’hem tret profit en el 
sentit que expliquem.  

Iniciem el debat, evidentment, (auto)avaluant-nos, reflexionant 
sobre la nostra tasca professional. Si no sabem de què parlem quan 
parlem de gènere, poca cosa podrem transmetre al nostre alumant. 
Comptem el professorat amb una sòlida formació en identitat de 
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gènere? Sabem quina diferència hi ha entre sexe i gènere? Coneixem 
suficientment bé les alteracions de sexe/gènere com per poder-ne 
parlar a l’aula? Duem a classe materials que expliciten diverses formes 
de desig sexual? 

Efectivament la resposta, en la majoria dels casos, és no. Els siste-
ma educatiu espanyol (i valencià, en el seu defecte) hauria d’atendre a la 
diversitat en totes les seues manifestacions. En l’afectivosexual i familiar, 
també. I no ho està fent en la manera que hauria de fer-ho, és a dir, en la 
formació del professorat, en la facilitat per accedir als recursos, en la 
visibilització...  

Però no per això els ensenyants, des del punt de vista individual, 
estem exempts de responsabilitat. La persona que decidisca atendre la 
diversitat afectivosexual en l’aula cal que analitze primer quina és la seua 
forma de ser, quins són els seus prejudicis en relació amb la diversitat i 
amb aquests temes, com ha viscut i viu els afectes, l’educació sexual i la 
sexualitat. Perquè no podrem pretendre el canvi en els altres si no partim 
de nosaltres. Per una altra banda, per a poder introduir la diversitat 
afectivosexual en les aules de Secundària i Batxillerat, els documents de 
centre també haurien de reflectir la necessitat de donar resposta a la 
diversitat de l’alumnat i de les seues famílies.  

L’heterosexisme i la presumpció d’heterosexualitat influeixen en la 
formació de les identitats de lesbianes, gays, bisexuals i transsexuals. Les 
persones (adolescents en aquest cas) amb desitjos no heterosexuals, 
adquereixen la identitat de manera distinta.1 I no només ells, sinó que els 
pares, mares i familiars ho viuen de manera semblant. Hem de ser 
conscients també dels riscos, del dolor, de l’angoixa i de la por que la 
majoria d’adolescents amb desitjos no normatius experimenten en el 
procés de construcció identitària.  

En aquest sentit pensem que l’assaig Dibuixant el gènere, del sociò-
leg Gerard Coll-Planas i la il·lustradora Maria Vidal, convida a pensar-hi 
i a reflexionar-hi des del punt de vista de la sexualitat com a construcció. 
L’obra, que combina text i dibuixos, pot estar adreçada tant a l’alumnat 
com al professorat, pel fet que planteja com les persones estem influenci-

                                                 
1 Més enllà del model de Troiden (1989), reviseu Platero (2007). 
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ades, condicionades o subjectes a prohibicions socials amb independència 
(o a causa) del nostre desig sexual i del nostre moment vital. És ressenya-
ble també el fet que l’obra mostra com les persones, malgrat tot, tenim 
marge de decisió i podem prendre les regnes de la nostra identitat per 
decidir què volem arribar a ser. 

El cànon, la presència de més o menys noms femenins en les lectu-
res (pro)posades, és un debat antic. Però, l’hem resolt? Tenim en comp-
te les dones quan expliquem història de la literatura? Cal fer-ho? No 
només com a autores, sinó com a lectores també, o com a companyes 
en l’ombra d’autors de renom. El professorat és capaç d’anar més 
enllà del cànon?  

Reclamar a les editorials i a les universitats que adapten i posen a 
l’abast del professorat de secundària i batxillerat noves veus d’autores a 
partir de les quals puga ampliar-se la mirada de gènere en la història de la 
literatura, fou una de les necessitats palesades en el debat. Que, no 
obstant això, també ens dugué al punt en què s’explicità que, omplir el 
cànon de dones escriptores no pot ser l’únic camí. Certament s’hi han de 
visibilitzar, però no com a finalitat, sinó com a procés. Cal superar el 
sintagma «literatura de dones» per expressions més inclusives en què la 
igualtat i la diversitat en siguen protagonistes. Els estudis de dones, a 
patir dels qual crear perspectives històriques, han d’anar irremeiablement 
de la mà dels estudis feministes i dels estudis culturals. Només així 
podrem anar més enllà de la dicotomia home/dona, que a hores d’ara, 
socialment, se’ns queda curta. 

I ja que hi som, què fem amb les dicotomies? Treballem a classe 
des dels tòpics de masculí/femení o procurem introduir la visió de la 
diversitat identitària? Tractem el gènere de manera heterogènia o ho 
fem des d’una manera única i excloent de ser dones i de ser hòmens? I 
encara, quins referents del que és masculí i femení duem a classe? Quins 
models d’afectivitat hi treballem? 

En aquest sentit, en «Notas para una pedagogía no confrontativa» 
(RUIZ: 2011), es posa en valor com, darrerament, a partir d’indicacions 
de l’ONU, la pedagogia coeducativa comença a incloure els xics des de la 
lògica de la prevenció-correcció d’actituds masclistes i de promoció del 
que s’anomenen noves masculinitats.  
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Para ello se recurre, por una parte, a la hegemónica teoría de socialización de ro-
les de género y, por otra, se promueven entre los chicos prácticas, actitudes y 
funciones tradicionalmente  entendidas como femeninas, así como el abando-
no de actitudes machistas relacionades con estereotipos de masculinidad tradi-
cional.  

 
Ruiz, però, no es limita a beneir aquest fenomen, sinó que mira de 

revisar els efectes que té a les aules en la prevenció del masclisme.  
 

No se trata de diseñar un nuevo modelo de masculinidad [...] con sus nuevas 
sanciones, funciones y estereotipos, tomando el género como algo que podemos 
programar "desde arriba" para crear sujetos. Se trata, más bien, de deconstruir 
los modelos y estereotipos de referencia para, desde las escuelas, desactivar las 
fronteras, los miedos y las resistencias que nos impiden afectarnos con lo dife-
rente y experimentar con la potencia de nuestros cuerpos; de romper con ese es-
quema obsoleto y dañino que nos impide apreciar que nuestras identidades no 
responden a ninguna Naturaleza o Verdad que justifiquen la jerarquía y la desi-
gualdad social. 

 
Un primer pas per a deconstruir els estereotips en què se sustenten 

les idees d’home i dona, pensem que pot ser partir de les fronteres que 
delimiten les zones d’exclusió. En «Una propuesta transgresora» 
(HURTADO: 2011), s’incideix també al voltant de l’anàlisi de la pel·lícula 
britànica Billy Elliot, i encara s’aprofundeix en plantejar d’on prové la 
incomoditat del seu alumnat davant d’una escena de la pel·lícula en què el 
protagonista es corda unes sabatilles de ballet.  
 

Es importante visibilizar otras opciones diferentes a la heterosexual y otros ca-
minos posibles para llegar a ser hombre o ser mujer. Pero a la vez es preciso tra-
zar un horizonte más abierto en el que nos replanteemos cuáles son los modelos 
de sexo/género/sexualidad en los que educamos para hablar de diversidad. En 
este sentido, la teoría queer nos ofrece una reflexión crítica sobre la identidad y 
las sexualidades, así como herramientas para desafiar la tiranía de la heteronor-
matividad inscrita en la pedagogía. Es una teoría que nos advierte del riesgo de 
las prácticas políticamente correctas de la integración, en las que se reconoce la 
presencia de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, pero en las que sigue pre-
sente que lo normal y lo deseable es ser heterosexual. 
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Jugar amb la sexualitat, amb la identitat i amb els estereotips és 
una de les propostes didàctiques que podem dur a terme amb la drama-
tització de la peça Boscos endins, d’Stephen Sondheim. En l’obra, un 
forner sense fills i la seua dona, víctimes de la maledicció d’una bruixa, 
viatgen «boscos endins» amb l’esperança d’alliberar-se’n. Allí troben la 
Ventafocs, el seu Príncep, la Caputxeta Vermella, el Llop, Jan 
l’Exterminador, Rapunzel, i altres personatges dels contes fantàstics que 
intenten també fer realitat els seus desitjos. Aquesta mateixa idea de 
deconstrucció de contes fantàstics la trobem en Contes per a nens i nenes 
políticament correctes, editada en català per Quaderns Crema.  

Ensenyar una llengua, i ensenyar-la com a pròpia d’un individu o 
d’un territori, vol dir bastir, construir, també, una identitat col·lectiva. Els 
valencians, que basculem entre una identitat difusa i una singularitat 
amarga, no som majoritàriament conscients que formem part d’un grup 
social amb característiques culturals concretes. Per aquesta raó, treballar 
a les aules per la mútua influència cultural entre l’alumnat i perquè les 
experiències personals trascendisquen l’ambient social, és clau per fer 
créixer l’autoconsciència col·lectiva. Perquè la identitat cultural i la 
diversitat cultural són inseparables.  

En relació amb aquestes reflexions ens hem preguntat quin paper 
juguen l’etnopoètica i el folklore en la creació o el reforç de la identitat 
nacional del nostre alumnat i quins textos proposem per bastir-la. Les 
Llegendes del sud, compilades pel professor Joan Borja, i altres textos ja 
clàssics on es recuperen llegendes i rondalles, omplin de manera molt 
habitual les aules de Secundària i de Batxillerat dels nostres centes. 
Visiteu, en aquest sentit, el volum col·lectiu Literatura oral i educació: 
simbiosi i complicitats a cura d’Alexandre Bataller i Margalida Coll.  

De la mà de l’etnopoètica obrírem també el debat sobre la mitolo-
gia i els símbols del poble valencià. Quins són? Quins poemes, contes, 
novel·les o obres dramàtiques els desenvolupen? Quin paper ha tingut 
la literatura en la delimitació i la popularització d’estos símbols i 
mites? 

Les nostres propostes de textos per a treballar a l’aula foren les no-
vel·les El pas dels Maulets, de Pau Tobar i Vespres de Foc, de Vicent 
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Sanchis, totes dues contextualitzades durant la guerra de Successió. Les 
aportacions del debat, en aquest punt, giraren al voltant de la gran 
proliferació de novel·la històrica que publiquen els nostres narradors i 
narradores, davant de l’escassa, escassíssima, obra literària contextualit-
zada en el segle XXI. S’apuntaren, com a possibles motius, dos de ben 
clars: la incomoditat dels autors amb la realitat que els envolta i el fet que 
la majoria de publicacions són el resultat d’un premi literari dotat eco-
nòmicament per les institucions públiques. En aquest mateix sentit 
s’anotà també com les editorials publiquen majoritàriament adaptacions 
literàries o obres d’aventures, però no utilitzen la literatura juvenil per 
analitzar l’etapa política que vivim ni la condició de valencianitat. 
D’aquesta manera, la LIJ, concloguérem, no jugarà mai a casa nostra un 
autèntic paper de refer els mites, de lectura del passat històric, de revisió 
de signes identitaris que redefinisquen el «ser valencià» d’acord amb els 
temps actuals.  

Igualment, aprofitar els llocs propers que han estat literaturitzats 
per fer-ne una visita, col·laborar amb altres departaments, contextualitzar 
els textos a classe o fer xarxa amb professorat i alumnat d’altres indrets, 
ens ajuda a treballar la literatura des de casa nostra i ens obre una altre fil 
de debat: treballem textos produïts per autors locals per emmarcar-los 
dins la història de la literatura universal? 

Les rutes literàries, o experiències com la Valencianada o 
l’Alcoianada (tots projectes col·laboratius de georeferenciació i tecnologia 
mòbil) en ajuden a aproximar i a mostrar la literatura des de noves 
òptiques. La literatura, explicada des d’una perspectiva historicista, pot 
interessar el nostre alumnat, però no tant com ho fa quan la fem viva en 
els espais on es pot relacionar, quan emmarquem allò escrit al costat de 
casa (perdoneu-nos la quotidianitat i la cursiva) amb la història universal 
de la literatura. Les rutes, les passejades, són un instrument didàctic 
fabulós per trencar les barreres de les aules.  

És un treball ardu i laboriós, el de resseguir textos pròxims al con-
text del nostre alumnat. El conte Les arrels perdudes, de l’il·licità Joan 
Antoni Brotons, que explica com una família de Santa Pola emigrada a 
Orà conserva vivíssima la memòria col·lectiva de l’entorn, o la novel·la La 
mestra, de Víctor Gómez Labrado, que conta la història de Marifé 
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Arroyo, una mestra d’origen castellanoparlant a Barx amb moltes refe-
rències a la Batalla de València, poden servir-nos, segons els casos, per 
començar a interactuar entre els espais que són pròxims al nostre alum-
nat i el fet literari. 

No vam voler deixar passar l’oportunitat, en les preguntes que in-
auguraven les darreres reflexions, per fer referència a l’anomenada 
literatura del jo, directament relacionada amb la identitat individual i, 
mercès a les xarxes socials i a les TIC, també amb la identitat col·lectiva. 
Com podem, doncs, aprofitar-nos dels dietaris, els blogs o les xarxes 
socials per bastir un discurs identitari amb el nostre alumnat? 

El diari lila de la Carlota, de Gemma Lienas —pel seu contingut 
feminista i d’autoafirmació— i l’obra Karícies.com, de Rosa Sanchis —un 
blog i un llibre complementaris amb informació afectivosexual per 
treballar des de l’àrea de Valencià—, foren les que proposàrem per 
construir la reflexió al voltant de les identitats reals i virtuals. En el procés 
de construcció de les identitats del nostre alumnat —de les reals i de les 
virtuals— influeixen igualment agents socials, cultural o psicològics, i la 
identitat virtual no és ni més ni menys que la identitat real adaptada al 
context.  

Ara bé, una altra cosa distinta és com es comporten (ens compor-
tem) quan posen per davant la identitat virtual (MUROS: 2011):  

 
En la red podemos cambiarnos de nombre, de edad, de color de piel o de apari-
encia, adoptando tales identidades que, a priori, sólo afectan al individuo. Pero 
no siempre es así. En las redes sociales, por ejemplo, mentimos en cuanto a nu-
estra identidad y se acepta. No nos importa, total, seguramente no conoceremos 
nunca a esa persona. Tampoco nos sentimos responsables de su sufrimiento si 
se siente engañado/a con nuestras acciones ya que, total, no lo/la vemos, no 
lo/la padecemos. Esa identidad virtual fundamentada en valores poco solidarios 
y sin empatía hacia el otro/a.  
 
La disjuntiva ara, com a docents, és si legitimem o no (per excés o 

per defecte) aquests comportaments i aquest mode de construcció de la 
identitat.  

I encara una última pregunta com a conclusió: on ens situem cul-
turalment quan ensenyem literatura i llengua? Entrem en conflicte 
amb la representació identitària global? Quin paper juga la globalitza-
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ció a favor o en contra de les identitats individuals? Tal com també 
s’anotà en el fòrum, podrà la literatura mai competir amb un esdeveni-
ment de reafirmació de la identitat col·lectiva com és el futbol? Ho hem 
de pretendre? 

Malgrat que nosaltres no vam poder sinó que portar una petita 
mostra de textos per treballar la identitat a l’aula (petita però eficaç, això 
us ho ben assegurem perquè els fem servir habiualment), les llibreries, les 
editorials, en van plenes de textos per dur a l’aula i per mostrar/ensenyar 
amb la mirada posada en les identitats. Potser també, en aquest sentit, les 
universitats podrien estructurar repositoris de materials on poguérem 
poar els docents dels centres educatius de primària i secundària.  

Però ja hem dit abans que «la culpa», no sempre és de l’altre. 
També és responsabilitat nostra formar-nos, llegir textos, analitzar 
críticament la realitat amb què treballem, buscar-nos la vida, vaja. I exigir 
a les administracions, als organismes competents, que ens formen en allò 
que necessitem, que ens ajuden a fer bé la nostra faena. Fer valdre, en 
definitiva, la nostra carta de ciutadania i exigir el disseny de polítiques 
educatives distintes. Perquè la formació, també per a nosaltres, és bàsica.  
Els estudis culturals i de gènere, com a discurs políticament compromés, 
són un desafiament que molt pocs ensenyants de l’educació pública ens 
podem permetre ignorar, atés que ens proporcionen un punt de vista nou 
i flexible per dur endavant nous programes d’ensenyament transversals, al 
mateix temps que l’alumnat desenvolupa la capacitat crítica i 
d’autodefinició. Si no en sabem, n’hem d’aprendre. Des de l’emoció, la 
nostra i la seua, com a element central de l’aprenentatge, com a element 
central a partir del qual es basteix la nostra, la seua, identitat.  
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COM FER LECTORS DE POESIA EN SECUNDÀRIA 
Anna Ballester Marco 

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura 
 

es classes de Llengua i Literatura en Secundària són un repte 
apassionant per al professorat, a causa de la dificultat que 
suposa motivar l’alumnat i desenvolupar la seua sensibilitat 
envers el món de les paraules i de la cultura. L’adolescència és 

una etapa difícil on es viu en un desconcert total. Als adolescents res els 
importa més que el seu món, i sentir-se acceptats i integrats en el seu 
grup d’amistats. Nosaltres tenim el deure d’ampliar-los la mirada al món, 
i la lectura contribueix a enriquir eixa mirada, així com a millorar 
l’expressió i comunicació dels seus sentiments, les seues idees, els seus 
desitjos o les seues angoixes. Això els farà augmentar l’autoestima, 
millorar les seues habilitats socials i incrementar les ganes de seguir 
aprenent.  
 
1. PER A QUÈ FER LECTORS DE POESIA? 

Un dia, en plantejar la pregunta: poesia, per a què? La resposta va 
ser generar una reflexió mitjançant una sèrie de noves preguntes: per a 
què contemplar una nit de lluna plena? per a què delitar-se escoltant 
música?, per a què passejar a la vora de la mar?... Doncs per a gaudir del 
moment, per a emocionar-nos, per plaer! Perquè els textos poètics ens 
descobreixen un altra forma d’utilitzar el llenguatge, amb infinites 
possibilitats, vinculada al joc amb les paraules, que pot sorgir de 
l’imprevist, de la realitat, però també de l’absurd i del humor.  
Perquè tenim clar que la poesia és indispensable per al desenvolupament 
intel·lectual i afectiu. És un mitjà per combatre la monotonia a les aules i 
facilita una relació estimulant entre el professorat i l’alumnat. 

Miquel Desclot2 diu que, en una societat en la qual s’ha volgut 
oblidar que «una paraula val més que mil imatges», la tasca de recuperar 
                                                 
2 Paraules pronunciades durant la ponència «La poesia per a infants i joves», dins el 
Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves (curs 2005-2006): 
http://web.ua.es/iifv/Lectura_Infants.pdf. 
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la sensibilitat per allò que des dels fonaments ens fa persones més huma-
nes no és cap insignificància... «En el temps que ens ha tocat viure, on 
tanta falta fan les paraules per dialogar i per estimar, descuidar el llen-
guatge poètic per als xiquets és quasi una immoralitat». 
  
2. COM PLANTEJAR LES ACTIVITATS DEL TALLER DE POESIA? 

Tenim el convenciment que la dinàmica de treball que emprem se-
rà fonamental per aconseguir o no el nostre objectiu de fer lectors de 
poesia. Per tant, és important familiaritzar el nostre alumnat amb la 
poesia mitjançant activitats lúdiques i engrescadores. 

El plantejament dels nostres tallers girarà al voltant de dos eixos 
fonamentals: el joc i la imaginació. Suggerirem propostes de treball per 
estimular el desenvolupament de la imaginació com un aprenentatge en el 
qual les paraules aportaran la força creativa i lúdica de la seua màgia; 
perquè les paraules són màgiques, són capaços d’emocionar i despertar els 
més diversos sentiments. Segurament, només en el llenguatge poètic es 
pot aconseguir que les coses i les paraules que les designen deixen de ser 
objectes rígids.  Rodari (1977) plantejava la imaginació també com a 
capacitat de reelaboració. La necessitat de descobrir els mecanismes de la 
imaginació fantàstica i les tècniques capaces d’inventar meravelles, el 
portaren a escriure una Gramàtica de la Fantasia, on es defensa el joc com 
un pilar fonamental de la Pedagogia activa. En la capacitat de combinar 
els elements més inesperats és on cal buscar la força poètica de les seues 
tècniques. 

La imaginació és imprescindible per a qualsevol activitat creadora i 
és a través d’aquesta capacitat que les persones poden transformar la seua 
realitat quotidiana mitjançant el joc i les emocions.  

Gabrirel Janer Manila (1986) afirma que la imaginació no és un 
do, sinó una conquesta quotidiana, i això implica una concepció lúdica de 
l’existència. El joc és un motor de dinamització de les relacions humanes, 
per això està a la base d’una pedagogia estimulant, la qual malauradament 
està massa absent als nostres centres educatius. 

Existeix una profunda relació entre la fantasia i la realitat, entre 
l’activitat de la imaginació i la vida de cada dia. Per a Vigotskii (1982) 
aquesta relació és d’una necessitat vital. Assegura que la imaginació és el 



Revista de Filologia 
 

 37 

resultat de la reelaboració de l’experiència. Per tant, l’activitat creadora de 
la imaginació està subordinada a la riquesa i a la varietat de l’experiència 
de cadascú. D’ací deriva la importància d’ampliar i enriquir l’experiència 
dels xiquets i xiquetes si volem proporcionar-los una base sòlida per a la 
seua creativitat, perquè ningú no és capaç de posar en funcionament la 
imaginació al marge de les circumstàncies que li ha tocat viure. La 
imaginació és una activitat individual que camina per les sendes del joc, i 
el joc és llibertat i invenció, fantasia i disciplina, al mateix temps. En 
conseqüència, cal reivindicar una pedagogia de la imaginació perquè, com 
afirma Gabrirel Janer Manila, l’escriptura i la lectura reclamen l’acció 
permanent de la imaginació. 

Des dels primers anys de vida, els xiquets i xiquetes se senten fasci-
nats pel joc amb les paraules. El seu ritme i la seua musicalitat els fan 
sentir que la llengua és lliure i dinàmica. Nosaltres, amb els tallers de 
poesia, intentem recuperar eixe poder de fascinació del joc amb les 
paraules i les emocions per seduir el nostre alumnat de secundària.  

Ens proposem facilitar experiències gratificants per tal d’ajudar a 
descobrir el gust per la lectura, el plaer de l’escriptura i el gaudi de la 
dramatització de textos poètics. Les activitas que proposem estan basades 
en el llibre de Ballester (2013). 
 
2.1 APRENENTS DE RAPSODES. ACTIVITATS DE LECTURA EN 

VEU ALTA 
L’objectiu d’aquestes activitats és perfeccionar l’oralitat, la lectura 

en veu alta i el recitat de poemes, perquè és la millor manera de transme-
tre el ritme i la musicalitat de les paraules. La lectura és una de les 
competències lingüístiques que cal perfeccionar en totes les etapes 
educatives, perquè està a la base de tots els aprenentatges. Al nostre taller 
començarem proposant-ne dues activitats: 
 
2.1.1 VERSOS DE CARA A LA PARET 

Els adolescents, de manera especial, tenen horror a fer el ridícul i a 
enfrontar-se en solitari a un públic, encara que siguen els seus companys 
de classe. Per això, aquesta activitat es planteja en grup. La finalitat és 
perdre la vergonya a llegir en públic i perfeccionar la tècnica de la lectura 
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en veu alta: millorar la vocalització, la projecció de la veu i l’entonació 
correcta. 

La descripció de l’activitat és la següent. Es repartirà a tot el grup el 
mateix poema i començaran fent una lectura individual silenciosa i 
simultània. Així es facilitarà la comprensió del text. Després, la persona 
que coordina l’activitat realitzarà la lectura en veu alta, per servir de 
model d’una lectura expressiva. Explicarà la importància de la respiració i 
de la postura corporal per a millorar la projecció de la veu (el text ha 
d’estar a l’altura dels ulls per a no inclinar el cap). Finalment, donarà les 
pautes per interpretar de manera adequada els signes de puntuació i 
descobrir la importància de les pauses i l’entonació. 

A continuació, farem dos grups i cada un es posarà de cara a la pa-
ret enfrontada a la de l’altre grup, a una distància aproximada d’un metre. 
Quan es done la senyal, totes les persones del grup A començaran a llegir 
alhora seguint les pautes indicades, mentre que les del grup B escoltaran 
sense mirar el text, per comprovar si s’escolta correctament. Després, 
seran les persones del grup B les que llegiran de cara a la paret i les 
persones del grup A les que escoltaran. Així s’adonaran de la importància 
de projectar la veu per tal d’omplir la sala de sonoritat i poesia. 

Per a realitzar aquesta activitat podem llegir un fragment del poe-
ma «La paraula», de M. Carme Arnau (2009)  
    

La paraula és la llum de l’alba  
que obri mans i braços sobre l’horitzó 
dels navegants, 
la tendresa que s’escampa 
pels llavis 
i ens condueix per itineraris 
d’allunyats abismes. 
 
 
 
És l’esperança que creix 
en una abraçada profunda, 
ara que ens reconeixem 
nits d’obscuritat. 
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2.1.2 VERSOS MOLT SENTITS 
En aquesta activitat de lectura en veu alta, els objectius són: acon-

seguir o millorar la lectura expressiva, facilitar la memorització del text, 
desenvolupar l’expressió corporal, ajudar a descobrir matisos diferents en 
un mateix text i fomentar el treball en equip. 

La descripció de l’activitat és la següent. Repartirem el poema a 
tots els alumnes per poder llegir-lo individualment i facilitar la compren-
sió lectora. Si sorgeixen dubtes de vocabulari, s’aclariran i a continuació 
formarem equips de tres o quatre persones. 

Prèviament, haurem preparat uns sobres amb papers reciclats. La 
quantitat de sobres ha de ser superior al nombre de grups, per a donar la 
possibilitat de triar-ne un a cada grup. Dins de cada sobre hi haurà una 
targeta amb una consigna escrita que farà referència a un sentiment, com 
per exemple: amb tristor, amb molta alegria, amb menyspreu, amb 
arrogància, amb pena, amb timidesa, amb por, amb indignació, etc. 

Cada grup haurà de preparar la lectura col·lectiva del poema se-
gons indique la targeta que han triat però, siga el sentiment que siga, 
l’han d’expressar amb el to de veu adequat i també amb l’expressió 
corporal i gestual més adients. 

Donarem cinc minuts perquè cada grup assage la preparació de la 
seua lectura. Després d’escoltar la lectura de cada grup, els oients són els 
que han de tractar d’endevinar què és el que deia la targeta del grup que 
ha llegit. Evidentment, quan tots els grups han acabat de llegir el poema o 
un fragment, i l’han escoltat des del ressò de diferents sentiments, els 
resulta tan familiar el text que pràcticament el tenen memoritzat. 
En aquesta activitat utilitzarem un fragment del poema «Estendré 
aquesta nit...» d’Anna Montero (1983) 
    
 Estendré aquesta nit 
 al balcó roba i estels. 
 La lluna 
 eixugarà somnis. 
 La roba, 
 se l’emportarà el vent. 
 Amb teixit i teranyines 
 brodaré somnis i anhels. 
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2.2 EL JOC DE L’ESCRIPTURA 

El nostre propòsit és ajudar a descobrir que l’acte d’escriure es pot 
convertir en un plaer, en una activitat divertida, en una oportunitat de 
jugar amb el ritme i la sonoritat de les paraules, sempre que es tinga la 
llibertat per poder expressar-se. Per això, caldrà crear les condicions 
necessàries per evitar obstacles i facilitar el camí, oferint models a seguir o 
utilitzant elements, com la rima i el ritme, per animar-los a iniciar el 
viatge cap a l’escriptura poètica. 

La primera activitat que proposarem partirà de paraules mono-
síl·labes. Intentarem fer composicions a la manera de «Tirallongues de 
monosíl·labs», de Pere Quart, inclòs en l’obra Circumstàncies (1968). 
 
2.2.1 SÍ... NO... QUÈ SÉ JO! 

En aquesta activitat, els donarem la possibilitat de descobrir la im-
portància del ritme en els textos poètics, quan juguem amb les paraules, i 
d’adonar-se de la quantitat de paraules monosíl·labes que tenim en la 
nostra llengua. També és important que siguen conscients de l’avantatge 
de treballar en parelles o en xicotet grup, perquè s’enriqueix el treball 
individual. 

La descripció de l’activitat és la següent. Per tal de motivar 
l’alumnat, plantejarem un joc mitjançant una pluja d’idees on lliurement 
hauran de dir en veu alta paraules monosíl·labes. Comprovarem que n’hi 
ha moltes. Després repartirem l’alumnat en quatre grups perquè volem 
jugar amb quatre temes. 

Prèviament haurem preparat quatre sobres on hi haurà una targeta 
amb el nom del tema sobre el qual hauran d’escriure. Seran: el cos humà; 
ecologia i natura; l’amor i gastronomia (menjar i beure).  

Un representant de cada grup triarà un dels sobres. Una vegada 
que cada grup té el seu tema assignat, si és massa nombrós, farem sub-
grups de dos o tres persones, i escriuran sobre el mateix tema. Han de 
començar amb una pluja d’idees: escriuran totes les paraules que els 
vinguen al cap. Després, podran afegir exclamacions, onomatopeies, 
articles, preposicions, etc. Han de procurar que apareguen paraules amb 
diferents categories gramaticals: substantius, verbs, i adjectius. Tot 
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seguit, escriuran frases i estrofes amb algunes de les paraules que tenen 
per acabar conformant el poema. A continuació, transcrivim uns poemes 
fets per alumnes de 2n de la ESO, el primer sobre la natura i el segon 
sobre gastronomia. 
 

Tot és viu.    Què vols? 
El cel és blau,   —Tinc fam! 
el mar és verd   —Què vols, 
i el camp és viu.   carn o peix? 
Al cel hi ha llum,   —Ai, no ho sé. 
al mar hi ha peix,   —Vols un poc  
al sol hi ha groc,   de pa? 
i al camp hi ha flors.   —No. Tinc set. 
Tot és gran i nét   —Vols llet o té? 
i jo tinc goig.   —Vull un suc. 
Com res no és   —I què més? 
ni gris, ni brut,   —Un flam 
jo no sóc trist.   ben dolç!  
E. C.    —Mmm, què bo! 

     R. N. 
 
2.2.2 FANTASIES EN VERS 

Amb aquesta activitat es tracta de jugar amb paraules que rimen, 
desenvolupar la imaginació, propiciar la reflexió i facilitar l’expressió de 
sentiments, desitjos, somnis o fantasies. 

La descripció de l’activitat és la següent. Per tal de motivar-los a re-
alitzar l’activitat, plantejarem una primera part en gran grup. Direm que 
anem a dedicar un temps a fantasiejar en veu alta. Separarem en dos 
grups els alumnes: el grup A i el grup B. Al primer grup li correspondrà 
començar: cada alumne, de forma voluntària, verbalitzarà què li agradaria 
ser, i els alumnes del segon grup suggeriran la continuació, és a dir, per a 
què. La condició és que la segona frase ha de rimar amb la primera per 
formar un rodolí. 

En proposem un exemple. Si una alumna diu: «M’agradria ser una 
fada...» Els membres del segon grup podrien verbalitzar una pluja d’idees 
com: «... i donar-te una abraçada, per llevar-te la cara de fava, per gaudir 
una nit estrellada, i quedar-me de la lluna penjada, etc.» Aleshores, la 
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persona que ha proposat el primer vers, tria la proposta que més li agrada 
per completar el seu rodolí. 

A continuació, passarem a la part individual i escrita. Cadascú ha 
de pensar què li agradaria ser i per a què, si per un moment,li donaren la 
possibilitat de transformar-se en alguna cosa diferent. Escriurà el primer 
vers i després haurà d’escriure diverses alternatives per a respondre la 
segona part (per a què?) —tal com havien fet oralment— per a, final-
ment, triar-ne la més original o humorística. Algunes produccions 
d’alumnat de secundària són: 
  

Jo voldria ser una bruixa 
per convertir-te en maduixa. 
 
Jo voldria ser premi de loteria 
per repartir a tots molta alegria. 
  
Jo voldria ser mariner 
i conèixer el món sencer. 

 
2.2.3 A LA MANERA DELS POETES 

L’objectiu que ens plantegem en aquesta activitat és observar la 
forma que tenen els poetes d’utilitzar les paraules i les seues categories 
gramaticals, els recursos estilístics, les metàfores o comparacions, i donar-
los la possibilitat als nostres alumnes de recrear diferents composicions 
poètiques. És a dir, presentar-los els nostres poetes com a models 
d’escriptura per no partir d’un simple i angoixant foli en blanc. 

La descripció de l’activitat és la següent. Abans de començar hau-
rem de preparar el material. Una vegada hem seleccionat el poema adient 
al nivell educatiu i característiques de l’alumnat, farem tantes fotocòpies 
com alumnes tenim i les repartirem. Després, s’agruparan per parelles i 
donarem la consigna d’imitar l’estructura del poema i canviar tan sols els 
noms, verbs i/o adjectius. A poc a poc, a mesura que vagen familiarit-
zant-se amb aquest tipus d’activitat, podem donar-los la llibertat de fer 
les propostes o els canvis que consideren necessaris per a re-crear el 
poema. 
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La programació periòdica d’aquest tipus d’activitat permet conèi-
xer poetes diferents i descobrir les diverses temàtiques, estils i concepci-
ons del món que hi poden haver.  

Transcrivim a continuació un poema de Marc Granell i la recrea-
ció que en va fer un grup d’alumnes d’ESO. 

 
Dona’m, amor, la mà. 
Cadascú amb la seua memòria obrint-li venes, 
fem camí. 
cadascú amb els seus jardins i la seua tristesa, 
fem camí. 
Cadascú amb la seua por menjant-li les pupil·les, 
fem camí. 
cadascú amb la seua nit i la seua ràbia, 
fem camí. 
cadascú amb la seua alegria de ser amb l’altre, 
fem camí. 
  
Siga neu o desert el paisatge i la intempèrie,  
siga ocell o un dolor l’horitzó que s’anuncia, 
 
dona’m, amor, la mà (Marc Granell) 
 
Mira’m, amor, als ulls. 
Cadascú amb els seus records i desitjos, 
donem un pas. 
Cadascú amb les seues penes i dolors, 
donem un pas. 
Cadascú amb els seus somnis, 
donem un pas. 
Cadascú amb les seues fantasies, 
donem un pas. 
 
Siga poble o ciutat l’escenari, 
siga sol o pluja el temps que s’anuncia, 
 
mira’m, amor, als ulls (Alumnat 2n ESO) 
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2.3 DRAMATITZACIÓ DE POEMES 
La dramatització és un joc d’equip molt engrescador on els rols 

dels espectadors i dels actors són intercanviables. El que realment és 
important són els aprenentatges adquirits durant el procés de treball, no 
el resultat final. Per tant, quan parlem de dramatització o de teatre dins 
de l’àmbit escolar, l’objectiu fonamental és aconseguir un procés de 
treball globalitzador que utilitze tots els llenguatges, on es practiquen 
diverses tècniques d’expressió i comunicació, es potencien les capacitats 
personals, es desenvolupe la imaginació i la creativitat, es faciliten les 
relacions interpersonals i es contribuïsca a la formació integral de les 
persones. 

Per a la dramatització de poemes, els tres pilars bàsics sobre els 
quals hem de fonamentar l’estructura de l’activitat són: el llenguatge del 
cos, el treball amb la veu i el text poètic. Si volem aconseguir que el 
treball siga el més creatiu possible, amb un nivell tècnic digne de ser 
mostrat i perquè siga gratificant per als participants, caldrà millorar la 
utilització dels diferents llenguatges. Per tant, al llarg del curs, a les 
nostres aules, caldrà programar sistemàticament activitats relacionades 
amb la pràctica de múltiples tècniques d’expressió i comunicació. 

A continuació, oferim tres propostes concretes de dramatització de 
poemes. La finalitat és aprofitar el potencial motivador de la dramatitza-
ció per apropar l’alumnat a la literatura de tradició oral (un romanç) i 
facilitar la lectura de clàssics com Vicent Andrés Estellés i Ausiàs March.  

El procés a seguir en cada cas serà el mateix: 
a) Lectura individual i silenciosa, per afavorir la comprensió del 

text. Aclariment de possibles dubtes semàntics o d’interpretació, i 
memorització del poema (per a memoritzar es poden realitzar algunes de 
les activitats proposades al llibre de Ballester ja citat). 

b) Relació dels personatges. Cal fer una relació dels personatges 
que apareixen i tenir en compte que poden afegir-ne alguns que, tot i no 
aparèixer de forma explícita, hi poden estar presents. És important que la 
decisió de qui representarà cada personatge siga consensuada. Es plante-
jarà quina és la persona de la classe que millor podria representar cada 
tipus de personatge, tenint en compte que el gènere pot ser un criteri 
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irrellevant. És a dir que, per exemple, un batlle pot ser representat per 
una xica o un xic. 

c) Identificació d’espais i elements significatius. Els espais esmen-
tats en el text els hem de situar i delimitar al nostre espai concret. També 
es poden afegir espais de transició encara que no estiguen anomenats 
explícitament en el text. També hem de contemplar la col·locació 
d’elements significatius i adquirir els objectes que es necessiten per a la 
representació. 

d) Dramatització. Els personatges faran una primera aproximació 
a la posada en escena utilitzant tots els recursos expressius treballats. 
Després es valorarà si cal introduir canvis o millores en la construcció 
d’algun personatge, en la utilització de la veu, en l’expressió corporal o en 
la utilització dels espais. També hauran de decidir la possibilitat 
d’utilitzar diferents recursos per enriquir l’escenificació, com ara llums, 
teles, efectes especials, música... 
 
2.3.1 ROMANÇ: JO SÓC FILL DE LA RIBERA 
    

Jo sóc fill de la Ribera  Mentre feia l’enramada 
m’he criat a Castelló.  em veig vindre dos senyors: 
Quan vaig ser gran em posaren u d’ells era el senyor batlle, 
d’aprenent de forjador.  i l’altre un senyor regidor. 
 
Acabat l’aprenentatge  Ja m’agafen i em lliguen 
m’he posat a festejador.  em porten a la presó. 
Me festege una xicona  Senyor batlle, senyor batlle, 
i son pare no ho vol, no.  per què em porta a la presó. 
 
Però encara que no vullga  A la presó no et porte 
amb ella em casaré jo.  ni per lladre ni traïdor, 
Li faré una enramada  sinó perquè vull que em digues 
de roses i d’altres flors.  d’on has tret tu tantes flors. 
  

    Senyor batlle, senyor batlle, 
    no sóc lladre ni traïdor, 
    que eixes flors jo les he tretes 
    de les penes del meu cor. 
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Començarem seguint les indicacions de l’esquema anterior: 
a) Lectura i memorització del text. Repartirem una fotocòpia del 

romanç a cadascú per a iniciar la lectura silenciosa individual. Per facilitar 
la comprensió del text, podem explicar el costum que existia abans de fer 
enramades, normalment pel mes de maig.  

b) Relació de personatges. Caldrà distingir els protagonistes, es-
mentats en el text, i els personatges secundaris. Aquestos estan implícits 
en el text encara que no s’anomenen. En aquest romanç, els personatges 
citats són el jove de la Ribera, la xicona, el pare d’ella, el batlle, el regidor. 
Altres personatges que poden estar implícits i aparèixer en escena són els 
següents: el forjador que ensenya al jove, la mare de la xicona, les amigues 
de la xicona, els amics del xic (es pot plantejar l’escena dels amics i 
amigues començant a lligar o festejar. Els amics poden ajudar a fer 
l’enramada, com solia fer-se en realitat), un parell de guardes que seran 
els qui el lliguen, veïns i veïnes del carrer, el guarda de la presó... 
Després de fer la relació de tots els personatges que apareixeran, decidi-
rem quines característiques físiques i de personalitat tindrà cadascú. 
Aleshores consensuarem quina persona de la classe podrà representar 
millor cada personatge. 

c) Identificació d’espais. Els espais esmentats en el Romanç que 
haurem de traslladar a l’espai escènic o lloc de la representació són els 
següents: el taller de forja, el lloc on festeja a la xicona —serà una decisió 
lliure del grup, tenint en compte l’època. Pot ser pel carrer, a la vora d’un 
riu, darrere d’una reixa, etc.)—, el lloc on fa l’enramada (a la porta de la 
casa de la xicona), l’itinerari de casa a la presó, l’interior de la presó i la 
finestra des d’on parla al batlle. 

d) Dramatització. En aquest romanç només hi han dos personat-
ges que parlen: el jove i el batlle, però la resta de personatges han 
d’expressar mitjançant l’expressió corporal i gestual quins són els seus 
sentiments i la seua actitud (si els pareix bé el comportament dels joves, 
la decisió del batlle, l’abús d’autoritat...) en cada moment. Podria ser que 
en l’escena final tot el poble es rebel·lara contra la injustícia, a la manera 
de Fuenteovejuna, representant una escena plàstica. És important tindre 
clar que en la representació no es pot afegir ni llevar una sola paraula del 
text. 
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2.3.2 VICENT ANDRÉS ESTELLÉS: ELS AMANTS 
 

No hi havia a València dos amants com nosaltres. 
Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. 
Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. 
Han passat anys, molts anys; han passat moltes coses. 
De sobte encara em pren aquell vent o l’amor 
i rodolem per terra entre abraços i besos. 
No comprenem l’amor com un costum amable, 
com un costum pacífic de compliments i teles 
[...] 

 
En aquest cas optarem per escenificar només el fragment proposat 

o tot el poema. 
a) Lectura i memorització del text. Tot l’alumnat disposarà del po-

ema i haurà de memoritzar, almenys, el fragment indicat. 
b) Relació de personatges. En el poema d’Estellés només apareixen 

explícitament el poeta i la seua dona. Podem afegir veïnat pels balcons o 
terrasses properes que fan activitas semblants o estan observant els altres.  

c) Identificació d’espais. En aquest cas, podem utilitzar un sol es-
pai; decidirem si optem per un balcó, una andana o terrassa. Ens caldrà 
alguns objectes significatius: un fil d’estendre, pinzes i unes peces de roba. 
També una cadira de bova o tamboret (des d’on el poeta observarà com 
la dona va estenent). 

d) Dramatització. Per tal de fer participar més alumnes en el joc 
dramàtic, podriem optar per fer que el poeta fóra representat per huit 
alumnes diferents (aleshores farien falta huit cadires). Cadascú recitaria 
un vers del poema, i tots adoptarien la mateixa actitud, la mateixa 
composició corporal, el mateix ritme i el mateix to de nostàlgia. Al 
mateix temps, la dona també hauria de ser representada per huit perso-
nes, cadascuna de les quals estendria una peça de roba. Es podria acabar 
amb una recitació coral del primer vers, agrupant-se les persones per 
parelles en una escena plàstica. 
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2.3.3 AUSIÀS MARCH: VELES E VENTS... 
Aquetsa proposta és la més suggeridora i la més arriscada per la di-

ficultat que suposa el llenguatge, però paga la pena donar a conèixer el 
més gran poeta del nostre Segle d’Or. Podem utilitzar l’audició del 
poema musicat per Raimón, com element motivador. Facilitarem també 
la transcripció del fragment del text actualitzat per millorar-ne la com-
prensió. 
 
 Veles e vents han mos desigs complir 
 faent camins dubtosos per la mar. 
 Mestre i ponent contra d’ells veig armar; 
 Xaloc, Llevant, los deuen subvenir, 
 ab llurs amics lo Grec e lo Migjorn, 
 fent humils precs al vent tramuntanal 
 que en son bufar los sia parcial 
 e que tots cinc complesquen mon retorn. 
 
 Bullirà el mar com la cassola en forn, 
 mudant color e l’estat natural,  
 e mostrarà voler tota res mal 
 que sobre si atur un punt al jorn. 
 [...] 
 
 Veles i vents compliran els meus desigs, 
 fent camins dubtosos per la mar. 
 veig armar contra ells el Mestral i el Ponent, 
 el Xaloc i el Llevant els deuen ajudar 
 amb els seus amics el Gregal i el Migjorn, 
 fent precs humils al vent de Tramuntana 
 que en el seu buf es pose de part d’ells 
 i que tots cinc aconseguesquen el meu retorn. 
 
 Bullirà el mar com la cassola al forn, 
 mudant el color i l’estat natural 
 i mostrarà voler mal tota cosa 
 que s’ature sobre ell un punt en aquest jorn; 
 [...] 
 

Prèviament a la realització de l’activitat haurem preparat les foto-
còpies del text i la cançó «Veles e vents», de Raimon. 
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a) Lectura i memorització del text. Repartirem una fotocòpia del 
text a cadascú, mentre s’escoltarà la cançó de Raimon. Després de la 
lectura individual, aclarirem dubtes i explicarem que és un fragment d’un 
poema d’amor, on el poeta diu que malgrat els perills no deixa de pensar 
en la persona estimada. Per memoritzar el text, podem realitzar alguna 
de les activitats proposades en Ballester (2013). 

b) Relació de personatges. L’únic personatge protagonista és el po-
eta, però ací, els set vents anomenats (Mestral, Ponent, Xaloc, Llevant, 
Gregal, Migjorn i Tramuntana) també adquireixen el rol de personatges, 
així com el mar.  

Cada vent pot ser representat per dues persones i una gran tela que 
onejarà en una direcció determinada. Diverses persones poden represen-
tar el mar, amb teles de diferents tonalitats. 

c) Identificació dels espais. Hem de consensuar quin serà el lloc on 
ubicarem el mar, la posició del vaixell on viatja el poeta i la direcció en 
què col·locarem els vents. 

Els elements que necessitarem són les teles per representar els 
vents i la mar. A més, podríem utilitzar un pal amb unes cordes per 
representar les veles del vaixell, i efectes de llum i so per ambientar la 
tempesta. 

d) Dramatització. Quan tots els elements estaran preparats, po-
dem fer una primera representació i veure les possibilitats de millorar-la, 
tant des del punt de vista actoral com espacial. La recitació del text l’ha de 
fer la persona que representarà el poeta, però podem contemplar la idea 
que, per exemple, cada vent puga repetir un vers, fent l’efecte d’eco. La 
mar embravida també pot repetir algunes paraules o versos. Es tracta de 
jugar a ser creatius i implicar-se en el procés de recerca, per anar jugant 
amb diferents propostes abans d’arribar a la posada en escena final. 
 
3. CONCLUSIÓ  

L’experiència adquirida en la realització de nombrosos tallers de 
poesia, tant als cicles d’Educació Primària com als de Secundària, ens ha 
fet arribar a la conclusió que treballar d’aquesta manera engresca 
l’alumnat i fa que la poesia arribe a estar més amunt en la seua escala de 
valors. Introduir periòdicament la poesia a les nostres aules de secundària 
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ajuda a desenvolupar la sensibilitat, a descobrir el valor estètic del llen-
guatge, a estimular la imaginació, a familiaritzar-se amb molts recursos 
expressius per millorar l’expressió oral i escrita, però per aconseguir tot 
això fa falta un element indispensable: la qualitat humana i professional 
del professorat.  

Els mediadors han de ser persones lectores, inconformistes, amb 
aspiracions d’aprendre cada vegada més inclús de l’alumnat, amb sentit de 
l’humor, amb una «orella verda» per escoltar, respectuoses, amb facilitat 
per treballar en equip, amb un somriure dibuixat als llavis per facilitar les 
relacions cordials i, sobretot, amb capacitat d’il·lusionar-se i de contagiar 
la il·lusió a l’alumnat. Perquè en els tallers de poesia ha d’estar permès 
jugar i divertir-se amb les paraules, tindre el suport que suposa treballar 
en equip, experimentar el plaer de sentir-se lliure per expressar i comuni-
car idees, emocions, desitjos o temors; adquirir una nova forma 
d’entendre el món i tindre la possibilitat de convertir-se en éssers humans 
més complets. 
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COM SONA L’ESO: UN EXEMPLE DEL TRACTAMENT DE LA LLENGUA I 

LA LITERATURA DES DE L’ÀREA DE MÚSICA DINS DEL CONCEPTE 
D’ENSENYAMENT INTEGRAL 

Francesca Cano Server 
IES La Malladeta de la Vila Joiosa i IES Ifach de Calp 

 
Mai no m’he marcat una ratlla divisòria 

entre ensenyament i aprenentatge. Un 
mestre, no cal dir que hauria de saber més 

que els seus deixebles, però, per a mi en-
senyar és aprendre. 

PAU CASALS 
 
1. ELS ORÍGENS 

om Sona l’ESO va nàixer de la mà d’uns quants professors 
valencians que treballaven a Catalunya i el País valencià i 
volien crear vincles d’unió entre ambdues terres. L’entusiasme 
pel seu treball els va empényer, ara fa setze anys, a unir les 

seues propostes de treball a l’aula per mostrar tot allò que es podia 
aconseguir amb alumnes de qualsevol condició social, cultural i acadèmi-
ca. Per portar-ho a terme, s’han servit de la seua principal eina de treball 
—la música— i d’aquells elements que ens atorguen la identitat com a 
poble: la cultura i la llengua. 

D’aleshores ençà, molts són els centres que s’han unit a aquesta ini-
ciativa, amb punt de coordinació al País Valencià, i amb treball conjunt 
amb IES de Catalunya i les Illes Balears. La nostra tasca fa possible el 
coneixement entre els més joves de fenòmens musicals i culturals arrelats 
a la nostra cultura, i allunyats dels estàndards comercials del moment, que 
d’una altra forma seria difícil fer-los-els arribar. I tot vehiculat sempre en 
català amb totes les seues variants, des del salat balear fins al central o 
l’empordanés. 

Allò que va començar com un concert entre instituts, ha anat afe-
gint elements i evolucionant ben bé envers un fenomen d’obra d’art total 
wagneriana. Dins d’aquest marc, ja fa anys que la llengua i la literatura, en 
totes les seues vessants, en són part fonamental. 

C 
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Enguany complim setze anys i al llarg de tota aquesta trajectòria 
han sigut moltes les poblacions que han estat testimoni directe del 
resultat de la nostra feina: Ontinyent, Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, 
Torrent, Gandesa, Aielo de Malferit, Palma de Mallorca, Benicàssim, 
Barcelona, Carcaixent, Dénia, l’Ametlla de Mar, Morella, Sant Carles de 
la Ràpita, Cocentaina, Torroella del Montgrí i Xàbia.3 
 
2. QUÈ ÉS COM SONA L’ESO 

Molt resumit: Com Sona l’ESO és una trobada anual d’alumnat i 
professorat de música de secundària i batxillerat on es prepara un gran 
espectacle conjunt: 1500 persones cantant, recitant, ballant i tocant. Una 
experiència única i espectacular. Una aposta de l’escola pública per a 
l’escola pública. El projecte artístic és diferent cada any. Això implica un 
treball continu durant tot l’any. Els mesos de juny a desembre, el professo-
rat crea el projecte, els materials (partitures, karaokes, etc). De gener a 
abril, l’alumnat treballarà juntament amb els seu professorat aquest 
material en els seus centres: dins de l’aula, a l’hora del pati, de vesprada… 
A finals d’abril o principis de maig, tot aquest alumnat i professorat 
s’ajuntarà en la Trobada per a assajar i preparar el macroconcert de 
divendres nit. 

La intenció d’aquesta iniciativa és dur a la pràctica una educació in-
tegral o integrada, que puga tractar diferents vessants de la nostra cultura 
i fer-la arribar als nostres alumnes a través de la llengua que compartim 
des de les comarques del nord (Torroella del Montgrí és la població 
participant de més al nord) fins al sud, fins i tot a poblacions de predo-
mini lingüístic castellà de la demarcació d’Alacant, com és el Baix Segura. 

Així, la nostra activitat integra: 
 Educació: com a eina fonamental i prioritària per al desenvolupa-

ment de les persones. 

                                                 
3 Resum del pas per totes aquestes poblacions és el simpàtic vídeo protagonitzat pel 
nostre personatge símbol del projecte «15 anys gaudint Com son l’ESO» (aviat es 
publicarà actualitzat amb la imatge de Xàbia): https://www.youtube.com/watch?v= 
WWw-NfC8SwY. 
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 Música i dansa: com a denominador comú entre persones de qual-
sevol condició social, sexe o religió. 

 Llengua: vehicle i mitjà d’expressió per comunicar-nos amb els 
alumnes, de tots els nostres muntatges, amb la connotació d’una 
mateixa identitat cultural. 

 A més a més, aquesta tasca té una una doble vessant, dins i fora de 
l’aula. El treball a l’aula consisteix cada curs en la preparació d’un mun-
tatge que cada any és únic i diferent, que implica un esforç i un plaer 
implícit per fer música en català. Intentem fer un treball innovador i 
diferent que aprope la música a tots els nivells socials. L’estil musical de 
cada edició és diferent i variat. Intentem que siguen gèneres allunyats dels 
cànons comercials del moment; sovint per als alumnes suposen un 
descobriment i ens permeten un ampli ventall de possibilitats per poder 
experimentar amb nous arranjaments. 

Desafortunadament, les nostres escoles no han estat durant anys, 
en la majoria dels casos, referent d’aquestes idees innovadores dins dels 
ensenyaments artístics, contrariant les teories de prestigiosos/es peda-
gogs/es. 

La creació constant de nous materials didàctics que no queden an-
corats al passat, forma part de la nostra tasca. A més, són moltes les 
activitats paral·leles que s’hi realitzen (xerrades, hores d’assajos i convivèn-
cia a l’aula, reflexions sobre cada temàtica) es converteixen en eines 
socialitzadores i sensibilitzadores que ens permeten treballar aspectes 
amb l’alumnat en l’espai físic del nostre centre. Aquests aspectes fan 
possible un trencament de barreres entre professorat i alumnat, creat des 
del respecte i la recerca d’objectius comuns. Amb tot, es potencia 
l’autoestima dels alumnes pel seu treball diari, ja que saben que tindrà 
repercussió més enllà de l’aula. Apropem així el dia a dia d’una aula a la 
realitat musical i literària i el treball de tots plegats a la nostra societat. 

La culminació d’aquesta iniciativa és el treball fora de l’aula. Trau-
re fora de les quatre parets tot aquest treball, per fer-lo realitat durant tres 
dies, en una Trobada on vora 1500 estudiants d’ESO i 1r de Batxillerat 
d’instituts públics d’arreu dels Països Catalans conviuen i treballen junts i 
juntes per dur a terme un gran repte musical i teatral. 
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 Aquest repte és la realització d’un gran espectacle conjunt amb 
alumnes d’Educació Secundària d’entre 12 i 17 anys. Es converteix en 
repte encara més difícil si tenim en compte la regla d’or que ha marcat 
totes i cadascuna de les edicions: tot l’alumnat, independentment de la 
seua formació musical i artística, participa en l’obra.  
 

 
 

Alumnat participant en una trobada de Com Sona l’ESO 
 

Els alumnes que toquen algun instrument formen una gran banda 
simfònica on tenen cabuda instruments de totes les famílies dels estudiats 
als conservatoris. Al seu costat, d’altres tradicionals com dolçaines o 
gralles, uns altres ètnics com djembé o darbuka, o instruments elèctrics 
com guitarres, baixos elèctrics o sintetitzadors. Així mateix, els alumnes 
que no tenen formació en cap instrument musical, formen part d’un gran 
cor: una agrupació vocal formada per gairebé 1000 veus que, amb il·lusió, 
treball i moltíssim esforç, amb la seua curta experiència musical ofereixen 
un resultat que sorprén per la seua qualitat. 

És a dir, la Trobada no és una trobada de músics —si entenem per 
músics aquells que segueixen uns estudis musicals al conservatori. 
Qualsevol alumne pot participar si té il·lusió i ganes. Aquest és un altre 
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dels punts claus de la Trobada: tot el món pot fer música, d’una manera o 
una altra. 

En definitiva, el que pretenem és fer art amb els nostres alumnes, 
servint-nos de la música com una eina de formació i emprant elements 
d’unes altres matèries per mostrar la seua interrelació, i presentar-lo a la 
ciutadania com un acte col·lectiu per crear, compartir i, sobretot, millorar 
des de dins cap a fora: des de l’experiència sensorial a la teoria, de l’aula al 
carrer. 

 

 
 

Saxofonistes en un assaig de Com Sona l’ESO 
 
3.COM SONA LA LLENGUA I LA LITERATURA 

Tot el nostre material és en català: lletres, cançons, texts dels musi-
cals, instruccions.... És l’eina a través de la qual els arriba aquest treball. 
És per això que qualsevol qüestió relacionada amb ella és tractada en tot 
el procés fins arribar a la representació. 

Com ja hem esmentat, al llarg de la nostra trajectòria hem anat in-
corporant nous elements que ens han fet créixer i ens han plantejat nous 
reptes en el nostre treball. La dansa, les noves tecnologies i, per sobre de 
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tot, la llengua i la literatura han estat cabdals als nostres projectes els 
darrers anys. A continació, en destaquem alguns: 

XI Trobada «Com Sona l’ESO. La dona creadora» (L’Ametlla 
de Mar, 2010). Edició dedicada a la dona, on l’escriptora del Segrià 
Imma Monsó4 escriu el text guió de l’obra de concert. El grup femení 
Soul atac actua amb els alumnes. 

XII Trobada «Com Son l’ESO. Jazz power» (Morella, 2011). 
Sota el castell més imponent d’Els Ports, es reuniren diversos convidats 
de luxe. La nostra trobada a Morella va incloure un muntatge basat en 
versos del Mural del País Valencià5 de Vicent Andrés Estellés, als quals 
va posar música (musicats pel) el compositor Carles Santos. Alumnes i 
professors van entrar per les portes de Morella declamant fins arribar a 
l’església on els esperava el compositor, un organista i una soprà que van 
tocar amb ells. Això significa que tos els alumnes coneixien el text, 
Estellés i el seu mural.6 

XIV Trobada «Com Sona l’ESO. Mariola i el foc» (Cocentaina, 
2013). Com hem dit, intentem donar-los a conéixer estils musicals que 
d’una altra forma no els arribarien. Per això a Cocentaina vam estrenar 
una obra «homenatge al centenari de l’estrena de la Consagració de la 
primavera, de Stravinsky» que representava tot allò que implica la desfeta 
del foc —Mariola i el foc— per conscienciar-los contra els incendis i la 
protecció de la natura; i també com a metàfora de com ens estan cremant 
el nostre bosc, l’educació. L’obra contenia versos de Joan Valls7 i V. 

                                                 
4 La història «La Resistència» va ser escrita per encàrrec dels professors del CSE i 
representada al maig de 2010. L’autora la convertiria més tard en novel·la La nit porpra. 
Podeu veure  part de la representació 
https://www.youtube.com/watch?v=FV3ifIpZjzs  
5 Versos sobre Morella del Mural del País Valencià (llibre XI: Es desperta la terra. 
Pobles): «Arquebisbal, soledat combativa, / de soledat a soledat, el segle, / pedres, telers, 
mantes, trona solemne! / Rodolen pols, rodolen homilies, / copegen punys la rompuda 
barana, /  nom capital, muntanya ja sagrada! / Davallaran els foscos cavallers / encenent 
focs, incendiant la nit!». 
6 Vídeo «Morellar Morella»: https://www.youtube.com/watch?v=j5iWbqENp8M 
7 Joan Valls i Jordà, La cançó de Mariola: «Or de sol i argent de lluna, / reixius de l'alba 
en calfred, / refilets del rossinyol / flairances del bon romer / i el cim de la serra altívola 
/de grisos tons i el riuet.» 



Revista de Filologia 
 

 57 

Andrés Estellés8 i d’un capítol del llibre Meravelles de Diània, de Joan 
Pellicer.9 Després els alumnes van cantar amb Pep Botifarra. El treball 
d’aquest repertori implicava un coneixement de la llengua i música 
tradicional. També se’ls va parlar d’alguns trets de la pronúncia, com per 
exemple l’harmonia vocàlica dels alumnes de Cocentaina en dir Mariola. 
Com a cas més curiós, vam tindre entre els alumnes, els/les xicons/es de 
l’IES de Rojales cantant l’Ú d’Aielo, la Malaguenya de Barxeta, la Jota de 
Xàtiva i la dansa del vetlatori com si tota la vida hagueren parlat valen-
cià.10 

 

 
 

Espectacle de la XIV Trobada Com Sona l’ESO. Cocentaina 2013 

                                                 
8Vicent Andrés Estellés, Mural del País valencià (2002, 247): «Oh Mariola de guardat 
designi, / oh Mariola, ventura de fonts, / oh Mariola, cobles de floretes, / oh Mariola en 
el migdia d’or! / Guaites com pètal, vigiles el poble, / mare total de la comarca extensa, / 
amb un amor d’extensa consistència, / guaites els dies i les nits, amant!». 
9Del capítol dedicat a Mariola: «Serra de Mariola, la de les innúmeres fonts, la de les mil 
i una flors, la de nom de gentil donzella ». 
10Vídeo resum: https://www.youtube.com/watch?v=chOw0OiLQt4. 
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XV Trobada «Com Sona l’ESO. Qualsevol nit pot sortir el sol» 
(Torroella del Montgrí, 2014). L’any 2014 el nostre espectacle va ser un 
musical basat en el pop-rock català del s. XX: des de Lluís Llach, Rai-
mon, l’Ovidi, Serrat, Pau Riba, La Trinca, Jaume Sisa o Al Tall fins a 
arribar a Obrint pas, Teràpia de Shock, Manel, Antònia Font, Feliu 
Ventura, Els Amics de les arts, passant per Sau, Sopa de cabra o Els 
Pets. La identitat d’una sola llengua amb totes les seues variants estava 
assegurada.11 
 

 
 

Cartell de la XV Trobada Com Sona l’ESO. Torroella de Montgrí, 2014 
 

XVI Trobada «Com Sona l’ESO. Yesterday?» (Xàbia, 2015). 
Amb el fil conductor de la música dels Beatles —grup representatiu de la 
dècada dels 60—, tractem temes relatius a aquella època però alhora ens 
plantegem si estem segurs que només van formar part d’aquell temps, 

                                                 
11 Resum del concert: https://www.youtube.com/watch?v=Dj7K826OvnE. 
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com insinuem amb l’interrogant final del nostre títol (Yesterday?). 
Diversos escriptors i escriptores han participat en aquest projecte on els 
texts són excusa i referent per al plantejament d’algunes reflexions 
intemporals: la violència, els límits, les fronteres, la fe, l’art, la joventut... 
 

 
 

XVI Trobada Com Sona l’ESO. Xàbia, 2015 
 
4. ALGUNS DELS NOSTRES FONAMENTS PRINCIPALS 

Multidisciplinarietat. Per la seua pròpia naturalesa oberta, gairebé 
es fa necessària la confluència i fusió de la música amb altres àrees del 
currículum, així com la col·laboració d’uns altres departaments dels 
centres en la preparació i coordinació de la «trobada». Així, s’aprofiten 
transversalment unes altres temàtiques que conflueixen al voltant de les 
músiques i propostes escollides en cada trobada. En el projecte del 2015, 
en podem definir unes quantes:  

 Llengua. Diversos poetes i escriptors han elaborat els textos per a 
l’ocasió. 

 Música. Els textos es converteixen en cançons acompanyades d’u-
na banda de música i un cos de ball i cor propis, on participen ab-
solutament tots els alumnes. 

 Història. Contem esdeveniments d’una part de la història recent 
que en molts casos són desconeguts per al nostre alumnat. 
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 Filosofia. Darrere de cada esdeveniment hi ha una reflexió sobre 
un tema universal (les fronteres, els límits) i en alguns casos me-
tafísic (com la fe o el perdó). 

 Anglés. Les lletres dels Beatles. 
 Educació en valors. Aquestes reflexions són per plantejar-nos si 

per sort o per desgràcia aquests fets continuen sent actualitat, 
deixant ben clar que l’educació és l’únic camí per fer un món mi-
llor i, per tant, està a les nostres mans poder-ho fer. 

 Arts plàstiques. El disseny de les nostres samarretes als darrers 
anys són el disseny guanyador d’un concurs on poden participar 
tots els alumnes d’escoles, instituts i universitats públiques. 

Promoció i difusió de la poesia. El 2011, a Morella, es va fer servir 
el poema sobre la ciutat de Vicent Andrés Estellés. Amb col·laboració del 
compositor Carles Santos, els i les alumnes van recórrer la població amb 
torxes declamant el poema, fins arribar a l’església de Santa Maria, on els 
esperava el músic per dirigir la seua composició. Altres anys han estat 
inserits als textos versos d’altres autors com Joan Valls. Al projecte literari 
2015, participen poetes com ara dos dels darrers guanyadors del Premi 
Ausiàs March: Anna Montero (2010) o Manel Rodríguez Castelló 
(2013), entre d’altres. 

Tradició conjugada amb la innovació. L’any 2013, a Cocentaina, 
ens van acompanyar Pep Botifarra, Dani Miquel i el dolçainers Pau Puig 
i Hipòlit Agulló. Tots els alumnes van cantar amb ells peces del repertori 
tradicional com són les jotes, malaguenyes o ball de l’ú. Els arranjaments 
comptaven amb algunes novetats, com l’ús d’instruments ètnics que no hi 
són habituals en aquest tipus de música. També l’ús de tot l’entramat 
tècnic d’un macroconcert en una música que sovint es fa a cappella o amb 
pocs mitjans tècnics. La creació de vincles entre la tradició i la contempo-
raneïtat fa possible l’apropament al jovent. En edicions anteriors, hem 
comptat amb la participació de músics com Quico el Celio, el Noi i el 
Mut de Ferreries i Vicent Torrent.  

La Cançó en català. De la Nova cançó en l’actualitat. El nostre 
musical de 2014 era una història teixida amb el fil conductor de la música 
popular catalana del segle XX. Des de Lluís Llach, Raimon, Ovidi, 
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Serrat, Pau Riba, La Trinca, Jaume Sisa, Al Tall... fins a arribar a Obrint 
pas, Teràpia de Shock, Manel, Antònia Font, Feliu Ventura, Els Amics de 
les arts... i passant per Sau, Sopa de cabra o Els Pets. Alguns d’ells 
desconeguts per l’edat dels nostres estudiants, que van incorporar els 
temes al seu repertori sense dificultat. 

Unitat de la llengua. Repertoris com el de la cançó en català, on 
apareixen lletres en totes les variants dialectals geogràfiques de l’àmbit 
lingüístic català, ens permeten fer veure que de Torroella fins a Crevillent 
i Sant Antoni d’Eivissa, tots parlem la mateixa llengua. A més, podem 
constatar com els crida l’atenció i capta la curiositat de l’alumnat desco-
brir els trets lingüístics propis de cada variant i descobrir els seus geosi-
nònims. El fet que ho aprenguen a través d’un mitjà que els agrada —la 
música—, i ho observen entre iguals —simplement compartint balls, 
àpats, assaigs amb alumnat de comarques i dialectes diferents— ens 
permet una predisposició positiva per la seua part i una via de compren-
sió senzilla i explícita.  

El discurs lingüístic es fa palés i necessari en aquest context, que 
ens permet tractar temes com la dialectologia. Els alumnes poden reco-
néixer els principals trets de cada variant geogràfica i identificar-los, amb 
la comparació de les cançons de LLach, Sopa de cabra, d’Antònia Font, Al 
Tall, els Pets, Obrint pas, però no només el material musical és curós amb 
aquesta riquesa lingüística del català. Com dèiem abans, el més impressi-
onant per a l’alumnat és comprovar-ho pel fet de conviure durant tres dies 
amb altres adolescents i mestres que provenen d’indrets diferents i que, 
per tant, tenen diferències dialectals. I, malgrat això, la comunicació és 
perfectament possible. S’hi treballen, doncs, els trets fonètics més repre-
sentatius de cada variant, així com també el lèxic propi de cada variant i 
els seus geosinònims (horabaixa/ a poqueta o boqueta nit; escom-
bra/granera; noi/xiquet/al·lot, etc.) Sense oblidar el lèxic poc conegut 
pels nostres joves; dubtem que la majoria sàpiguen com era la brusa negra 
del tio Canya o la faixa morellana. 

Context sociohistòric de la nostra llengua. Amb el tractament 
d’algunes cançons (l’Estaca, El Tio Canya...) es fa visible la complexa 
situació que ha patit el català en la seua història més recent al llarg de tot 
el territori i amb particularitats concretes de cada lloc. Açò provoca la 
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comparació i reflexió amb l’estat actual, i per tant, la sensibilització envers 
un element fonamental de la nostra personalitat com a poble. 

Foment de la cultura pròpia. El segon dia de la trobada de Xàbia 
coincideix amb la Diada de sant Jordi. Celebrem aquesta data amb el 
tradicional intercanvi de la rosa i algun tipus de material literari elaborat 
pels mateixos alumnes. Mantenim així una tradició tan nostra alhora que 
promovem el foment de la lectura. 

Innovació i creativitat. Tant el so com les imatges del concert són 
gravats en directe. Més de setanta micròfons i vuit càmeres de cinema per 
registrar aquest esdeveniment, deixant-ne constància en un DVD que 
cada any esperen tots els participants amb impaciència. La pàgina web 
oficial (www.comsonaleso.com) és un punt de trobada de tots els partici-
pants i interessats en la TROBADA. Per a l’alumnat participant, aquest 
és un lloc de visita obligada els dies previs a la celebració de la 
TROBADA. Allà es coneixen, intercanvien missatges, exposen les seues 
opinions a través del fòrum, els demanem opinió sobre el tema musical 
per a l’any vinent, es pengen fotos i vídeos d’edicions anteriors, així com 
materials artístics que ells mateixos/es han creat. 

Vinculació amb el territori. La nostra trobada es porta a terme en 
terres del Principat i el País valencià, per tant, els alumnes que vénen com 
a mínim dos anys coneixen espais d’ambós territoris. Des d’eixe moment, 
els dos són per a ells casa seua. Nord, sud, terra endins o vora mar es 
converteixen en la seu del seu somni per uns dies.  

Igualtat de la dona. Si una cosa és present transversalment i de 
forma continuada al llarg de totes les nostres trobades són els principis 
d’igualtat i drets humans. A la nostra trobada de 2010 a l’Ametlla de 
Mar, es va fer explícit el de la igualtat de la dona amb la temàtica dedica-
da a la creació en femení. Al treball diari de cada edició hi és implícita-
ment, ja que xicons i xicones compateixen les mateixes tasques sense cap 
mena de distinció. El costum o hàbit envers aquesta igualtat serà allò que 
la convertisca en habitual i normalitzada a la vida, sense haver de desta-
car-la com a res excepcional.  

Implicació social. Des de tots els punts de vista, la implicació i re-
lacions socials hi són presents a les nostres activitats. Es produeix un 
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apropament positiu de la realitat escolar a la societat i un canvi en les 
relacions entre els seus protagonistes: 

 Relació alumne-alumne. El fet de conviure junts en el mateix espai 
durant les 24 hores fa que els nostres alumnes ho compartisquen 
tot. Açò inclou nervis, sensacions, creació de noves amistats. Hom 
rebutja allò que desconeix, en aquest context es creen uns vincles 
de germanor que eliminen qualsevol tipus de prejudici i rebuig. Al 
moment de l’acomiadament brollen les llàgrimes, els bons desigs i 
els records que queden per al futur, perquè, a banda d’una experi-
ència educativa, molts han trobat el millor regal, un amic per sem-
pre. 

 Relació professor-alumne. Es trenquen les barreres entre professor 
i alumne, en proposar-se una meta comuna i treballar conjunta-
ment per dur-la a terme. Produeix una situació de dependència en-
tre l’alumne i el professor totalment ideal i única. L’alumne confia 
cegament en les indicacions i en el treball previ del seu professor 
mentre que el professor depèn absolutament de la responsabilitat 
dels seus alumnes, ja que ells són al capdavall els que donen la cara 
davant el públic. El concert és compartit per professorat i alumnat: 
cantaran i ballaran junts.  

 Relació amb els pares i les mares. Les famílies també formen part 
de la «trobada», donant el seu suport any rere any a aquest projec-
te. Són capaços de fer molts quilòmetres en autobús per poder veu-
re el concert final i donar el seu suport i reconeixement al treball 
dels seus fills. Se senten molt orgullosos d’ells i d’elles i, any rere 
any, ens animen incondicionalment. 
Civisme: la Trobada és compartir. Al llarg dels quatre dies que du-

ra, 1500 joves mengen, dormen, assagen i es diverteixen junts/es... i són 
tot un exemple de convivència. Mai hi ha hagut cap incident o altercat. 
Més aviat tot el contrari. Les autoritats i la gent dels pobles i ciutats on 
hem estat sempre ens han felicitat pel civisme, alegria i il·lusió amb què 
aquests joves havien compartit aquests dies amb ells.  
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5. ELS/LES PROFES DE MÚSICA QUE PARLEN CATALÀ 
 Per més que ens agradaria que la situació fóra una altra, tots 
sabem que impartir classe en valencià no és encara un fet d’allò més 
normalitzat en alguns dels nostres centres. Evidentment, no parlem de 
llocs com Torroella del Montgrí, ni Gandesa, ni Sant Cugat, ni tampoc de 
centres —ja al nostre país— on el projecte funciona des del seu naixe-
ment, com és el cas de l’IES Violant de Casalduch a Benicàssim o l’IES 
Vermellar de l’Olleria. Són poblacions —com també pot passar a Pedre-
guer, Ontinyent o Callosa d’en Sarrià on el valencià és llengua d’ús general 
en tota la població i els nou vinguts s’hi acostumen prompte a sentir-la i 
entendre-la, si més no. Però la cosa canvia quan parlem de ciutats grans 
on la situació lingüística no és ni de lluny la mateixa; podria ser el cas de 
l’IES Misericòrdia o El Cabanyal de València, algun centre del barri del 
Carrús d’Elx —com la Nit de l’Albà—, o fins i tot de la comarca de la 
Baix Segura, com Rafal. Doncs bé, és un fet implícit i assumit que si vas a 
Com Sona l’ESO treballaràs amb el/la profe de música que parla valen-
cià.  

Cal tenir en compte que quan parlem de 1500 alumnes, només ens 
estem referint a aquells que participen assistint a la trobada, però en són 
molts més els que comparteixen aquest treball. Cada professor treballa 
com a continguts de la matèria tot el repertori anual amb els cursos on fa 
classe. Tenint en compte que l’assignatura és obligatòria a 2n i 3r de 
l’ESO i optativa a 4t i 1r de Batxillerat, i a alguns centres només hi ha un 
professor de música (són ben pocs els instituts que en tenen més de dos), 
podem dir que més de la meitat de cada IES passa per l’aula de música. 
La repercussió d’aquest treball i del/la «profe de música que parla valen-
cià» multiplicat per 51 centres, arriba a molts i molts alumnes. 

És assumit i acceptat sense que supose cap estranyesa ni la més mí-
nima protesta per part de ningú: ni pares ni fills. Els alumnes sabem que 
des del principi, tot ho farem en valencià, que hauran d’aprendre lletres de 
cançons en aquesta llengua, que els seus pares rebran les notificacions i 
instruccions pertinents també en valencià, que tot el que figura a la nostra 
pàgina està en aquesta llengua i que durant tres dies hauran de viure en 



Revista de Filologia 
 

 65 

valencià, perquè al menú de la trobada es menja pollastre, amanida i llom, 
potser torrat o amb salsa, però sense traducció d’acompanyament.12  

 I si els dies són bons, no ho són menys les nits. Els nostres festi-
vals amb grups de versions formats per alumnes dels nostres instituts i 
amb grups ja consagrats, hi són tot un clàssic. Han passat pel nostre 
escenari: Obrint pas, la Gossa sorda, Malnom, Soul atack, Feliu Ventura, 
Teràpia de shock...i els nostres alumnes han cantat amb ells ben bé tots 
els seus èxits. Alguns d’ells descobreixen ací la música en català i, siga 
quina siga la seua llengua materna, s’hi aficionen de valent. Els altres, no 
es creuen que per una nit canten de prop amb els seus ídols.  

 Vet ací una aportació més a la nostra llengua: es pot dir que al 
llarg de tot el procés s’estudia, es viu, se sent i es gaudeix en la nostra 
llengua.  

 

 
 

Cartell Com Sona l’ESO. Xàbia 2015 

                                                 
12 Darrerament ens n’hem adonat que la nostra web rep moltes visites de països 
d’Amèrica i Europa, per la qual cosa s’ha decidit traduir la part d’informació general a 
l’anglés, frances i castellà. La traducció està en procés. En tot cas, és el lloc on trobareu 
bàsicament tota la informació amb imatges i vídeos de diverses edicions: 
http://www.comsonaleso.com. 
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6. «YESTERDAY?» PROJECTE LITERARI 2015 
Per a la part literària d’enguany, el CSE ha demanat a diferents es-

criptors i escriptores la creació de textos que actualitzen els somnis, les 
reflexions, les superacions, les contradiccions d’aquella dècada dels 60. 
Cada escriptor/a comptava amb un any i un tema i podia enfocar-lo 
lliurement. Tenim, doncs, textos molt variats i molt rics: poemes, narra-
cions, teatre, rap… Hem comptat amb un equip absolutament de luxe: 

 Anna Montero (1961). Construcció del Mur de Berlín. Una refle-
xió sobre les fronteres13 

 CSE: 1962. Finalitza la guerra d’Algèria. Una reflexió sobre la vio-
lència 

 Manel Rodríguez-Castelló (1963). Marxa sobre Washington per 
la llibertat i el treball 

 Una reflexió sobre la llibertat 
 Carlos Durà (1965). Clausura del Concili Vaticà II. Una reflexió 

sobre la fe 
 Emilio Encabo (1966). Alliberament del nazi Albert Speer després 

de 20 anys de presó. Una reflexió sobre el perdó 
 Begonya Mezquita (1968). Maig del 68. Una reflexió sobre la jo-

ventut 
 Alexis Sellés «Klei» (1969). Apolo XI. Una reflexió sobre els lí-

mits 
 Vicente Roncero (1970). Dissolució de The Beatles. Una reflexió 

sobre l’art. 
L’elecció d’aquests autors, desconeguts per a la majoria dels alum-

nes per la seua contemporaneïtat, ha suposat l’acostament de la creació 
literària actual als mestres i alumnes que han participat de la trobada 
d’enguany. No cal dir que ha estat un plaer contribuir a aquesta finalitat i 
que els nostres estudiants no es queden amb la idea que només els 

                                                 
13 Adjuntem ací, com a exemple de tot el treball, el primer poema: «Escric ara el teu 
nom / sobre el rompent / d’aquest mur que em travessa. / Escric el teu nom obstina-
dament / mentre al lluny la ciutat desperta / i sota l’asfalt ressona l’onada./ Escric el teu 
nom sobre aquest mur / que el temps ha alçat paraula a paraula / mentre espere la teua 
arribada / i el pas de la llum d’una claredat /a l’altra. 
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presentem autors de l’antiguitat. A més, entre els autors hi trobem un 
antic alumne participant de les nostres trobades, Alexis Sellés, raper que 
ja ens va escriure un rap per a l’obra de Mariola i el foc.  

Apareix així una nova activitat dins de l’àmbit lingüísticoliterari: la 
creació pròpia. Els nostre alumnat també pot ser autor de les lletres que 
es convertiran en cançons per ser interpretades a l’espectacle final. I no 
han de ser necessàriament poemes, el rap és un gènere on els adolescents 
es mouen amb major facilitat que els adults. Comprovar que ells són els 
«mestres» en alguns camps, i protagonistes, els encoratja a participar en 
l’escriptura de guions i cançons. 

El teatre també té un lloc important dins del projecte artístic Xà-
bia-2015. Hem tingut rapsodes que feien una lectura molt dramatitzada 
dins de les peces musicals del 1961 i 1970. Tot 1962 ha estat basat en un 
relat llarg, acompanyat de la banda, la lectura del qual va dur a terme un 
mestre jubilat de Xàbia. I en 1966 apareix una autèntica escena teatral 
amb cinc personatges: A, B, C, D i el Cor del CSE com a cinqué perso-
natge, el qual —a mode de cor grec—, representa el poble, la gent, la veu 
del carrer i dialogarà amb els altres personatges. 

El resultat de tot plegat va ser una nit inoblidable. Un concert mul-
titudinari on ens acompanyà un públic de vora 7000 persones14 que amb 
el seu suport incondicional i els incansables aplaudiments van transmetre 
molta energia als nostres xicons i xicones després de tot el cansament de 
tants assajos. I van demostrar als professorat que, una vegada més, el 
treball fet a classe, l’esforç i acumular son durant tres dies, paga la pena 
amb escreix.15 
 
 
 

                                                 
14 Segons dades de la policia local de Xàbia i la premsa. Podeu llegir la notÍcia de La veu 
del País valencià del 28 d’abril: http://www.laveupv.com/noticia/14030/mes-de-6.000-
persones-en-lespectacle-com-sona-leso-a-xabia 
15 Podeu veure’l en part, encara sense l’edició definitiva que tindrà al DVD en 
https://www.youtube.com/watch?v=YvegVxtYG74 
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7. AVALS I AVALUACIÓ FINAL 
Sense cap mena de dubte, el nostre millor aval, any rere any, és la 

resposta dels nostres estudiants i la seua immillorable predisposició 
envers aquest projecte. Un treball que no només afecta la seua formació 
musical, sinó que enriqueix el seu bagatge artístic i educatiu, preparant-
los per a ser més crítics i conscients de l’art a les seues vides com un 
element de relació social i multicultural. 

Per part dels professors, hem aconseguit una admiració i un reco-
neixement mutu bastant inusual que compensa amb escreix l’esforç 
realitzat. I per allà on hem passat sempre ens han felicitat pel civisme, 
alegria i il·lusió amb què aquests joves havien compartit aquests dies amb 
ells. 

Molts són els artistes que han donat suport i col·laboració al nostre 
projecte, tant del món de la música com del món de les lletres. Aquests 
són alguns exemples: 

 Escriptors: Imma Monsó, Anna Montero, Manel Rodríguez-
Castelló, Carlos Durà, Emilio Encabo, Begonya Mezquita, Vicente 
Roncero. 

 Música popular tradicional: Vicent Torrent, Quico el Celio, el Noi 
i el Mut de Ferreries, Dani Miquel, Pau Puig, Hipòlit Agulló, Pep 
Gimeno «Botifarra», Tres fan ball. 

 Compositors: Carles Santos, Llorenç Barber, Jérome Boulin, Teo 
Aparicio-Barberán, Vicente Roncero. 

 Músics de jazz: Jesús Santandreu, Voro García, Albert Palau, Alex 
Cesarini, Laura Simón.   

 Cantautors i grups pop: Feliu Ventura, Obrint pas, La gossa sorda, 
Soul atack, Teràpia de shock, Malnom. 
Com a anècdota, reproduïm les paraules de Pep Botifarra quan, en 

la seua primera intervenció amb el cor, va haver de parar de cantar 
emocionat: «Diuen que totes les dites populars són certes, però jo acabe 
de vore que ací no se n’acompleix una: A la joventut pa blanet. Doncs a 
aquests ja els podeu tirar rosegons, que es fan amb tot». 

També ens encoratja algun comentari dels nostres xicons i xicones, 
sentits durant aquests dies, alhora que ens encomanen la seua il·lusió per 
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continuar endavant: «Com Sona l’ESO és l’única trobada on encara no 
s’ha acabat la d’enguany, ja tens ganes que arribe la de l’any que ve». 

Queda doncs palés que l’avaluació de tot plegat després de setze 
anys d’experiència ens confirma que anem per bon camí. Una educació 
integrada que uneix ja cinquanta centres en un espai de 700 kilòmetres de 
nord a sud i mar enllà, fins a arribar a les Illes Balears. 

Fem ús dels instruments que coneixem, la música i la llengua, per 
oferir-los una bona mostra d’aquells trets característics de la nostra 
identitat i de valors universals que compartim com a éssers humans amb 
la resta del món.  

La majoria dels xicons i xicones experimenten, per primera vegada 
en les seues vides, les sensacions que produeix estar damunt l’escenari i 
que siguen els altres qui els escolten. El sentiment immediat que aquesta 
situació genera en l’adolescent és el de responsabilitat, assumida i compar-
tida juntament amb els seus companys. Davant d’aquesta responsabilitat, 
ells aporten treball, concentració i companyonia, així com les ganes de 
demostrar que ho saben i poden fer molt bé. 

Com dèiem al principi: música, educació, llengua... i la importància 
de col·laborar en el correcte desenvolupament de la intel·ligència emocio-
nal dels nostres joves, perquè, al capdavall, o més ben dit, per damunt de 
tot suren els sentiments, les emocions, l’empatia, la convivència... tot allò 
que forma part dels elements necessaris per esdevenir bones persones. 
Homes i dones del futur, amb valors humans que els permeten desenvo-
lupar-se en qualsevol camp de forma honesta i responsable, principal 
objectiu de l’educació secundària. Les nostres històries sempre tenen un 
rerefons relacionat amb aquests valors: el respecte per qualsevol condició 
social, física, sexual o de raça de les persones; i la idea que res és impossi-
ble si realment ho desitgem i ens esforcem per aconseguir-ho. El resultat 
és una experiència educativa, personal i musical que els marcarà de per 
vida. 

Amb tot, allò que desitgem és fer música, fer educació, fer ús de la 
llengua, fer país. 
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NOVES (I VELLES) DIDÀCTIQUES PER A ENSENYAR LLENGUA I 

LITERATURA AMB LES TIC 
Carme Durán Rivas 

Institut Obert de Catalunya (IOC). Grup Greal (UAB) 
  

es reflexions que compartiré en aquest article16 parteixen de la 
hipòtesi inicial que les eines TIC presenten un gran potencial 
per millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge de la 
llengua i la literatura, però que aquesta potencialitat (COLL: 

2008) només es pot fer efectiva quan es fonamenta en una sòlida forma-
ció del professorat, veritable motor de la millora educativa, i quan l’ús de 
les TIC s’integra en metodologies actives que atorguen el protagonisme a 
l’estudiant i que se centren en l’acompanyament al llarg del procés, com 
els treballs per projectes o les seqüències didàctiques (SD) (CAMPS: 
1994).  

Per desenvolupar aquest plantejament, estructuraré el text en tres 
parts. En la primera, argumentaré la necessitat d’una formació dels 
docents que respongui a les necessitats del context educatiu actual, molt 
diferent al de fa unes dècades. Aquesta formació ha d’incloure tant la 
integració de les eines i dels recursos tecnològics que tenim al nostre 
abast, com els coneixements sobre els continguts que volem ensenyar i els 
coneixements pedagògics sobre com s’ensenya i com s’aprèn. En la segona 
part, em centraré en les característiques de les SD i en les possibilitats 
que obren per integrar els avenços que la recerca en didàctica de la 
llengua i de la literatura ha posat de manifest, i defensaré que són el 
millor marc per a un ús significatiu de les Tecnologies de la Informació i 
de la Comunicació. Finalment, tancaré l’article amb unes reflexions finals 
a mode de conclusió.  
 

                                                 
16 L'article recull amb algunes variacions la comunicació que, amb el mateix títol, es va 
presentar a les jornades Realitat 2.0: experiència TIC en català a les aules, organitzades 
per la Universitat d'Estiu Rafael Altamira, Universitat d'Alacant (16-18 de juliol de 
2013). La presentació es pot consultar a http://es.slideshare.net/cduran/noves-i-velles-
didactiques. 

L 
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1. LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT COM A MOTOR DE LA MILLORA 

EDUCATIVA  
1.1 CONTEXTOS DIVERSOS DE FORMACIÓ DOCENT 

Si preguntéssim quina és la formació que ha de tenir un docent del 
segle XXI, segurament cada lector faria una llista extensa amb tot allò 
que els professors i mestres haurien de saber i de saber fer per ensenyar 
de manera eficaç. Perrenoud (2004) resumeix aquestes habilitats i 
coneixements en deu competències professionals que el docent ha de 
saber mobilitzar. D’entre elles, en destacaré una: l’organització de la 
pròpia formació contínua, la qual beu de fonts diverses i complementàri-
es que podríem sintetitzar en tres: a) l’experiència d’aula i la reflexió sobre 
la pròpia pràctica; b) els fonaments teòrics i la recerca, i c) l’aprenentatge 
en contextos informals a través de l’intercanvi amb altres docents.  

La pràctica d’aula ens permet situar-nos davant de la complexitat 
dels processos d’ensenyament i aprenentatge en el seu context natural. 
L’aula es mostra com un espai viu, dinàmic, complex i únic en què s’han 
de gestionar molts aspectes alhora: des de la selecció dels continguts 
objecte d’estudi i la manera com es presentaran a l’aula, fins a la gestió de 
la classe o l’atenció individualitzada a aquells alumnes que més ho 
necessiten, entre molts d’altres. Aquesta acció docent ha d’anar acompa-
nyada d’una reflexió sobre la pràctica que permeti avaluar els resultats de 
la intervenció i que, sovint, genera més preguntes que certeses: com 
fomentar els hàbits lectors entre uns adolescents que semblen tan allu-
nyats de la lectura literària; com apropar-los les obres clàssiques i aconse-
guir que les interpretin adequadament alhora que gaudeixin de la lectura; 
com ajudar els estudiants a entendre millor els textos que llegeixen; com 
donar-los eines perquè puguin escriure millor textos diversos; com 
treballar la gramàtica perquè els sigui útil per a millorar les seves produc-
cions, però que també sigui interessant per ella mateixa... 

Preguntes com aquestes ens porten al segon context de formació 
contínua: la fonamentació teòrica i la investigació. ¿Què se sap sobre com 
aprenem? ¿Quines són les metodologies que s’han mostrat més eficaces 
per ensenyar llengua o literatura? ¿Què ha descobert la recerca que ens 
permeti donar resposta a alguns d’aquests interrogants? Es tracta, per 
tant, d’un plantejament que va de la pràctica a la teoria tot pensant que 
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aquesta última ha de tornar a revertir en la pràctica. O dit d’una altra 
manera, cal partir d’una necessitat real que hem detectat a l’aula, buscar 
què en diuen els experts i dissenyar algun canvi que permeti avançar-ne 
una solució o —almenys— una millora. Cap de nosaltres confiaria en un 
metge que no estigués al dia dels avenços científics en medicina; cap de 
nosaltres hauria de confiar tampoc en un docent que no es plantegés un 
diàleg constant amb els últims avenços en la didàctica de la seva discipli-
na. 

El tercer context de formació ve donat per l’aprenentatge informal, 
sovint caracteritzat per la interacció entre iguals, i en aquest marc cal fer 
esment del paper rellevant que han tingut en els darrers anys les xarxes 
socials i les comunitats virtuals. Aquests nous contextos d’aprenentatge 
ens permeten traspassar les parets de l’aula, veure-les i viure-les a traves de 
les experiències que comparteixen els docents, tot escoltant la veu dels 
protagonistes, professors i alumnes. També permeten compartir reflexi-
ons teòriques o comentaris a partir de lectures o de conferències (podem 
seguir una presentació a Twitter, per exemple, a través dels comentaris 
que en fan els assistents mentre la veiem —o no— en streaming). Aquest 
tipus de formació, més erràtica, més irregular, és també més creativa i 
més flexible. 

Tots tres, l’observació i la reflexió a través de la pràctica d’aula, 
l’aprofundiment i l’enriquiment a partir de la fonamentació teòrica i de la 
investigació, i el fet de poder compartir i interactuar entre iguals, són 
contextos d’aprenentatge necessaris per encarar els canvis profunds que 
afecten al sistema educatiu, no només per la incorporació de les TIC, 
sinó sobretot per l’establiment d’una relació menys jeràrquica entre 
professor i estudiant, i pel valor més funcional que es dóna a l’educació 
—adreçada a més gent i, per tant, més democràtica— en què s’assumeix 
que l’aprenentatge no s’acaba amb el període escolar sinó que s’allarga al 
llarg de la vida.  
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Aquest nou panorama exigeix unes noves competències dels pro-
fessors, els quals, com assenyala Bauman:17  

 
han perdut una de les seves funcions més importants, que era la base de la seva 
autoritat en la història de l’educació. Fins ara el professor era el guardià del co-
neixement. Si volies coneixement havies de passar necessàriament per ell. Ara, 
en canvi, han de competir per aquest rol, perquè el coneixement ve de moltes al-
tres fonts. Internet ofereix l’oportunitat, temptadora i a la vegada enganyosa, 
d’estar en contacte amb el més nou, amb l’últim.  

 
Els docents han de poder ajudar a desenvolupar en els estudiants la 

capacitat d’aprendre de manera autònoma i això implica ensenyar-los, per 
exemple, a ser lectors crítics amb les fonts d’informació i a saber manejar 
un coneixement que sovint es presenta fragmentari i dispers.18 Per a 
Bauman (2007, 26), gran creador de metàfores, el professor del segle 
XXI ha de substituir la bala (l’habilitat d’assegurar una trajectòria lineal 
preestablerta) pel míssil intel·ligent (aquell que ajusta la trajectòria a les 
circumstàncies canviants). 

En aquest escenari, els recursos TIC poden esdevenir un repte i 
una oportunitat. Cal tenir en compte que, d’una banda, la incorporació 
d’eines tecnològiques en l’ensenyament promou dinàmiques d’aula menys 
rígides, on l’alumne és protagonista actiu del seu aprenentatge i el docent, 
guia i acompanyant en aquest procés; d’una altra, la comunicació a través 
d’internet ha generat gèneres discursius que no existien en contextos 
analògics, les característiques dels quals els estudiants han de conèixer per 
poder-hi participar de manera activa (la participació en fòrums o la 
publicació de comentaris en un blog, per exemple) i ha generat noves 
maneres d’accedir al coneixement (multicanal i hipertextual). 
 

                                                 
17 En una entrevista al diari Ara (31.03.2013), realitzada per Carles Capdevila. Dispo-
nible a: http://www.ara.cat/premium/suplements/ara_tu/No-perdut-lesperanca-entra 
rem-rao_0_892710736.html 
18 Estudis com el de Martí (2008) mostren que els estudiants de secundària no tenen 
prou recursos per avaluar la fiabilitat de la informació trobada a internet i que s'han de 
dissenyar dispositius didàctics que els ajudin a fer-se preguntes davant de les webs 
consultades. 
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1.2 NOVES I VELLES DIDÀCTIQUES  
Ara bé, perquè no sigui un simple traspàs d’allò que ja es feia a 

l’aula sense les TIC, el docent ha de tenir una formació sòlida que li 
permeti utilitzar la Internet i els recursos tecnològics al servei de 
l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i de la literatura. I quins són 
els coneixements que el professorat necessita en el context actual per 
ensenyar de manera eficaç als seus estudiants, tot fent servir les eines 
TIC? Aquests coneixements bàsics han estat identificat per Judi Harris19 
a partir del model que anomena Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK) que es fonamenta en tres àrees de coneixement 
diferents i en les interseccions que s’hi produeixen (figura 1).  

 

 
 
 

El model TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge). Font: 
http://www.tpack.org/ 

                                                 
19 Judi Harris és professora de Tecnologia Educativa del Collage William & Mary, de 
Virginia (Estats Units).  
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Segons Harris (Harris & Hofer, 2009), el docent ha de tenir un 
coneixement profund dels continguts d’ensenyament (Content Knowled-
ge), però també sobre com aprenem i, per tant, sobre com ensenyar de 
manera més eficaç (Pedagogical Knowledge). A més, ha de ser capaç de 
seleccionar aquests continguts en funció dels objectius previstos i de 
l’adequació als seus estudiants (Pedagogical Content Knowledge); és a dir, 
ha de tenir uns coneixements de la didàctica de la disciplina. Ha de 
conèixer i saber utilitzar les eines i els recursos tecnològics (Technological 
Knowledge) que impliquen uns continguts específics sobre com funcio-
nen aquestes eines (Technological Content Knowledge), i ha de saber com i 
quan utilitzar-les perquè siguin útils per millorar els processos 
d’ensenyament i aprenentatge (Technological Pedagogical Knowledge). En 
definitiva, segons aquesta autora el professor ha de situar-se en la inter-
secció de totes aquestes àrees del coneixement: ha de tenir uns coneixe-
ments sobre allò que vol ensenyar, sobre com ensenyar-ho perquè sigui 
més eficaç i sobre les eines tecnològiques que millor s’ajusten als objectius 
d’ensenyament (Technological Pedagogical Content Knowledge). A més, es 
tracta d’un coneixement que s’ha d’adaptar a un context determinat 
(Contexts), el d’uns estudiants concrets per als quals està pensada una 
activitat o una seqüència d’activitats. És a dir, s’ha d’emmotllar a un 
escenari dinàmic i canviant.  

Deixaré de banda per qüestions d’espai els aspectes relacionats 
amb les eines i amb els continguts, i insistiré en la importància dels 
referents didàctics i pedagògics dels docents ja que «la metodologia que 
un docent adopta per ensenyar depèn, en bona mesura, del concepte que 
té del que és aprendre» (DURÁN & MANRESA: 2011, 167). Explicitaré 
quins són els referents teòrics que sustenten les meves afirmacions i que 
provenen de Camps (1994, 2003) i mostraré que es tracta de «velles» 
propostes plenament vigents que podríem sintetitzar en quatre trets 
fonamentals (MILIAN: 2012, 9): 

 La implicació de l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge a tra-
vés de projectes reals, tal com defensaven Dewey i Kilpatrick a 
principis del segle XX en la seva proposta de treballs per projec-
tes. 
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 La importància de la motivació entesa com a motiu, com allò que 
mou l’estudiant a fer l’activitat (seguint els postulats de la teoria 
de l’activitat de Leontiev); i, per tant, la importància de dissenyar 
activitats amb una intencionalitat clara per als estudiants.  

 La necessitat de vetllar pels processos en la línia de les aportaci-
ons de la psicologia cognitiva, en què es remarquen la funció del 
procés i del context per promoure la reflexió metacognitiva i el 
control de l’aprenent sobre el seu aprenentatge. 

 La interacció entre iguals i amb l’expert com a eina fonamental 
per internalitzar el coneixement (VIGOTSKI: 1988).  

Segons aquests postulats, aprenem fent, interactuant i reflexionant 
sobre el propi aprenentatge. Per tant, l’aula d’un mestre que entengui 
d’aquesta manera l’aprenentatge és una aula on els estudiants es mouen, 
elaboren projectes i parlen a l’aula per interactuar amb els altres, mentre 
el docent vetlla per assegurar els processos d’aprenentatge a través de la 
guia i l’acompanyament.  

A banda de consideracions generals sobre l’aprenentatge, els pro-
fessors també han de tenir uns referents didàctics, aquells que concreten 
tot això a què hem fet referència en les línies anteriors en cada disciplina. 
Per exemple, per ensenyar a llegir (tot entenent que no és ensenyar el 
codi, sinó a comprendre textos diversos amb nivells de complexitat 
diferents) el docent ha d’haver-se apropiat d’algunes idees importants, 
com que llegir és un procés d’interacció entre un lector i un text, o que la 
lectura està relacionada amb l’objectiu que persegueix el lector; i que no 
llegim igual si busquem una dada concreta, que si volem recrear-nos en 
una història de ficció pel plaer de sentir que ens expliquen històries. Un 
mestre que sàpiga això serà conscient de la necessitat de pautar el procés 
de comprensió (per atendre els processos) i de contextualitzar la lectura 
(perquè el lector tingui una intencionalitat, un objectiu concret a l’hora 
d’enfrontar-se al text). 

O un altre exemple, les recerques actuals que se centren en 
l’ensenyament de la gramàtica apunten a la necessitat d’un ensenyament 
de la llengua vinculat als usos, però també mostren la necessitat 
d’assegurar un coneixement sistemàtic de la llengua que permeti als 
estudiants entendre com funciona el sistema lingüístic, sempre amb la 
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intenció final que aquest coneixement sistemàtic reverteixi en una millora 
tant de la interpretació de textos com de les pròpies produccions 
(CAMPS ET AL.: 2005; CAMPS & ZAYAS: 2006). Les implicacions per a 
l’ensenyament són evidents: cal assegurar uns coneixements gramaticals 
que reverteixin en l’ús de la llengua, però també que en permetin la 
sistematització; cal partir d’usos reals i no d’una llengua ideal, i tot això 
ha de passar per la reflexió sobre la llengua i per la manipulació per 
observar-ne el comportament. 

Pensem en la diferència entre aquestes dues propostes didàctiques 
centrades en el pronom feble hi (figures 2 i 3).  
 
 

 
 

Activitat sobre els pronoms febles en/hi 
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Seqüència didàctica sobre el pronom feble hi (CAMPS & FONTICH: 2003) 
 

En la primera, l’activitat consisteix a emplenar espais amb el pro-
nom corresponent. És probable que aquesta activitat anés precedida 
d’una l’explicació teòrica. Aquest és un format molt habitual en els llibres 
de text on el mètode d’aprenentatge és bàsicament deductiu: de 
l’explicació a l’exemple, i de l’exemple a l’exercitació a partir de les activi-
tats. En la segona, en canvi, els estudiants han de fer una investigació 
sobre l’ús oral informal d’aquest pronom en una àrea geogràfica determi-
nada (la que correspon a l’àmbit geogràfic on viuen els estudiants) a 
partir d’un estudi de camp. Es tracta d’una forma amb una dificultat 
afegida, ja que es tracta d’un pronom recessiu en el discurs oral informal 
en moltes zones, probablement per la interferència amb el sistema 
pronominal de la llengua castellana. D’aquesta manera, la realitat pluri-
lingüe es percep com un marc privilegiat per estudiat les formes lingüísti-
ques en els usos reals. A diferència de la primera, es tracta d’una proposta 
que observa i analitza usos reals i contextualitzats, que promou la utilit-
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zació de materials de consulta (gramàtiques, llibres de text, diccionaris...), 
que integra el discurs oral i escrit, com també l’ús de la reflexió sobre l’ús, 
que promou una participació activa dels estudiants en el seu propi 
aprenentatge i on la gramàtica es presenta com una cosa viva, útil i real.  
 
2. EL TREBALL PER PROJECTES I LES SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES 

Precisament tot això és a la base de l’elaboració del model de SD 
basades en els treballs per projectes (CAMPS: 1994). Podríem definir les 
SD com una successió d’activitats relaciones entre si de manera que cada 
una d’elles es vincula amb un marc global d’aprenentatge representat per 
la tasca o projecte final que han de fer els estudiants. D’aquesta manera, 
l’important no és cada activitat en ella mateixa sinó la relació que 
s’estableixen entre elles i el fil conductor que les guia. Com indica Camps 
(2003, 37), es tracta «d’activitats seqüenciades que prenen sentit per la 
intenció que motiva el projecte». 

Les SD tenen altres trets fonamentals:  
 en elles, s’hi interrelacionen diverses habilitats: els estudiants han 

de llegir textos diversos per escriure’n d’altres, han de parlar i es-
coltar els companys per dur a terme les activitats, sovint han de 
buscar informació i l’han de transformar amb les seves pròpies 
paraules; 

 l’avaluació forma part del procés des de l’inici i dota d’instru-
ments de regulació als estudiants la qual cosa els permet un ma-
jor control sobre el producte que s’espera i sobre els aprenentat-
ges que se’n deriven; 

 es tracta de tasques en què els estudiants han de treballar de ma-
nera col·laborativa, cosa que afavoreix la participació d’estudiants 
amb nivells de coneixements o habilitats diferents.  

El desenvolupament de la seqüència didàctica incorpora tres fases 
(CAMPS: 1994): la preparació, en què es formula el projecte (Què hem de 
fer?) i també es formulen els objectius d’aprenentatge (Què hem 
d’aprendre?); la realització, que inclou la planificació detallada dels 
continguts, de la situació discursiva i l’organització de la tasca a partir 
d’unes activitats previstes pel docent perquè l’estudiant pugui reeixir en la 
tasca encomanada; i una avaluació final en què es revisa de manera 
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explícita el producte final (Què hem fet?) i també els objectius 
d’aprenentatge (Què hem après?). 

Les TIC són inevitables i imprescindibles en aquest model. Com ja 
havíem assenyalat (MANRESA ET AL.: 2012, 37): 

 
En un ensenyament basat en SD, les tecnologies no representen un canvi con-
ceptual sobre l’ensenyament i l’aprenentatge en si mateix [...] sinó que hi en-
caixen a la perfecció i fins i tot potencien alguns dels principis fonamentals del 
que entenem per seqüència didàctica, a través, per exemple, de l’augment de les 
possibilitats per construir coneixement compartit.  

 
I ho són no només com a eines que ens permeten fer coses (buscar 

en internet una informació, utilitzar l’ordinador per elaborar una presen-
tació de diapositives que després farem servir en una exposició oral, 
utilitzar el corrector ortogràfic per revisar els textos), sinó perquè han 
propiciat gèneres discursius que no existien, alfabetismes nous a partir de 
la integració de diversos llenguatges semiòtics com vídeos, arxius de so, 
text, imatges, enllaços, etc., i noves maneres d’interactuar. Per exemple, 
obren la possibilitat de publicar i compartir els textos creats pels estudi-
ants en un blog o una wiki, o participar en un fòrum en què es parla sobre 
el llibre que s’està llegint a l’aula. Internet permet transcendir les parets 
de l’aula ordinària i es mostra alhora com una biblioteca on trobar tot 
tipus de textos i recursos, una impremta on publicar els textos propis i un 
mitjà de comunicació on interactuar amb els altres.  

D’altra banda, permeten al professor utilitzar recursos compartits 
a la xarxa per altres docents, agafar-los com a models, copiar-los o 
adaptar-los per fer-ne un de nou que s’ajusti als objectius previstos i al 
context d’estudiants al qual ha d’anar adreçat. En molts casos aquests 
recursos van acompanyats de les justificacions teòriques i també d’una 
reflexió sobre com ha funcionat el projecte a l’aula. Fins i tot, podem 
trobar els productes elaborats pels estudiants com a mostra del resultat 
final, productes que poden servir de model per a altres estudiants. Això 
vol dir que tot el que hi ha a la xarxa és innovador i s’ajusta a la línia 
metodològica que hem descrit més amunt? Evidentment a la xarxa es 
poden trobar recursos diversos creats des de perspectives molt diferents: 
des de projectes complexos molt seqüenciats fins a recursos que simple-
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ment copien el format del llibre de text però amb alguns elements 
digitals. De la mateixa manera que hem d’ajudar els estudiants a fer-se 
preguntes davant les pàgines web que consulten per aconseguir que 
desenvolupin una consciència lectora crítica, com a docents també hem 
de fer-nos preguntes davant dels recursos compartits: 
 

• Qui ha elaborat la proposta? 
• A qui va adreçat? Als estudiants? A altres professors? 
• Indica el nivell educatiu? 
• Explicita el projecte o la tasca? 
• Què han de fer els estudiants? 
• Quin és el destinatari de la tasca que han de fer els estudiants? 
• Explicita els objectius/continguts d’aprenentatge? 
• Quins són els objectius/continguts d’aprenentatge? 
• Quines activitats han de dur a terme els estudiants? 
• Són diverses? 
• S’hi interrelacionen diverses habilitats lingüístiques? 
• Com s’han seqüenciat? 
• Com està prevista l’avaluació? 
• És prou explícita per als aprenents? 
• Aquest material es podria adaptar a altres nivells educatius? 
• M’agrada la proposta? Per què? 

  
No es tracta de buscar receptes per aplicar-les tal qual, sinó 

d’experimentar a partir de tasques ja creades que permetin deslliurar-se 
—com a mínim de manera puntual— de la fragmentació de continguts 
que presenten els llibre de text. Es tracta d’oferir als estudiants entorns 
més favorables a l’aprenentatge, a través de metodologies actives centra-
des en l’estudiant a partir d’una tasca, d’un projecte, d’una recerca que 
doni sentit a les activitats que els nois i noies han de dur a terme per 
reeixir en aquella tasca, perquè com assenyala Philippe Meireu és respon-
sabilitat de l’educador fer emergir el desig d’aprendre a través de la creació 
de situacions favorables.  
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3. REFLEXIONS FINALS 
En definitiva, les TIC es presenten com un instrument amb moltes 

potencialitats per a la innovació i la millora de les pràctiques educatives, 
sempre i quan vagin lligades a una renovació metodològica que tingui en 
compte els avenços en didàctica de la llengua i de la literatura. Com he 
intentat assenyalar al llarg de l’article, aquesta renovació metodològica ha 
de tenir en compte velles aportacions que, malgrat haver estat formulades 
fa gairebé un segle, no han perdut gens de vigència. Els treballs per 
projectes i les SD basades en projectes es mostren com un marc immillo-
rable per a un ús de les TIC amb sentit. No es tracta de deixar-se enllu-
ernar per l’eina, sinó de justificar la utilització de cada recurs i la seva 
integració en la lògica de l’aprenentatge. I per a això és absolutament 
necessària una formació didàctica i pedagògica que permeti els docents 
fer-ne un ús adequat. 

D’altra banda, manquen més recerques que mostrin l’impacte de 
les TIC en la millora de les competències lingüístiques i comunicatives 
dels estudiants i que permetin avançar teories sobre com s’han incorporat 
aquestes tecnologies a l’educació i els seus efectes sobre els processos 
d’ensenyament i aprenentatge.  
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VIATJANT I LLEGINT: UN PROJECTE DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA 
Francesc Gisbert i Muñoz 

IES Mutxamel (l’Alacantí). Escola Valenciana 
 
1. LA LECTURA DINS I FORA DE L’AULA. QÜESTIONS PRÈVIES 

l març de 2015 la Universitat d’Alacant i el Departament de 
Filologia Catalana van organitzar el II Simposi de Literatu-
ra i Ensenyament. Em va tocar coordinar un dels fòrums de 
debat, en concret, «Tractament pedagògic de la literatura». 

A fi de dinamitzar el fòrum, es plantejaren una sèrie de preguntes als 
assistents, la majoria estudiants d’Educació i Filologia, però també 
docents en actiu. Les respostes a aquestes preguntes aprofitaren per a 
moure el debat i inferir una sèrie de conclusions, que enllacen amb 
l’objectiu últim d’aquest article: de primer, la necessitat de rescatar la 
literatura de la classe de llengua, on ha quedat segrestada per 
l’escolarització obligatòria, i la urgència de trencar el binomi «llibre igual 
a assignatura de»; i de segon, la urgència de trobar activitats i propostes 
capaces de «prestigiar» el patrimoni cultural valencià, de fer-lo interes-
sant i accessible per a un públic ampli i d’enfortir el sentiment d’identitat 
compartida dels valencians, com una peça més del procés de normalitza-
ció social i lingüística. El primer aspecte, l’emancipació de la literatura, 
només el podem aconseguir amb tècniques d’animació a la lectura 
dinàmiques i engrescadores, que capgiren la rutina de l’aula i donen una 
imatge viva dels llibres, connectada amb el món de cada dia. Una eina de 
tantes són les rutes literàries, pel gran abast de possibilitats. El segon 
repte, més ambiciós encara, cal encarar-lo amb activitats amb capacitat de 
convocatòria, a fi d’aplegar en un acte cultural tant els consumidors 
habituals com aquells que no tenen costum d’assistir-hi. 

Tot seguit farem un repàs de les preguntes que es plantejaren en el 
fòrum de debat d’aquell II Simposi de Literatura i Ensenyament i la 
relació amb el tema de les rutes literàries com a eina didàctica.  
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1.1 QUÈ NO HEM DE FER PERQUÈ ELS ALUMNES ODIEN LA CLASSE DE 

DE LITERATURA? 
Ja em conformaria si, com a mínim, no generàrem enemics mili-

tants dels llibres. Per tant, penseu quines coses no hem de fer: obligar 
sempre a llegir el mateix llibre a tothom, sense tindre en compte els 
desnivells d’una aula ni els gustos tan diferents? Obligar a llegir la classe 
de llibres que ens agraden a nosaltres, adults formals i respectables, 
segurament molt bons, però allunyats dels interessos i del món quotidià 
dels joves? Reproduir la classe de literatura que vam rebre en la nostra 
època d’estudiants: explicació magistral, lectura obligatòria, examen, 
aprovat o suspens...? Un truc que utilitze de vegades i que algú em va 
recordar al fòrum del Simposi va ser: en comptes de convidar a llegir un 
llibre, destacant-ne les virtuts, convidar a no llegir-lo: «no llegiu Ferran 
Torrent, té escenes immorals i satíriques»; «no llegiu aquesta novel·la de 
Clara Simó, hi ha escenes eròtiques pujadetes de to...» 

Caterina Valriu analitza les tendències de la LIJ actual i apunta al-
guns aspectes negatius, resultat de l’excessiva escolarització de la lectura:  
 

El més negatiu ha estat, sense cap mena de dubte, la identificació de la lectura 
com una tasca escolar més, haver-se d’empassar una llista de llibres com qui 
s’empassa una capsa de píndoles […]. L’escolarització de la lectura potser ha 
creat alguns lectors nous, però també n’ha fet perdre molts (2010, 75 i 76). 

 
Les dinàmiques derivades de les rutes literàries ens ajuden a de-

mostrar la relació de la literatura amb la vida:20 a triar llibres vinculats a 
l’espai referencial que els alumnes coneixen (poble, comarca i país); a 
exemplificar que les històries naixen de la realitat (passejada pels escena-
ris d’una novel·la); a visitar a un museu etnogràfic per amarar-nos de la 
forma de vida evocada; a visionar i comentar vídeos sobre l’època històri-
ca o els esdeveniments en què s’emmarca l’obra, etc.. D’altra banda, en el 
cas dels adults, les rutes són un reclam excel·lent per acostar la gent del 
carrer a una obra literària. Mentre que, a una presentació o un acte 
cultural a l’ús acostumen d’assistir «iniciats» o «habituals», en una ruta 
  

                                                 
20 Vegeu Camps & Viladegut (2009).  
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literària participen moltes persones més. És, per tant, un excel·lent recurs 
de convocatòria per a les associacions cíviques i les entitats culturals.  
 
1. 2 TENIM DRET A NO LLEGIR? 

L’objectiu a assolir en classe de literatura és fer llegir, caiga qui cai-
ga? I si en realitat, creem ben pocs lectors nous i en perdem un gavadal 
pel camí? O l’objectiu ha de ser mostrar les infinites possibilitats de la 
lectura, els mons fascinants, els personatges suggerents... a la manera d’un 
ham, que llancem per veure si, finalment, hi pica algú i el fem lector, com 
qui no vol la cosa? Una mestra del fòrum va dir: «Tenim dret a no 
menjar? Si ho fem ens morirem de fam?». Una altra participant, profes-
sora de filosofia, em va amollar una frase profunda: «Els drets no poden 
fer-se servir per a justificar les nostres renúncies». Un altre va piular: 
«Tenim dret a no estudiar, a no formar-nos? Sí, però quina llàstima si 
arribem a aquesta conclusió». L’escola ha de donar l’oportunitat d’elevar-
nos, no resignar-se a davallar al nivell de la majoria. 

Per a llegir, com per a qualsevol altra activitat, hem de tindre mo-
tius. Llegir un llibre que després implique participar en una excursió, fer 
un viatge, elaborar el guió d’una animació en equip o preparar una 
dramatització pot esperonar una miqueta els lectors reticents. La lectura 
no ha d’anar enfocada, exclusivament, a aprovar un examen. Ha de ser 
part d’un procés més llarg i ambiciós: la comprensió d’un món, d’una 
societat, d’uns personatges. I per aconseguir-ho, llegir el llibre ha 
«d’aprofitar» d’alguna cosa, a ulls del lector. Almenys, del lector no 
vocacional, que no té clar això de llegir per plaer. L’experiència demostra 
que els alumnes lligen amb més interés un llibre si saben que després 
«necessitaran» haver-lo llegit per participar en una activitat divertida o 
diferent, que si només els «aprofitarà» per aprovar un examen.  

En paraules dels professors Alexandre Bataller i Hèctor H. Gassó, 
editors d’Un amor, uns carrers. Cap a una didàctica de les rutes literàries 
(2014, 16) «considerem la ruta literària com a motor de les classes de 
literatura». Almenys, com un dels molts motors possibles (lectures 
variades i treballades, guies de lectura, tallers de literatura, tasques en 
equip, dramatitzacions, recitals, trobades amb autors, etc.) que han de 
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 combinar-se i mantindre la classe i els alumnes en moviment i curiositat 
constant.  
 
1.3 ELS DOCENTS TENIM EL DEURE DE LLEGIR?  

Si férem una enquesta fiable entre tots els docents de les diverses 
llengües, preguntant quants llibres lligen a l’any, quin penseu que en seria 
el resultat? Creieu que eixiria un nivell de lectura per damunt de la 
mitjana o, si fa no fa, idèntic al gros de la gent? Com pot aspirar a desper-
tar el plaer de la lectura algú que no llig o llig per obligació? «És que no 
tinc temps! És que estic criant! És que estic estressat per culpa de la 
Conselleria. És que els meus alumnes són uns salvatges. És que llegir no 
aprofita per a cobrar sexennis!» Confiaríem en un metge o en un arqui-
tecte que no llig habitualment articles o revistes relacionades amb la seua 
especialitat, per a estar al dia? O en fugiríem corrents, a cametes em 
valguen?  

No podem esperar crear lectors si ens limitem a seguir metòdica-
ment el llibre de text i a fer sempre les mateixes classes rutinàries amb el 
sistema explicació/ activitats/ correcció. La classe s’ha d’enriquir, ha de 
variar, ha de sorprendre, hem de preparar alternatives. Que costa? Que 
no ens ho agrairan? Que els resultats no seran proporcionals als esforços? 
I tant. Però cal intentar-ho i no rendir-se a la rutina. D’igual manera que 
exigim estudi als nostres alumnes, els docents també hem d’exigir-nos 
«preparació» i «formació». La motivació del professorat és molt baixa, en 
part com a conseqüència del tracte rebut per l’administració i la societat, 
però també perquè ens desanimem i perdem la il·lusió. Per a il·lusionar 
hem d’il·lusionar-nos primer nosaltres. La preparació d’una ruta literària 
implica una coordinació prèvia, entre professors que poden ser de 
diferents matèries i fins i tot de diferents nivells. I també un treball més 
pròxim, més de tu a tu, amb els alumnes. Tot no seran flors i violes, 
evidentment. Però representa un trencament amb la monotonia. La qual 
cosa sempre és d’agrair. Qui en dubte, que faça el següent experiment 
mental: què recordeu amb major intensitat de la vostra etapa d’estudiants? 
Les explicacions diàries dels professors o les eixides, les activitats extraes-
colars i les xarrades de gent de fora del centre?  
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1.4 COM TRIAR UNA BONA LECTURA?  
Sens dubte, la pregunta del milió. Si algú ho sap, que patente la 

resposta, es farà ric. Al fòrum del II Simposi vaig tindre algunes respostes 
interessants: «una lectura, mai no serà bona per a tots, hi haurà gent a 
qui agradarà i a qui no»; una mestra em deia, «jo m’assessore per les 
meues filles, primer els passe els llibres a elles, i si els agraden, ja tinc un 
punt de partida»; un altre, veterà, «l’experiència d’anys, em fa veure quins 
libres agraden més als alumnes i quins no»; la majoria teniu washaps, 
formeu part d’un bon grapat de grups i esmerceu el temps donant la 
llanda amb fotos de vestidets descolorits, acudits verds o flautades per 
l’estil. D’igual manera que es parla, de tant en tant, de l’última pel·lícula 
de la saga d’Els jocs de la fam o de Crepuscle, també necessitem fòrums on 
es parle de llibres en llibertat. La millor forma de valorar o conèixer un 
llibre, és pel boca a boca, o xat a xat, o washap a washap.21 

La tria del llibre és especialment delicada en el cas d’una ruta literà-
ria.22 Més endavant dediquem un punt a parlar-ne. Només avançaré que 
per a l’èxit d’una ruta literàri, és tan important la tria de la lectura com la 
tria de la metodologia que seguirem en l’activitat. Un bon guia o una 
bona dinàmica de grup poden convertir en interessant una lectura fluixa. 
Mentre que una explicació avorrida o un plantejament que no engresque 
l’alumnat pot malbaratar tots els esforços.  
 
1.5 COM ANIMAR A LLEGIR?  

Sovint escoltem i llegim que els pares han de donar exemple als fills: 
de civisme, de tolerància, d’honradesa, de santedat i de lectura. I els 
mestres, en donem? Entrem a l’aula i els comenten l’última novel·la que 
estem llegint? Expliquem als xicots que rere moltes pel·lícules de cinema 
hi ha novel·les? Els contem anècdotes divertides sobre escriptors (n’hi ha 
a cabassos, reals o inventades, tant se’n dóna), com fan els bons profes-
sors de ciències, quan parlen de la vida i manies de Newton, Curie o 
                                                 
21 És molt recomanable la guia didàctica Més contes, per favor (2015), de Gemma Lluch, 
Llorenç Giménez i Joan Portell. I en referència als recursos digitals, l'apartat dedicat a 
blogs, fòrums i pàgines d'internet (2015, 77). 
22 En parlen, a bastament, Joan Chavarria, Jordi Dolç i Màrius Pont en El paisatge com a 
itinerari (1994). 
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Einstein? Donem una imatge viva de la literatura o una imatge de fòssil 
de museu? 
 

Molts pocs professionals de l’ensenyament són lectors apassionats o narradors 
sensibles o animadors entusiastes. Els professionals de l’ensenyament encara 
perden massa temps plantejant-se si cal fer llegir obligatòriament, si s’han de 
demanar fitxes i resums i comentaris després de cada lectura. L’escola gasta mol-
tes energies a fer llegir, però no a crear lectors. Quan els nois i les noies deixen 
l’escola, molt sovint deixen la lectura. Perquè han apres, i l’escola els ha ensenyat, 
que la lectura és una activitat escolar i obligatòria (ALOY: 2000).  

 
2. UN MÓN DE RUTES 

En un altre article, publicat en la revista Aula de Lletres (GISBERT: 
2015a), feia un repàs de les rutes literàries en actiu, en l’àmbit lingüístic 
català i també d’algunes a l’estranger. Les rutes formen part de la difusió 
cultural i la promoció turística de molts països, arreu del món. En el cas 
de la literatura catalana, s’observa un interés creixent durant l’última 
dècada. Bona prova és la web d’espaisescrits,23 com les convocatòries 
periòdiques de què es fa ressò la pàgina lletrescatalanes.cat o endrets.cat. 
Amb tot, de les 57 rutes literàries inventariades, ara com ara, en la pàgina 
d’espaisescrits, només dues són del País Valencià: una ruta per la Sueca 
de Joan Fuster i una altra pel Benassal de Carles Salvador. A diferència 
del que ocorre en altres països, les rutes literàries no es dissenyen ni 
s’impulsen des de l’administració, ja siga cultural o turística. Sinó des 
d’entitats, associacions i, sovint, al caliu de l’escola. Pel que fa als recursos 
editorials, al Principat és relativament fàcil trobar monografies sobre 
rutes literàries, com per exemple de Verdaguer, Pla o Maragall. Les 
editorials valencianes no tenen cap llibre divulgatiu, llevat d’algun article 
o publicació universitària de destinatari molt específic. Només fa relati-
vament poc, estan apareixent propostes didàctiques.24 Fet i fet, la primera 

                                                 
23 Vegeu www.espaisescrits.cat. 
24 És el cas d'obres com Ribera, de Josep Lozano, amb històries ambientades a la 
comarca que han aprofitat per bastir algunes rutes; o més recentment, Esperant la lluna 
plena (2014), de Vicent Sanhermelando, novel·la històrica publicada en la col·lecció 
juvenil «Esguard» de Bromera, que proposa un recorregut per la València medieval i 
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aposta seriosa per difondre les rutes literàries en premsa va ser la secció 
«Viatjant i llegint», del diari digital La Veu del País Valencià, que centra-
rà el capítol final d’aquest article.  

L’ajuntament de Barcelona25 organitza anualment força recorreguts 
turístics per la ciutat. Alguns estan protagonitzats per rutes d’un èxit més 
que notable, com l’anomenada «Barcelona, una ciutat de llibre», a partir 
de L’ombra del vent, La catedral del mar, La plaça del diamant, L’auca del 
senyor Esteve, La ciudad de los prodigios, Si te dicen que caí, Senyoria, La 
felicitat, etc. D’altres proposen excursions per parcs naturals. Una prova 
que la literatura s’ha de valorar com una part més del patrimoni cultural i 
turístic. Des de llibresperllegir.cat s’ha impulsat una altra iniciativa 
interessant, un mapa que permet localitzar títols via google i relacionar-
los amb el seu autor. «El Mapa Literari Català 2.0» és una aplicació web 
a partir de Google Maps amb la qual podem consultar diferents punts de 
la geografia mundial amb enllaços a textos de la literatura catalana. N’hi 
ha vora cinc-cents fragments, amb fotografies, vídeos i àudios. En alguns 
casos, hi ha la possibilitat d’una ruta virtual o de descarregar-ne l’itinerari. 
És similar als recursos internacionals de les pàgines «bookcities», que 
permeten introduir el nom d’una ciutat i esbrinar quines són les obres 
que en parlen. Ben útil abans de planificar un viatge. Una altra eina és 
«Global Bookshelf», un cercador de llibres que facilita la recerca per regió, 
per gènere i la descàrrega dels llibres en format digital. Un projecte molt 
interessant són les àudio guies. Hi ha pàgines, com woices.com, on els 
usuaris poden gravar diferents itineraris per una mateixa ciutat. El viatger 
entra en la pàgina, busca el que li interessa i es descarrega l’audioguia al 
seu mòbil. Un recurs complementari als codis QR de «resposta ràpida» 
per mòbil que estan proliferant.  

                                                                                                               
islàmica; també cal esmentar Llegendes de la ciutat de València (2009), de Víctor 
Labrado, amb un mapa i un intinerari per la València llegendària.    
25 Trobareu un munt de possibilitats, amb llibres tant en castellà com en català, a la web 
institucional www.coneixerbcn.com/les-nostres-passejades/literatura/. També en el 
llibre de Cecília Lorenzo (2007), Guia de rutes literàries per la xarxa de Parcs Naturals. 
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Llorenç Soldevila ha treballat les possibilitats didàctiques de les ru-
tes literàries aplicades també a l’escola.26 Afirma que: «Possiblement, amb 
els anys d’experiència didàctica des quals podem parlar, el recurs de les 
rutes literàries és un dels més eficaços i rendibles d’entre tots els que hem 
utilitzat» (2004, 28). Afig, a més a més, el valor de les rutes o de les 
marques literàries per a crear llaços entre els diversos territoris d’una 
comunitat lingüística.  

Un símptoma de la consideració creixent de les rutes i de l’interés 
que desperten entre els estudiosos va ser el I Congrés de Geografies 
Literàries, l’any 2012, organitzat pel Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura de la Facultat de Magisteri de la Universitat de 
Valencià.27 Al País Valencià han aparegut algunes propostes, amb un 
cert retard i sempre vinculades a l’associacionisme, més que no a les 
institucions. La més consolidada és, potser, la ruta Estellés per València i 
Burjassot.28 La majoria, però, naixen a causa d’una commemoració i no 
tenen continuïtat.  
  
2.1 METODOLOGIA: COM PLANIFICAR LA RUTA 

Abans de treballar un llibre per a elaborar una ruta literària o po-
sar-ne en pràctica alguna de ja existent, cal tindre en compte una sèrie de 
consideracions: 

a) Tria del text (poemes, rondalles, novel·la, etc.). No podem cre-
ar una ruta literària del no res, el text ha de presentar unes condicions 
mínimes: geografia identificable, topònims, espais urbans, paratges 
naturals, personatges reals o llegendaris, vinculació de l’autor, etc.  

b) Selecció de les seqüències a comentar. La ruta ha de combinar 
explicacions i lectures. Cal saber triar els fragments més interessants o 
sucosos, sense complicacions però suggestius, a partir dels quals filar 
comentaris històrics, artístics, literaris, botànics, etc. que acompanyaran i 

                                                 
26  Vegeu un llistat de la seua dedicació al món de les rutes literàries en 
http://jornades.uab.cat/terrassaliteratura/sites/jornades.uab.cat.terrassaliteratura/files
/lsoldevila.pdf 
27 Resultat d'aquest congrés és el llibre Uns amors, uns carrers. Cap a una didàctica de les 
geografies literàries (BATALLER & GASSÓ: 2014).  
28 Vegeu www.fundacioestelles.org 
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contextualitzaran la lectura. Hem d’anar alerta de no llegir fragments 
massa llargs. El més important en una ruta és captar l’interés del públic. 
No hem d’obsessionar-nos per explicar-ho tot: millor donar unes poques 
pinzellades per a despertar la curiositat que avorrir l’auditori.  

c) Divulgació per damunt d’erudició. Encara que el llibre o el text 
literari que serveix de punt de partida siga d’allò més estimulant, la ruta 
se’n pot anar en orris si el guia o col·laboradors no tenen clar el seu paper: 
divulgar, captar l’atenció, entretindre, per damunt d’orar, cansar amb 
detalls o impartir una conferència. Tant el recorregut com les explicaci-
ons han de ser dinàmiques i facilitar la participació dels assistents. No 
són aconsellables les lectures llargues ni les explicacions tedioses que 
superen els deu minuts per parada. Si hi ha diversos guies, molt millor, 
alternen les intervencions i tot esdevé més fluït. 
La preparació de la ruta implica una recerca prèvia d’informació, per a 
completar i contextualitzar les lectures. Cal llegir algun estudi sobre 
l’obra literària que comentem, buscar informació de la toponímia, de la 
història, de les formes de vida o de qualsevol altre aspecte sobre el qual 
interesse parlar. Les anècdotes i les curiositats són imprescindibles. En 
aquest sentit, sempre resulten molt útils els llibres de memòries, biografi-
es o estudis parcials sobre l’obra i la vida dels autors.  

d) Participació del públic. És molt recomanable implicar els assis-
tents, sobretot si l’activitat està enfocada a estudiants. Els estudiants 
(xiquets i jovençols) tenen tendència a desconnectar quan consideren que 
la història no va amb ells. Una bona forma d’implicar el públic és prepa-
rar l’activitat de manera que hagen de llegir o dramatitzar fragments de 
textos. 

e) Díptics. Encara que no és condició indispensable, sí que convé 
repartir algun díptic. En el cas dels alumnes, si no és possible a tots, 
almenys, un per petit grup. Els díptics poden contindre un mapa del 
recorregut i una selecció de les lectures.  
Aquesta reflexió prèvia ha de conduir-nos a una fita. L’elaboració del 
guió d’una ruta literària. Si la ruta ja existeix, podem adaptar-la als 
nostres interessos o a l’edat i nivell dels assistents, seleccionar què visita-
rem i què explicarem. I si la ruta no existeix o ens estimem més un treball 
personal, la podem dissenyar al nostre gust. Una vegada triat el text, toca 
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fixar els punts d’interés, l’itinerari, la durada de les parades i el caràcter de 
les explicacions. En cada punt, hem de tindre clar què anem a explicar i 
quines relacions volem establir entre l’obra literària i el context històric, 
geogràfic, artístic, etnològic, etc.   
 
3. LES RUTES LITERÀRIES DEL PROJECTE «VIATJANT I 
LLEGINT»29 

L’estiu del 2014, el diari digital La Veu del País Valencià començà 
una secció nova, «Vitjant i llegint», on vaig tindre l’oportunitat de 
difondre tot un seguit de propostes de rutes literàries. Moltes estan 
consolidades i es convoquen periòdicament, com en el cas de les rutes de 
la Coordinadora pel Valencià de l’Alcoià-Comtat. D’altres, són esbossos 
o projectes. Totes les rutes poden adaptar-se tant al públic adult com a 
l’escolar. La publicació dels articles en un mitjà digital va comportar dos 
avantatges: en primer lloc, contribuí a la difusió de les propostes i facilità 
l’accés a una pàgina on són totes agrupades, amb enllaços a fotos i vídeos; 
de segon, aconseguí un punt de referència on anar publicant noves 
aportacions en el futur. Una prova de la bona acollida de la secció ha 
estat la decisió de continuar-la durant l’estiu del 2015.  

El model de ruta literària que proposem és aquell que permet una 
visita o excursió de poques hores, en un matí o una vesprada. Tampoc és 
imprescindible haver llegit el llibre. La metodologia de les explicacions és 
el punt crític on una ruta pot elevar-se a l’èxit o decaure a l’ensopiment. 
Ha d’apostar sempre, per intervencions dinàmiques i entenedores, 
planeres i capaces de captar l’atenció dels assistents. Aquestes explicaci-
ons s’han d’adaptar a l’edat i als interessos dels participants. Si la ruta és 
per a xiquets de primària, cal potenciar la dramatització, els contacontes i 
la brevetat. Si són estudiants grans o adults, podem aspirar a una major 
dosi de continguts i de lectures, però sense perdre de vista que estem 
divulgant, no impartint una classe magistral.  
Els articles i les rutes publicades en aquella primera edició van ser els 
següents: 

                                                 
29 Els articles es poden llegir, amb imatges i vídeos, en La veu del País Valencià: «Viat-
jant i llegint» http://opinions.laveupv.com/viatjant-i-llegint-rutes-literaries 
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1) «Rutes d’Enric Valor». A partir de les Rondalles valencianes 
d’Enric Valor, es proposa un recorregut per poblacions vinculades a 
l’autor: Castalla urbana (Sense la terra promesa i Converses amb un senyor 
escriptor); ruta del mas de Planisses (basada en «Contalles de la boira» i 
altres narracions); ruta per Penàguila (a partir d’algunes rondalles). 

2) «Alcoi industrial i modernista». Diverses rutes per Alcoi, amb 
les novel·les Júlia, d’Isabel Clara-Simó, i Els lluitadors, de Francesc 
Gisbert.30 

3) «Rutes de llegenda». Itineraris basats en Llegendes valencianes i 
Llegendes de la ciutat de València, de Víctor Labrado, i en Llegendes del 
sud, de Joan Borja. En el cas de Llegendes valencianes hi ha una ruta 
consolidada, pel barranc de l’Encantada, que es convoca de tant en tant.  

4) «Otos i la ruta dels rellotges». La lectura de la novel·la Pana ne-
gra i del conte El gatet d’Otos, de Joan Olivares, enllaça amb la ruta dels 
rellotges de sol per Otos (Vall d’Albaida). 

5) «Altea i la ruta de Carmelina». Aquest article va ser redactat pel 
professor Joan Borja, expert en l’obra de l’escriptora d’Altea, Carmelina 
Sánchez Cutillas, i en Matèria de Bretanya. 

6) «Rutes corsàries i morisques». Ruta literària basada en la no-
vel·la La llegenda del corsari, de Francesc Gisbert. La primera part de la 
novel·la està ambientada a Cocentaina i ha generat una ruta literària pel 
barri antic que es convoca periòdicament. També es proposa la visita a 
altres dos escenaris del llibre, Xàtiva i les Illes Columbretes. En el cas de 
les Columbretes, hi ha el conte d’Anna Monner L’obsessió de Balthazar 
Hurley. 

7) «Gandia, joia entre clàssics i moderns». Visita a Gandia, amb la 
referència als clàssics, March i Martorell, i al poeta Josep Piera. 

8) «Llibres de motxilla». A més de rutes urbanes o per espais con-
crets, hi ha la possibilitat de les rutes etnobotàniques pel camp o la 
muntanya. Dedicàrem un article a l’aprofitament didàctic de les obres de 

                                                 
30 Hi ha una aproximació a aquesta ruta i a altres de la ciutat d'Alcoi en Gisbert 
(2015b).  
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Joan Pellicer, el Costumari botànic i Meravelles de Diània; també, de 
l’Herbari, de Daniel Climent i Ferran Zuriaga. 

9) «Ruta del Tirisiti». L’ultima ruta va explicar el teatre de titelles 
del Tirisiti i la seua vinculació amb el Museu del Nadal d’Alcoi i amb el 
Museu de la Titella de la Vall d’Albaida.  

En la segona temporada, l’estiu del 2015, la secció va continuar 
amb altres propostes, com ara:  

1) «Elx: la perla del sud». Un recorregut pel Palmerar d’Elx com-
binat amb la lectura de Rondalles del Baix Vinalopó, de Ximo Caturla, Els 
països de Tallamar, de Joan Carles Martí Casanova o alguns poemes de 
Gaspar Jaén i Urban; 

2) «La ruta de les bruixes». Hi ha molts llocs envoltats de llegenda, 
com explica l’estudi Fantasmes al palau: tradicions esotèriques valencianes, 
d’Ivan Carbonell, Els endimoniats de la Balma, d’Àlvar Montferrer, o Les 
bruixes es pentinen, de Joan Soler; 

3) «Emigrants d’Amèrica». Selecció de lectures que tracten el tema 
de l’emigració a Amèrica: Havanera, de Francesc Bodí; Material fotogràfic, 
de Ximo Espinós; o les novel·les juvenils Pell roja, rostre pàl·lid i A l’altra 
banda de de les muntanyes, de Maria Jesús Bolta.  

 Els articles es poden consultar en la xarxa, en la secció «Vitjant i 
llegint» del diari La Veu del País Valencià. De totes les rutes, n’hem 
seleccionat tres que comentarem a tall d’exemple. 
 
3.1 RUTES D’ENRIC VALOR31 

Es tracta de tres rutes diferents i alhora complementàries de la 
comarca de l’Alcoià.32  

Penàguila, una petita localitat de l’Alcoià de vora tres-cents habi-
tants, protagonitza «La ruta de les Rondalles». El jove Enric Valor hi 
sojornà alguns estius en una casa senyorial de la plaça de l’Arbre. Un 

                                                 
31 Una bona font d'inspiració per a noves rutes basades en l'obra de Valor és el catàleg 
fotogràfic de l'exposició Paisatges de Valor, elaborat pels professors Joan Borja i Vicent 
Brotons (2011).  
32 Trobareu més informació de les rutes i els díptics en els enllaços: 
www.trobadesalcoiacomtat.cat i www.casaruralvalor.eu. 
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edifici restaurat i transformat en la Casa Rural Valor. Es tracta del 
primer hotel que porta el nom d’un escriptor en valencià. Els propietaris 
han tingut el bon gust de batejar cadascuna de les cinc habitacions amb el 
nom d’una rondalla de Valor arreplegada a Penàguila: «I queixalets, 
també…», «Esclafamuntanyes», «El dimoni fumador», «El castell del 
Sol» i «Home roig, gos pelut i pedra redona».  

La ruta té una durada aproximada de dues hores (variable segons 
les lectures i les explicacions), dividida en tres parts: una primera urbana, 
pel llavador (el més cèlebre de les lletres valencianes, escenari mític de la 
rondalla «I queixalets, també...») i els carrers estrets amarats d’història i 
de misteri; una segona pel camp, pel camí del Calvari que puja a la 
Coveta Fumà —si teniu sort, potser vos creueu amb el dimoni fumador; i 
una tercera, que per si sola pot durar una altra hora, per a visitar el Jardí 
de Santos (una finca d’esplai deliciosa de principis de segle XIX oberta al 
públic, amb un orquidiari, un laberint de teixos i un museu etnogràfic). 
Una altra possibilitat posada en pràctica per alguns centres és organitzar 
una gimcana durant la visita, amb activitats relacionades amb la literatura, 
la història i la botànica.  

En cada punt es pot llegir un fragment de rondalla o fer una dra-
matització, com «I queixalets també», al Llavador; «El dimoni fumador», 
al camí del Calvari; o «El castell del Sol», al jardí de Santos. Són moltes 
les escoles que visiten Penàguila durant els últims anys, per a recórrer la 
ruta o visitar el poble o el safari Aitana que hi ha prop. D’altra banda, des 
la Coordinadora pel Valencià, es fa una convocatòria anual que s’ha 
convertit en punt de trobada per als enamorats de les històries. La lectura 
de fragments ha estat substituïda per la dramatització de rondalles, 
gràcies a la participació altruista de rondallaires i escriptors de tot el 
nostre territori, com ara Almudena Francés, Víctor Labrado, Jordi Raül 
Verdú, Mercè Climent, Juli Capilla, Ximo Espinós, Miquel Puig, Joan 
Jordà, Francesc Gisbert o l’etnobotànic Daniel Climent. Aquesta trobada 
de contacontes i romancers acaba amb un dinar de germanor al restau-
rant de la Casa Valor, on els responsables preparen plats de repica’m el 
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colze a l’estil de «Pericana a la Mare dels Peixos» o «Amanida del Gegant 
del Romaní».33  

La segona i tercera ruta transcorren a Castalla. Castalla és el poble 
natal d’Enric Valor. Hi ha dues propostes: una és la Ruta literària per 
Castalla, basada en la novel·la Sense la terra promesa (1997) promoguda, 
entre altres, pel Centre Cultural Castellut. Un recorregut urbà pel barri 
antic que ens porta pel carrer Major, les cases senyorials, la casa on va 
viure Enric Valor —tant de bo algun dia es convertisca en museu o 
centre d’interpretació—, l’església, l’ermita o la placeta del Pollastre. 
Podeu completar el dia amb una visita al castell de Castalla o als pobles 
veïns, amb un Museu de la Nina (Onil) i un Museu del Joguet (Ibi). La 
ruta alterna lectures, comentaris literaris i explicacions històriques, i es 
pot adaptar fàcilment a l’edat dels participants.  

La família Valor va ser propietària de terres al terme de Castalla. 
La tercera ruta literària ens porta fins al mas de Planisses, prop del 
paratge conegut com el Xorret de Catí. Un mas dels Valor evocat en 
«Contalles de la boira». Una passejada per sendes i camins de muntanya, 
de baixa dificultat si porteu un bon calcer. Les vistes són espectaculars 
durant tota l’excursió, en especial a la pujada a l’Alt de Guisop, des d’on 
contempleu els parcs naturals de Mariola, la Font Roja i bona part de les 
serres de les comarques centrals i de l’Alacantí. El seu inspirador és el 
professor Vicent Brotons de la Universitat d’Alacant. Si navegueu per la 
xarxa, hi trobareu penjat un reportatge del programa Medi Ambient de 
Canal 9. 
  
3.2 RUTES DE LLEGENDA 

Són diverses rutes a partir dels llibres Llegendes valencianes i Lle-
gendes de la ciutat de València, de Víctor Labrado. I també del llibre 
Llegendes del sud, de Joan Borja. Llegendes valencianes, de Víctor Labrado 
(2007), és un títol imprescindible, de gran format i il·lustrat a tot color 
per Francesc Santana. La primera obra divulgativa de l’imaginari popular 
valencià, amb contalles sobre l’home dels nassos, els gambosins, els 

                                                 
33 La Coordinadora pel Valencià de l'Alcoià-Comtat i Diània Televisió van enregistrar 
els contes. Alguns poden visualitzar-se en www.dianiatv.com. 
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nyítols, el Trib Reial, les encantades, les serps, la Quarantamaula, el Caro, 
els espantacriatures, etc.  

Són moltes les rutes que podrien dissenyar-se a partir de les Lle-
gendes valencianes, tantes com pobles. La que centrava el nostre article és 
la ruta pel Barranc de l’Encantada.34 Hi podeu accedir per carretera, en 
passar Planes, o per una senda, des del pantà de Beniarrés (tots dos 
pobles al Comtat). Si féu la passejada des de qualsevol dels dos punts 
(per a novells, està més senyalitzada la ruta per Planes), recorrereu el llit 
del riu per l’interior del barranc que forma la serra d’Albureca. I qui sap si 
tindreu la fortuna de trobar-vos la princesa que dorm al palau submergit 
del toll de l’Encantà i només ix de tard en tard, a temptar-nos amb joies 
extraordinàries i una bellesa excepcional. Aquesta ruta, d’un matí de 
durada, permet: contar o dramatitzar diverses rondalles, com ara «El lleó 
del Benicadell», «La vídua de l’Orxa»,«El Caro» o «L’encantà»; explicar 
la riquesa etnobotànica del paratge (ací són molt útils els tres volums del 
Costumari botànic); evocar la història dels moriscos; descriure la vida als 
masos i als molins d’aigua, com el que hi havia al paratge.  

Víctor Labrado també és el compilador de Llegendes de la ciutat de 
València (2009).35 Traça diversos itineraris urbans pel cap i casal, a partir 
de llegendes associades a espais o edificis singulars (les Torres dels 
Serrans, la muralla i la lluna de València, els donyets del senyor de 
Nàquera, les contalles del misteriós carrer de Cavallers, el mercat de les 
tres ferams, el drac del Patriarca, etc.). El llibre compta amb un mapa del 
centre de València que indica el recorregut a seguir.  

I per últim, un altre manual, les Llegendes del Sud, de Joan Borja. 
Un estudi divulgatiu i sistemàtic de tots els motius rondallístics i llegen-
daris del sud del País Valencià, agrupats per comarques, cosa que en 
facilita la recerca. La primera guia llegendària de les comarques del sud 
que va explicant les històries més peculiars de cada poble. Un llibre de 
capçalera a casa, de guantera al cotxe i de butxaca a la motxilla, que 

                                                 
34 Hi ha un díptic que es pot descarregar en la secció de materials de www.trobadesalco 
iacomtat.cat.  
35 Hi ha un vídeo d'una de les rutes en www.uv.es (cal buscar llegendes de la ciutat de 
València).  
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hauria d’acompanyar-nos en qualsevol excursió, a peu o amb la imagina-
ció. Amb llibres com els comentats, aprenem a conèixer i, per tant, a 
valorar, que la història dels nostres pobles no l’expliquen només els 
edificis pintorescos i els successos pretèrits. Sinó també, petites joies 
amagades en la memòria de la gent senzilla, costums, creences, llegendes i 
rondalles, supervivents de temps ancestrals que parlen i busquen qui les 
escolte des de les pàgines d’un llibre.  
   
3.3 OTOS I LA RUTA DELS RELLOTGES 

La lectura de les novel·les Pana Negra i Vespres de sang, i del conte 
El gatet d’Otos de Joan Olivares, enllaça una ruta literària amb una altra 
sobre rellotges de sol.36 

Otos és un poble de la Vall d’Albaida de cinc-cents habitants, da-
vant per davant del Benicadell. I és també el poble de l’escriptor Joan 
Olivares, un dels autors més reconeguts de les lletres valencianes. Els 
pobles menuts corren el perill de patir una sagnia constant d’habitants i 
quedar, a poc a poc, despoblats. Olivares ideà una fórmula perquè el seu 
poble fóra conegut. Dotar-lo d’atractius turístics, addicionals al paisatge. 
A fi d’aconseguir-ho, uní la faceta d’escriptor a una altra no tan coneguda, 
la de restaurador (és propietari de la Casa Rural Ca les Senyoretes) i la de 
gnomista: constructor de rellotges de Sol. Així, Otos s’ha convertir en el 
poble dels rellotges de sol. Més d’una dotzena de rellotges escampats per 
les façanes dels carrers i per tot el nucli urbà de la localitat, cadascun obra 
d’un artista diferent, cadascun amb una història pròpia: «El rellotge dels 
pimentons», de Rafael Armengol (homenatge a la terra i a la poesia de 
Vicent Andrés Estellés); «La bici-rellotge» d’Antoni Miró; «Polifem», de 
Manuel Boix (un ull del temps, inspirat en la victòria d’Ulisses sobre el 
ciclop); «Unió», d’Elisa Martí (un rellotge mural de fang, de sol i de lluna, 
homenatge al Gatet d’Otos); «La norma no és un dogma», d’Andreu 
Alfaro (marca l’hora solar i els canvis d’estacions); «El meló solar», 
d’Artur Heras (un divertiment tridimensional); «Venim del nord, venim 

                                                 
36 Teniu més informació sobre la ruta dels rellotges i les rutes d'Otos en la web de Ca les 
Senyoretes: www.ruralotos.com. 
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del sud», de Rafael Amorós i Joan Olivares (un al·legat contra el racisme 
que evoca la diversitat de pobles que han passat per les nostres terres), etc.  

Qualsevol d’aquests rellotges permet una dissertació sobre la seua 
construcció, l’astronomia, els cicles de les estacions, els oficis tradicionals, 
les formes de calcular el temps... Fins i tot n’hi ha alguns que projecten 
l’ombra del gnom per assenyalar un dia concret. La passejada combina 
ciència, etnologia i literatura: davant el rellotge de sol dedicat a la memò-
ria del veí més llegendari de la localitat, «El Gatet d’Otos», protagonista 
de l’imaginari narratiu de Joan Olivares en la novel·la Pana negra o en el 
conte El gatet d’Otos. I, també, davant el rellotge dedicat a Estellés. A més 
a més, la presència del Benicadell i la vista dels conreus i dels masos de la 
contornada permet parlar o dramatitzar alguna de les rondalles de la 
terra, com ara «El lleó del Benicadell». La història està present a la ruta, 
amb el rellotge dedicat a Joan Baptista Basset. Projecta l’ombra central 
per assenyalar cada 25 d’abril, amb la qual cosa fem un exercici de 
memòria de la identitat nacional.  

La ruta es pot fer en un matí. Les parades, davant de cada rellotge, 
han de ser curtes, amb explicacions variades, la qual cosa li dóna molt 
dinamisme. Aquesta ruta està, a hores d’ara, consolidada, i es convoca 
regularment, com un dels principals reclams turístics del poble.  
  
4. CONCLUSIONS 

Les rutes literàries són un recurs més dels molts que han d’animar 
la classe de llengua i literatura. I a més a més, un reclam per al turisme 
cultural i de qualitat, alternatiu al turisme massificat de sol i platja. A 
diferència d’altres països amb una major tradició a l’hora de valorar i 
difondre el patrimoni literari com una part més de la identitat nacional, 
les rutes literàries són relativament recents a l’Estat espanyol. Al Princi-
pat s’observa un cert moviment, amb nombroses propostes que han 
aparegut en les últimes dècades. Al País Valencià, però, en som molt 
deficitaris. Les poques rutes que es plantegen naixen de la iniciativa cívica 
o del món educatiu, en comptes de ser impulsades des de les administra-
cions competents.  

No obstant això, som davant d’un recurs relativament fàcil 
d’aprofitar: només cal un llibre, un territori i ganes de dissenyar un 
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itinerari, de seleccionar els textos a llegir i de comentar i preparar una 
passejada. Com hem vist, les rutes literàries, a l’igual que les excursions 
guiades per llocs emblemàtics del patrimoni natural o arquitectònic, 
tenen un gran poder de convocatòria. Representen una altra forma de 
descobrir la pròpia identitat i de fer país, dos reptes ineludibles per al 
futur de la llengua.  
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ENSENYAR I APRENDRE LITERATURA EN CONTEXTOS DIGITALS: 
REPTES I NECESSITATS DIDÀCTIQUES 

Josep Hernández i Ortega 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) i Col·legi El Valle 

 
1. INTRODUCCIÓ 

a transformació global de la darrera dècada no ha inferit 
directament en una progressiva metamorfosi social i, per tant, 
educativa. L’alumnat que actualment està protagonitzant un 
canvi en la percepció dels processos d’ensenyament i aprenen-

tatge demana una actualització metodològica i instrumental que ja no 
passa desapercebuda. Tanmateix, el grup format pels docents ha de 
respondre a unes instàncies que, en primer terme són socials i, tot seguit, 
professionals.  

El fet d’educar va més enllà d’una estratègia unidireccional encap-
çalada pel docent. A hores d’ara, no comptar activament amb l’alumnat 
en els processos d’adquisició del coneixement no és una opció i supeditar 
la formació a la unidireccionalitat comunicativa docent resulta una errada 
pedagògica i didàctica. El potencial oferit per l’alumnat garanteix que la 
consecució de les principals habilitats comunicatives es puga assolir de 
forma activa, col·laborativa i competencial. No podem concebre que, als 
contextos actuals, es faça una formació paral·lela i distant del transcurs 
social en el què impera la interacció i interconnexió entre els usuaris. 
Educar ha de constituir un procés supratangencial que s’insereix cons-
tantment dins el procés evolutiu d’una societat cada cop més comunicati-
va i connectada per mitjà del consum i la producció informativa.  

La fisonomia de l’alumnat que protagonitza aquest canvi a les aules 
i la societat respon a la pròpia evolució de l’enteniment de la Informació i 
l’Educació que s’ha d’entendre per a justificar la connexió de la Tecnolo-
gia Educativa i les didàctiques específiques.  
 
2. ETIQUETATGES GENERACIONALS 

Dues dècades han estat suficients per a assistir a una successió 
terminològica amb el propòsit de classificar un grup antropològic sense 
precedent a la nostra història més recent. Aquesta renovació terminològi-

L 

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 6, 2015, 105-124 
ISSN 2172-5500 



ÍTACA 
 

 106 

ca discent que neix, creix i es desenvolupa a les aules mediades per 
tecnologia ja ho fa de forma inherent als seus contextos informals. 
Tapscott (1998) començà amb la utilització de l’etiqueta Net Generation 
per als alumnes que començaven un procés de contacte amb 
l’aprenentatge informatitzat. Amb l’inici del mil·lenni, Howe & Strauss 
(2000) van llançar el terme Millenials com a preludi de les dues etiquetes 
amb major ressò entre la comunitat educativa internacionals: els Digital 
natives i els Digital immigrants de Prensky (2001a, 2001b, 2004), qui 
estableix les característiques dels que han nascut en contextos plenament 
informatitzats front als que han hagut de protagonitzar un procés ràpid 
d’adaptació com immigrants digitals, tendència compartida i reformulada 
per Lankshear & Knobel (2006). Continuant amb la línia prèvia, Oblin-
ger (2003) trasllada els Millenials fins a l’agrupament generacional com la 
Generation Millenium. Amb la consolidació d’Internet a la societat, 
Tubella, Taberno & Dwyer (2008) estableixen que l’alumnat se sent com 
la Generació Internet. Com alternativa al concepte generacional sorgeix la 
percepció de l’experimentació duta a terme per la freqüència d’ús per així 
corroborar la proposta de De la Torre (2009). A la percepció d’ús i 
comportament davant Internet, i coetanis a De la Torre, estan les 
perspectives de Bringué & Sábada (2009) davant la Generació Interactiva 
i Macnamara (2009) davant la Echo Gen Y.  

Al context més recent, es produeix una dualitat terminològica d’ús 
de la xarxa a càrrec dels usuaris. White (2011) llança una aposta per una 
doble visió entre els Digital residents vs. Digital visitors seguint la línia de 
les formulacions dels inicis de la dècada anterior. Però no serà fins que no 
es faça una valoració del concepte social i de xarxes de comunicació social 
per a uns usuaris que han passat de la recerca de com utilitzar a fer-ne un 
ús quotidià. Freixa (2000) ja anunciava una visió transgressora del grup 
social de joves hipercomunicats gràcies a la xarxa sota l’etiqueta de 
Generació @. Aquest concepte s’amplifica i es personalitza en la presència 
a les xarxes socials recents per mitjà de la identificació de l’adolescència 
amb una inherent dependència pràctica de les xarxes per mitjà de la seua 
classificació com la #Generació a càrrec de Freixa, Fernández & Figueras 
(2014).  
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3. EL PER QUÈ DEL BINOMI DIDÀCTICA I INTERNET 

L’optimització del temps ha de constituir la principal eina per als 
docents que es veuen sobrepassats per la inevitable força del torrent 
informatiu generat a Internet. Hui dia, Twitter es constitueix com la 
principal font de contacte i consum informatiu entre docents de tot 
arreu. Aquesta quantia d’informació, etiquetada també com infoxicació 
(Mena 2014, Dias 2014, Urbano 2010), ha de contribuir tant a la 
selecció de continguts (curació de continguts) com a l’intercanvi 
d’experiències, materials, propostes i reflexions del professorat que troba 
a la xarxa el suport que pot mancar-li dins el seu propi claustre físic del 
centre on exerceix la seua tasca docent.  

Aquest conjunt de relacions, estratègies d’aprenentatge i ensenya-
ment, eines i reflexions és el que condueix tant a docents com a alumnat a 
la creació del seu PLE (Personal Learning Environment) seguint les 
investigacions d’Adell i Castañeda (2012a, 2012b). Aquest entorn suscita 
una necessària revisió i filtre de la quantitat d’estratègies metodològiques 
i instrumentals que faciliten la consecució del coneixement per part 
docent. A l’equilibri entre Pedagogia, Coneixement i Tecnologia és el que 
es coneix com model TPACK a partir de les investigacions de Mishra i 
Koehler (2006). 

 
Figura 1. Model TPACK Mishra i Koehler (2006) 
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Aquest model de convergència didàctica, pedagògica i tecnològica 

es veu augmentat en amb la consideració de la investigació, la innovació 
d’aquestes àrees amb un model d’i+D a càrrec de García Aretio (2014). 
El docent de l’actualitat no només se centra en tasques dins de l’aula, sinó 
que també ha de desenvolupar un procés de recerca qualitativa que es 
reflectisca a les pràctiques didàctiques de la seua aula. Només així podem 
començar a parlar d’un model d’innovació i qualitat educativa que 
comença a Internet, arriba a l’aula i torna a Internet per a donar els 
docents la informació rebuda directament o indirecta a través de la xarxa. 
 

 
 

Figura 2. Model ampliat del TPACK per García Aretio (2014) 
  
 
4. SENTIT CONSTRUCTIU DE LA LITERATURA DIGITAL  

La creació d’una nova estratègia didàctica de la literatura a la xarxa 
ha de plantejar-se com un mitjà, no pas com la finalitat última, perquè si 
el que volem és la consecució d’unes habilitats i competències —entre les 
quals la digital registra un pes específic alhora que important— hem de 
ser conseqüents amb la metodologia emprada. Borràs (2002) i Borràs 
(2008) ja en mostra una tendència de canvi o transgressió en la didàctica 
de la literatura. La literatura digital, tot i les seues possibles febleses, 
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assenyalades també per Borràs (2012), és una realitat que no podem 
obviar. Abans de la creació literària a les aules, l’alumnat és un consumi-
dor de literatura entesa com a art de comunicació que té, als dispositius 
mòbils, una realitat que creix diàriament. És, per tant, necessari un canvi 
per a la inserció de la digitalització en els processos d’ensenyament i 
aprenentatge de literatura a les aules. Com afirma Gimeno Sacristán 
(2013, 233), la importància de la didàctica de la literatura és un dels eixos 
fonamentals sobre els quals es cimenta l’Educació actual, obrint l’entorn 
digital a les pràctiques d’aula: 

 
Educar para saber leer es uno de los asideros más importantes de la educación 
moderna. Hay que preguntarse si la lectura domesticada en el uso exclusivo del 
libro de texto va en una dirección favorable a esa cultura o va en sentido contra-
rio. El alto nivel de fracaso detectado en lectoescritura (en leer con soltura des-
pués de pasar seis años en la escolaridad primaria) nos debería hacer reflexionar. 
Resulta paradójico que sea la escuela la que, al encerrar la lectura en sus especia-
lizados textos, contribuya a degradar el mismo canon que dice defender, menos-
preciando las posibilidades de la variedad de materiales de lectura. 
 
El mateix Gimeno Sacristán (2001) identificava un dels motius del 

fracàs metodològic a les aules repetint esquemes que no han sigut pro-
ductius al llarg de les últimes dècades. L’investigador sosté que l’enemic 
de la lectura no resideix, com alguns temen a l’actualitat, a la cultura 
audiovisual que domina als mitjans de comunicació i a l’extensió de les 
noves tecnologies, sinó en les desafortunades pràctiques dominants de 
llegir a les què sometem als alumnes durant la seua escolaritat. Seguint 
aquesta línia crítica, García Huidobro (2001, 217) afirmava que «casi la 
única certeza que tenemos es que lo que tenemos, como está, no sirve: la 
estructura del a escuela viene de un mundo que ya no existe». Tot i això, 
les pràctiques a les aules, en la majoria de casos, continuen tractant la 
didàctica de la Literatura des de la reproducció d’estratègies que, sabent 
que no són sempre productives, són una herència que costa abandonar. 

Resulta més que evident que hem de propiciar un canvi metodolò-
gic no només per actualització amb els temps, sinó per a crear vincles de 
justícia de l’escola amb la societat, perquè com hem vist, els processos 
evolutius de totes dues es desenvolupen en paral·lel i amb interessos i 
creixements molt distants. Les propostes per a dur a terme no han de ser 
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aleatòries: han de cercar una qualitat dels elements constitutius de 
l’ensenyament literari. Com assenyalen Feldman & Palamidessi (2001, 
47), la selecció d’activitats exigeix relacionar propòsits i continguts amb 
condicions i recursos, restriccions i tradicions institucionals, característi-
ques dels alumnes i, també, dels professors. Aquests agents són quantita-
tiva i qualitativament diferents als coetanis de les pràctiques originals que 
actualment es reprodueixen a l’aula. Hem d’entendre que, a més de la 
tipificació que hem vist sobre l’alumnat de les nostres aules, la seua 
percepció del món i de l’aprenentatge actiu —Learning by doing— és la 
més transgressora del món discent a la que mai hem assistit. Cassany 
(2012, 27) analitza aqueta interacció dels estudiants amb els medis 
vinculats a l’evolució de la tecnologia educativa que han caracteritzat als 
adolescents en quant a les seues inquietuds i habilitats:  
 

Antes de internet, los chicos encontraban en las escuela los artefactos que no te-
nían en casa (libros, enciclopedias, diccionarios, manuales) y los maestros que les 
enseñaban a usarlos para conseguir propósitos atractivos; por tanto, el aprendi-
zaje de la lectura y la escritura tenía sentido e interés. En cambio, hoy muchos 
nativos tienen en casa los artefactos más sofisticados (ordenadores, tabletas), que 
aprendieron a usar de manera cooperativa y autónoma con los compañeros, mi-
entras que en las escuela se mantienen los artefactos de papel de siempre, que 
ellos consideran obsoletos y aburridos, y encuentran también a unos maestros 
inmigrantes que tampoco conocen ni usan tan bien como ellos estos nuevos ar-
tefactos, cuando se presentan. Éste podría ser el motivo de su desinterés por los 
libros, la lectura y la escritura. 

 
Aquesta línia discursiva té continuïtat als estudis que mostren no 

sols la familiaritat amb la tecnologia, sinó també la seua versatilitat a 
l’hora d’utilitzar-la com a eina d’aprenentatge formal i informal. És 
evident que l’indicador essencial que mostren aquestes investigacions és 
una escletxa digital i actitudinal que marcarà no solament la competència 
per a emprar la tecnologia a l’àmbit acadèmic i personal, sinó també la 
competència per a ser vàlid en una societat inconcebible sense la seua 
presència. Podem constatar-ho amb estudis com el de Rayón & Muñoz 
(2011), els qui sostenen que els alumnes es familiaritzen amb els recursos 
tecnològics per mitjà de grups d’iguals o sols als seus llars, on el seu 
context familiar té un grau d’acceptació ambigu vers la cultura tecnològi-
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ca, senten temor davant determinades navegacions, però els doten de 
recursos tecnològics com a senyal d’estatus social, com assenyala Fresno 
(2011). Els adolescents i pre-adolescents s’apropien de les tecnologies i 
continguts a ells associats, participen en xarxes sociales, i malgrat que 
aquesta apropiació és un signe contradictori, comencen a devaluar, en 
certa forma, el coneixement escolar. Per a Castells (2009) i Benavides & 
Pedró (2007), es genera un currículum paral·lel mitjançant el qual els 
nens i nenes aprenen en temps i espais fora de la institució escolar. 
Diferenciar aquestos aprenentatges, identificar-los i explicar la seua 
qualitat educativa és una tasca pendent per al professorat. Les tecnologies 
són una oportunitat per a ampliar i enriquir el coneixement, democratit-
zar els sabers i situar-los, en conseqüència, al servei de la inclusió i la 
justícia social. No fer-ho és negar a una part important de la població 
escolar la possibilitat d’accedir a un capital cultural fonamental que està a 
la connectivitat i participació en les xarxes d’informació i comunicació.  
 
5. QUÈ FAN EL QUE VOLEN (RE)INVENTAR LA DIDÀCTICA DE LA 
LITERATURA 

Els docents que apostem per una innovació didàctica tenim a la 
xarxa el major repositori possible. Les pràctiques docents, amb TIC i 
sense TIC, comencen a difondre’s amb un sentit de col·laboració i 
facilitació de les experiències docents a l’aula. No sols es comparteix el 
sentit del que s’ha fet, sinó també del que no s’ha fet i els problemes que 
ha solventat el docent per a la consecució total o parcial de l’activitat. En 
comú, destaquem que les activitats que han desenvolupat la seua tasca 
per mitjà d’eines de la web 2.0 són, clarament, les que major importància 
ofereixen a la transversalitat curricular i competencial.  

El canvi radica en la perspectiva que es té de l’aprenentatge de la 
Literatura. Es passa d’una percepció receptiva de la Literatura a una 
perspectiva de participació activa, on l’alumnat no és només consumidor 
sinó també productor de la interpretació literària. Com assenyala Arendt 
(2003, 194), la millor manera d’aprendre és fent tangible l’abstracció 
literària:  
 

sólo se puede saber y comprender lo que uno mismo haya hecho, y su aplicación 
al campo educativo es tan primaria como obvia: en la medida de lo posible, hay 
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que sustituir el aprender por el hacer. La causa de que no se diera importancia a 
que el profesor conociera su propia asignatura era el deseo de obligarlo a ejercer 
la actividad continua del aprendizaje, para que no pudiera transmitir el así lla-
mado «conocimiento muerto» y, a cambio, pudiera demostrar cómo se produce 
cada cosa. 

 
 Cal donar el protagonisme a l’alumnat, tant per trencar-los els 

esquemes que tenen a priori de l’aula com per a aprofitar el seu potencial 
a l’hora del treball d’aula amb la tecnologia. El foment de l’empatia 
pedagògica, perduda després dels anys d’Educació Primària, ha de 
constituir una de les estratègies que més i millors resultats ens pot oferir 
a curt termini. El docent que captiva el seu alumnat, siga amb o sense la 
presència de la tecnologia educativa al seu aula, està creant inconscient-
ment les sinèrgies necessàries que afavoreixen la construcció del pensa-
ment literari col·lectiu del seu grup d’estudiants. Aquest perfil docent és 
el que destaca Gimeno Sacristán (2013:179) com a exemple de la pro-
ductivitat i efectivitat a l’aula: 

 
los profesores efectivos que muestran la manera correcta de resolver los proble-
mas, proporcionan la instrucción precisa y hacen las preguntas claras y correctas 
apropiadas. El éxito del estudiante depende en buena medida de su bagaje. […] 
la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje. El profesor fa-
cilita y estimula activamente el desarrollo de los procesos de investigación en los 
estudiantes, provocando el pensamiento y la investigación de los alumnos, dán-
doles la oportunidad de encontrar por sí mismo las soluciones.  

 
Indicarem a continuació algunes pràctiques didàctiques amb l’ús 

de la tecnologia que fomenten aquesta participació i interacció de 
l’alumnat amb la Literatura. Aquestes pràctiques tenen dues línies en 
comú que són els eixos que vertebren el seu ús: la defensa oral i/o escrita 
així com un ús reflexiu del que han fet tant a nivell instrumental com a 
nivell de coneixement: 
 
5.1 NÚVOLS TERMINOLÒGICS 

Impliquen una excel·lent estratègia quan volem desenvolupar exer-
cicis de síntesi de contingut, avaluació de la connexió dels elements 
constitutius de l’obra literària com també la connexió amb les competèn-
cies artístiques, digitals i lingüístiques. Altres possibilitats que ofereixen 
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aquests núvols són la confecció de pluges d’idees temàtiques, presentaci-
ons i resums, cartells il·lustrats sobre una obra literària o llistats de mots 
clau en la defensa oral i/o escrita posterior. A la xarxa trobem un ventall 
d’eines que ofereixen la possibilitat a l’hora de crear aquests núvols:  

 

 Tagxedo: www.tagxedo.com 
 Tagul: www.tagul.com  
 Wordle: www.wordle.net 
 Word it Out: www.worditout.com 
 Wordsalad: www.wordsaladapp.com (versió app per a mòbil o 

tablet) 
 

 
Figura 3. Exemple de núvol terminològic de Josafat, de Prudenci Bertrana 

 
5.2 INFOGRAFIES 

Una de les tendències emergents a l’hora de sintetitzar informació 
de manera visual, ordenada i guiant el lector a l’hora d’explicar el contin-
gut d’una obra literària. Tanmateix, és molt recomanable per a la estruc-
turació visual de les tipologies textuals com a exercici previ de redacció. 
Es pot, fins i tot, combinar una pluja d’idees en forma de núvol termino-
lògic amb una ordenació i seqüenciació del contingut tot seguit amb una 
infografia. Seguint amb la transversalitat, l’organització informativa està 
associada amb el desenvolupament de les competències artístiques, 
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lingüístiques i, fins i tot, col·laboratives en exercicis de coordinació entre 
individus. Al nostre abast n’hi ha una quantia de pàgines que ens faciliten 
l’elaboració d’infografies, tot i que recomanem les que ací proposem per la 
seua senzillesa i el seu acabat gràcies a un conjunt de plantilles que 
ofereixen múltiples possibilitats a l’hora de personalitzar-les. Des del 
punt de vista creatiu és una de les millors formes per a presentar treballs 
d’una forma elaborada i reflexiva, ja que han d’analitzar i comprendre les 
dades que han cercat prèviament, provocant així una invitació al pensa-
ment crític. 
 

 Piktochart: www.piktochart.com 
 Canva: www.canva.com 
 Easelly: www.easel.ly 
 Infogr.am: www.infogr.am 
 Murally: www.mural.lu 

 
Un exemple d’infografia és el que presentem a continuació, proce-

dent dels alumnes de 6è de l’Institució Montserrat de Barcelona sobre 
l’escriptor francés Hergé i el seu personatge més immortal, Tintin: 
 

 
Figura 4. Infografia sobre Hergé i Tintin 
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5.3 LÍNIES DEL TEMPS 
Una de les eines més completes a l’hora de seqüenciar els contin-

guts biogràfics d’un autor, un personatge o traçar la linealitat d’una obra 
literària. Amb aquesta estratègia didàctica no sols podem fer que 
l’alumnat sintetitze continguts de forma estructurada, sinó que estem 
contribuint a una ordenació dels fets, idees i materials complementaris 
que constitueixen el nostre objecte d’estudi. La proposta que ací fem 
torna a fer èmfasi en la necessitat d’una correlació discursiva de l’activitat, 
on l’alumnat explicarà els elements constitutius de la seua línia temporal, 
com també els connectors que porten d’un a altre fet destacat. Com a 
recurs docent, el desenvolupament de fets històrics amb els literaris és 
sempre una garantia perquè l’alumnat tinga una perspectiva més comple-
ta i polièdrica del fet literari contextualitzant la biografia de l’autor o 
l’acció principal de la novel·la amb els fets històrics coetanis a ambdós.  

Depenent de l’eina escollida, les possibilitats de personalització 
poden oferir varietats molt atractives: des de la inserció de vídeos i fotos 
al desenvolupament de textos que comenten detalladament l’indret que 
s’ha inserit a la línia. Per sort per al docent, Youtube disposa d’un ingent 
número de tutorials pujats pels usuaris que faciliten la tasca a l’hora de 
recomanar-ne el visionat a l’alumnat, fomentant així l’aprendre a apren-
dre amb la transversalitat de la pròpia competència digital. Podem 
recomanar, per la usabilitat, les eines següents: 

 

 Dipity: http://www.dipity.com  
 Timeline: 

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/tim
eline_2  

 Timeline JS: http://timeline.knightlab.com/ 
 Timerime: http://www.timerime.com 
 Tiki-toki: http://www.tiki-toki.com 
 MyHistro: http://www.myhistro.com 

 
Un exemple és el que trobem al següent exercici sobre l’esplendor 

de la literatura catalana publicat al portal Edu365.cat: 
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Figura 5. Línia del temps sobre l’esplendor medieval de la literatura catalana 
 
5.4 CODIS QR 

La irrupció del Mobile learning per mitjà dels dispositius mòbils 
com els smartphones o tablets han obert una nova dimensió en el consum 
d’informació al palmell de la mà. El consum lector ha passat d’elements 
físics tradicionals als suports electrònics més contemporanis, fet que 
facilita el augment de la lectura en qualsevol dels seus àmbits. L’educació 
no pot donar-li l’esquena a aquest fet i ha adoptat una postura d’adopció i 
explotació didàctica d’aquest recurs, com han assenyalat Morales, Tor-
rents & Estruch (2011), Luna (2015), Román-Graván & Martín Gutiér-
rez (2013) i Estebanell et alii. (2012) entre d’altres. 

Els únics requisits imprescindibles a l’hora d’utilitzar aquest recurs 
és que la política del centre educatiu puga permetre’n l’ús amb finalitat 
educativa i sota la supervisió d’un docent. Si no ho tenim, aquesta 
activitat es desenvoluparia més enllà dels límits físics del centre. En 
qualsevol dels casos, és necessari un dispositiu amb lector de codis QR i 
connexió a internet. Amb la càmera del dispositiu es llegeix el codi que 
ens remetrà a la informació —textual o hipermèdia— que tinga assigna-
da.  

Amb sentit didàctic, remarquem experiències dutes a terme a aules 
de secundària amb diferents objectius acadèmics: 
 

 Rutes amb codi QR a l’escola d’Educació Especial Verge de la 
Cinta (Tortosa, Tarragona): http://goo.gl/sPOsnL 



Revista de Filologia 
 

 117 

 Biblioteka de códigos QR Kuentalibros: https://goo.gl/34R4As  
 Gestió bibliogràfica de la Universitat de València 

https://goo.gl/72JEdI  
 Gymkana. Viaje a Ítaca: una travesía de animación a la lectura a 

través de las TIC: http://goo.gl/84Fbph  
 

 
Figura 6. Els codis QR a la Biblioteca de la Universitat Politècnica de Catalunya 

 
Figura 7. Gymkana Un viaje a Ítaca: una travesía de animación a la lectura a través de las 

TIC 
 
5.5 PRESENTACIONS MULTIMÈDIA 

L’oralitat en les presentacions literàries a classe pot portar-se a 
terme per mitjà d’una àmplia gamma de possibilitats. Com hem vist, el 
component oral és l’eix vertebrador sobre el suport físic de certes eines 
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TIC: els núvols terminològics, les infografies o les línies del temps poden 
constituir aquesta base. Una altra opció són les presentacions més 
dinàmiques, que impliquen cert moviment del continent i del contingut.  
Una de les eines amb major possibilitats, donada la seua associabilitat 
amb vídeos, imatges, presentacions estàtiques, etc., és Prezi 
(www.prezi.com), que ofereix una presentació amb moviment dels seus 
elements constitutius. Amb un sistema de concatenació d’idees i ordena-
ció al gust de l’autor, el ponent pot crear itineraris visuals i temàtics dins 
la seua pròpia presentació.  

Però si el que volem és donar un missatge directe, amb una duració 
concreta de temps, amb un treball important de gestió de la informació i 
un minuciós contingut visual, podem optar per una presentació Power-
Point coneguda per tots o bé optar per una Pechakucha. La Pechakucha 
és una tipologia de presentacions que té una durada de 6 minuts i 40 
segons, emprant 20 diapositives que duren 20 segons cadascuna i que van 
passant automàticament. La idea de la limitació temporal contribueix a la 
concreció del discurs, havent de preparar minuciosament allò que es dirà 
amb el suport d’una diapositiva que sempre ha de intentar mostrar una 
metàfora visual. Tot i que sembla senzill, és força complex dominar els 
temps assignats amb la quantia informativa que es vol dir. Actualment hi 
ha aplicacions com Haiku Deck (www.haikudeck.com) que permeten 
una recerca d’imatges impactants amb llicències Creative Commons que 
podem exportar a un format PowerPoint per a assignar-les a transicions 
automàtiques de 20 segons que marca la Pechakucha. Una alternativa, 
menys seguida pel públic, són les presentacions Ignite, que consten de 20 
diapositives però que passen automàticament cada 15 segons. Podem 
ampliar la informació d’aquestes estratègies didàctiques en: 
 

 Pechakucha: http://www.pecha-kucha.org 
 Consells a l’hora d’elaborar una Pechakucha: 
http://www.buzzmaven. com/2010/03/pucha-kucha.html  

 
5.6 VÍDEOS 

L’ús del vídeo com a recurs didàctic pot ser, a l’aula de Literatura, 
una de les més fortes apostes guanyadores. La transversalitat que ofereix 
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l’ús de la gravació a l’aula comporta una millora substancial de les poten-
cialitats i habilitats individuals i/o col·lectives del grup de discents. Com 
assenyalàvem Martín & Hernández (2014), l’ús del vídeo ofereix la 
polimorfologia representativa que puguem imaginar. Tractar de sintetit-
zar què es pot fer amb aquesta estratègia seria minvar-li la importància 
que en té. Actualment, la representació a l’aula no sols evoca la participa-
ció i construcció del pensament compartir, sinó que facilita la integració 
grupal, la transversalitat competencial i el desenvolupament de llenguat-
ges, i tot al voltant d’una temàtica concreta: la Literatura. Presentem ací 
una sèrie de propostes que, a partir de l’aprenentatge basat en projectes 
(ABP) aposten pel vídeo com a eina de treball expansiu de la Literatura 
en digital: 
 

 Videopresentacions amb l’eina Present.me: 
http://goo.gl/whu6oU 

 Draw my life literaris, de Javier Alegre, de l’escola Cardenar Xavi-
erre de Saragossa: http://youtu.be/CKWVmwGgt-0  

 Projecte col·laboratiu Poesía eres tú: https://goo.gl/FZW7QY  
 Guíes turístiques: http://goo.gl/Rv7OE9  
 Stop-motions de l’escola de Magisteri de la Universitat Rey Juan 

Carlos: http://goo.gl/ubdBUF  
 Adaptacions poètiques, projecte col·laboratiu Lo tuyo es pura le-

yenda: http://danielgarci6.wix.com/lotuyoespuraleyenda  
 Literatura i entorn natural, projecte Sismes al Sinc, del professor 

Juan Francisco Álvarez (Alcoi): 
https://sites.google.com/site/sismesalsinc/ 

 Projecte Quijote sincopado, dels professors Toni Solano i Daniel 
García: http://goo.gl/jN28Pt  

 
6. CONCLUSIONS 

Literatura i Tecnologia són dos realitats lligades a la societat i les 
aules del segle XXI. Llegir, parlar i escriure hui dia no és comprensible 
sense la perspectiva digital i, més greu, seria obviar el binomi Literatura i 
Tecnologia que trobem tant a l’aula com a la societat. El desenvolupa-
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ment metodològic de didàctiques actives de l’aprenentatge, com també la 
consolidació d’instrumentació en base a la pràctica reflexiva, genera una 
corrent empàtica per part de l’alumnat i el professorat cap a una millora 
qualitativa tant del procés d’aprenentatge com del seu producte final. 
Incloure les estratègies didàctiques tecnològiques com a eina freqüent a 
les nostres aules no genera per sí mateixa una millora de resultats si no va 
acompanyada d’una planificació metodològica i reflexió associada a 
l’aprofitament del procés que això comporta (Hernández, Villanueva & 
Martín: 2014). Resulta indubtable que l’alumnat és consumidor actiu 
dels components audiovisuals que formen part de la seua concepció de la 
informació en l’àmbit individual i grupal, raó per la qual hem de potenci-
ar que els centres educatius fomenten la participació, interacció i reflexió 
de tot el que implica treballar amb informació literària en l’entorn 
educatiu. D’aquesta manera, no sols contribuirem a una millora de 
resultats i del bagatge que es diposita a l’aprenentatge de l’alumnat, sinó 
que també es vencerà l’escletxa per la integració de l’alumnat que reque-
reixen l’atenció a la diversitat necessària per a fer-los part important d’una 
societat tecnològica, global i íntegra: la societat del segle XXI. 

Educació literària i tecnologia formen part d’un conjunt de necessi-
tats estructurals i cognitives que conformen la base de la cultura i el saber 
del nostre alumnat. El que formem a les aules no són consumidors 
d’informació massiva, sinó els membres competents d’una societat 
digitalitzada que hem de formar a les aules. En termes de Gimeno 
Sacristán (2013, 117):  

 
la educación el un proceso de transformación en el que el ser humano menos 
maduro, poco culto, sin poder aceptar responsabilidades, insuficientemente pre-
parado, sin algunas capacidades o competencias… se convierte en otra cosa, en 
otro ser más maduro, más sabio más capaz de asumir responsabilidades, mejor 
capacitado para ejercer competencias que antes no tenía… Si esa transformación 
no se lleva a cabo la enseñanza no tendría valor ni sentido. 
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TRACTAMENT INTEGRAT DE LA LLENGUA I LA LITERATURA EN UNA 

ZONA CASTELLANOPARLANT 
Bernat López i Gisbert 

Rafael Medina Martínez 
IES La Torreta (Elda) 

 
INTRODUCCIÓ 

avant la problemàtica que l’ensenyament del valencià té a 
localitats de parla castellana com Elda (l’Alt Vinalopó), on 
els alumnes arriben a la Secundària amb fortes mancances 
d’aprenentatge i ús real de la llengua, ens vam veure obligats 

a encetar un canvi en el model d’ensenyament per tal d’invertir el procés 
anterior i especialment modificar les actituds —negatives— amb què ens 
arriba l’alumnat. En aquest sentit, arribàrem a la conclusió que aprendre 
una llengua significa aprendre a comunicar-se en eixa llengua, i que 
havíem de prioritzar sobretot la capacitat d’entendre i fer-se entendre 
amb fluïdesa, ja que el significat és més important que la forma. És per 
això que passàrem a una metodologia de treball basada en l’enfocament 
comunicatiu. Concretament en la següent exposició ens centrarem en 
l’experiència duta a terme a l’IES La Torreta (d’Elda) on treballem com a 
professors definitius. 

 
1. L’ENTORN EN EL QUAL ES TREBALLA 

Per a poder invertir les actituds dels alumnes i encetar un ense-
nyament adequat de la llengua cal conéixer primerament el context en 
què es treballa. Per això, vam elaborar una anàlisi detinguda de la situació 
sociolingüística dels nostres alumnes. 
 
1.1 ELDA: POBLACIÓ CASTELLANOPARLANT 

Elda està situada a la comarca de l’Alt Vinalopó i centrada econò-
micament en la producció del calcer. Fins el segle XVIII el valencià hi va 
ser present. Un dels motius que va provocar la seua desaparició va ser 
l’allau migratori de l’interior peninsular (fonamentalment Castella-la 
Manxa, Múrcia i algunes províncies d’Andalusia). 

D 
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Per tot això, en l’actualitat, Elda està considerada com a localitat 
castellano-parlant segons la llei d’Ús i Ensenyament del valencià; cosa 
que dóna caràcter optatiu a l’assignatura, i permet els alumnes fer-se 
exempts. Es genera, aleshores, una problemàtica organitzativa i acadèmi-
ca pel que fa a l’aprenentatge de la llengua. 
 
1.2 PREJUDICIS LINGÜÍSTICS 

És important conéixer quins són els prejudicis lingüístics amb què 
els nostres alumnes arriben a la secundària per a poder modificar i 
canviar les seues actituds. 
  
1.2.1 REBUIG SOCIAL I FAMILIAR  

Aquests prejudicis es dirigeixen fonamentalment a l’ús oral de la 
llengua, al simple fet de parlar-la, així com a l’aprenentatge. Frases 
típiques que exemplificarien aquest fenomen són: no te entiendo, háblame 
bien, estamos en Elda... fins arribar a les que presenten trets clarament 
pejoratius com: a mí no me gusta, a mí me hablas en castellano, háblame en 
cristiano. 

Evidentment en aquest context on els prejudicis apareixen a cada 
moment s’ha de comprendre com l’alumnat —adolescent com és— 
esdevé un perfecte reflex de la societat en què viu. És així com els alumnes 
arriben a la secundària carregats amb un gran bagatge de prejudicis 
negatius envers el valencià, cosa que dificulta l’ensenyament i 
l’aprenentatge. 
  
1.2.2 INVERSIÓ DEL PROCÉS 

Per tal d’eliminar els prejudicis citats anteriorment treballem amb 
l’alumnat amb l’objectiu de modificar les actituds negatives i convertir-les 
en positives. Es tracta de positivitzar la negativitat. La manera com 
s’inverteix aquest procés és mitjançant l’aplicació de tots els mecanismes 
que més endavant s’explicaran. És només d’aquesta manera com es pot 
començar a ensenyar a aprendre la llengua, perquè un estudiant que 
rebutge el valencià díficilment podrà tenir èxit en l’aprenentatge i en l’ús 
oral de la llengua. 
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1.3 CONTACTES REALS AMB LA LLENGUA ATENENT A LES HABILITATS 

LINGÜÍSTIQUES37 
1.3.1 ESCOLTAR 

És l’habilitat lingüística que més contacte amb el valencià propor-
ciona. Sobretot per la influència de la televisió, i concretament, per la 
influència d’algunes sèries de dibuixos animats amb les quals els mateixos 
alumnes asseguren que han crescut. A més, també cal tenir present en 
aquest sentit l’existència de familiars i amics que són valencianoparlants 
perquè procedeixen d’algun poble veí valencianoparlant (Petrer, Monò-
ver, Pinós, Novelda...). El contacte es dóna de vegades amb els pares o 
altres familiars d’algun amic que parlen valencià entre ells, però que 
canvien immediatament al castellà quan es dirigeixen a ell. 

Un altre fenomen molt present a Elda és l’anomenada substitució 
lingüística. Molt freqüent és la situació en què uns pares valencianopar-
lants que s’han traslladat a Elda (normalment per motius laborals) 
parlaran ja sempre castellà als seus fills, únicament i exclusiva pel fet 
d’haver canviat el lloc de residència. 

En qualsevol cas, insistim en la funció difusora del valencià que ha 
tingut la televisió, i en la importància que hauria pogut tenir (o podria 
tenir) si es proposara realment aquest objectiu com a prioritari, i tractara 
d’ampliar la quantitat de programació en la nostra llengua. 
  
1.3.2 PARLAR 

La necessitat que tenen els alumnes d’Elda de parlar valencià és 
nul·la. Sobretot per la inexistència de gent que els parle la llengua i pel 
canvi immediat al castellà que se’ls fa en cas de trobar algú habilitat per a 
fer-ho. En la majoria de casos aquestes persones capaces de parlar 
valencià són les mateixes que ja hem esmentat en l’apartat 1.3.1: amics, 
familiars, familiars d’amics... 

Una menció especial mereixen els pocs casos d’alumnes que tenen 
el castellà com a llengua materna però que, per decisió pròpia, opten per 
mantenir el valencià que ha desaparegut una o dues generacions abans.  

                                                 
37 Vegeu annex 1. S’hi inclou l’enquesta que passem al alumnes sobre el procés 
d’aprenentatge i el contacte amb el valencià. 
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Aquest grup d’alumnes està constituït fonamentalment per aquells 
que han modificat les seues actituds negatives envers l’aprenentatge i l’ús 
de la llengua. 

Evidentment, aquest alumne no parlarà a partir d’eixe moment 
sempre en valencià, però sí que s’ha aconseguit que l’use (i no la perda) en 
situacions concretes: conversa amb els iaios valencianoparlants, esporàdi-
cament amb amics i familiars d’amics... 

 
1.3.3 LLEGIR 

La majoria de textos que arriben als alumnes estan escrits en la 
llengua majoritària, per tant, la necessitat que tenen de llegir en valencià 
també és nul·la. Els pocs textos que els arriben en valencià, estan escrits 
en bilingüe (publicats, per exemple, per l’Ajuntament de Petrer, alguna 
institució cultural de la comarca, les universitats...); per la qual cosa opten 
sistemàticament per la lectura en castellà. 

A l’igual que abans, hem de remarcar l’existència d’un reduït grup 
d’alumnes que opta, per decisió pròpia, per la lectura en valencià. 
 
1.3.4 ESCRIURE 

De totes les habilitats lingüístiques, escriure és, sense cap mena de 
dubte, la menys assolida. La necessitat és inexistent, i fins i tot, eixe grup 
d’alumnes del qual hem parlat anteriorment mostra clares reticències a 
escriure un text en valencià si no està dins de l’àmbit acadèmic, malgrat 
que se’ls ha explicat detingudament que un escrit en valencià dirigit a 
l’Administració Pública té la mateixa validesa que si està escrit en castellà. 
 
2. L’INSTITUT 
2.1 TIPUS D’ALUMNES 

És important conéixer amb quina mena d’alumnes hi treballem per 
a poder aconseguir l’objectiu de modificar les actituds. 

 
2.1.1 ALUMNES D’ELDA SENSE CAP RELACIÓ FAMILIAR AMB EL 
VALENCIÀ  

Es tracta d’alumnes nascuts a Elda fills de pares immigrants penin-
sulars. S’inclouen, a més, dins d’aquest grup els alumnes —minoritaris— 
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nascuts a Elda fills de pares també eldencs. En qualsevol cas, el contacte 
amb la llengua és quasi nul.  

 
2.1.2 ALUMNES D’ELDA AMB ALGUNA RELACIÓ FAMILIAR AMB EL 
VALENCIÀ 

Es tracta d’alumnes d’Elda fills de pares o iaios valencianoparlants 
(procedents dels pobles valencianoparlants de la comarca). També 
formen part d’aquest grup els alumnes que conserven familiars més 
llunyans valencianoparlants. En tot cas, cap d’aquestos alumnes ha 
mantés l’ús oral de la llengua. 

 
2.1.3 ALUMNES NOUVINGUTS 

Primerament cal destacar el grup d’estudiants sud-americans (Co-
lòmbia, Equador, Bolívia) que representa el 80% dels nouvinguts. En 
segon lloc, trobem els alumnes procedents dels països de l’Est (Romania, 
Rússia, Ucraïna, Armènia) que constitueixen el 20% del total de 
l’alumnat nouvingut. 

L’alumnat sud-americà normalment és exempt de l’assignatura. 
Per contra, el grup procedent de l’Europa de l’Est la cursa i no té prejudi-
cis. Tot i que darrerament hem observat un augment favorable a 
l’aprenentatge de la llengua per part del primer grup, s’ha de dir que no 
estem en els paràmetres desitjables de no-exempció. Per això hem iniciat 
un procés de conversa amb el pares per convéncer-los de la idoneïtat del 
valencià i de la importància de matricular-se en l’assignatura. 

Trobem interessant el fet que els alumnes sud-americans que es re-
lacionen quotidianament amb els d’Elda, és a dir, estan plenament 
integrats, cursen l’assignatura i tenen una actitud cap a la llengua similar 
a la dels seus companys eldencs. 

 
2.1.4 ALUMNES QUE ARRIBEN A L’INSTITUT PROCEDENTS D’ALTRES 
CENTRES 

Ens referim ací als alumnes que han cursat l’ESO en un institut di-
ferent al de La Torreta, però que per diverses raons s’han matriculat en 
aquest IES per a fer el batxillerat. Es tracta d’alumnes procedents d’altres 
instituts d’Elda o de Petrer.  
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Pel que fa als alumnes procedents dels pobles valencianoparlants, 
cal dir que la majoria parla la llengua; això no obstant, en el contacte diari 
amb els companys d’Elda usa sempre el castellà. En qualsevol cas, hem de 
remarcar que la presència d’alumnes valencianoparlants dins de les aules 
de batxillerat genera en el grup castellanoparlant una actitud positiva que 
els fa veure el valencià amb tímida normalitat. 

Per una altra banda, s’ha de dir que els alumnes procedents d’altres 
instituts de la localitat presenten greus mancances en relació tant a les 
actituds com a l’ús de la llengua oral. 

És per tot açò que hem inciat una tasca de coordinació amb els al-
tres instituts d’Elda per tal de treballar conjuntament tots aquestos 
aspectes relacionats amb l’oralitat. 
 
2.2 LA PROBLEMÀTICA DE L’EXEMPCIÓ 

Com hem dit abans, la llei d’Ús i Ensenyament del valencià classi-
fica la localitat d’Elda com a castellanoparlant. És així com es permet als 
alumnes tenir dret a l’exempció de l’assignatura de valencià. Tot açò 
provoca greus problemes organitzatius als centres de secundària si no es 
vol que els alumnes que cursen valencià compartisquen l’aula amb els 
exempts. Les solucions que hem establert han sigut les següents: 

 
2.2.1 USAR LES HORES DE REFORÇ DEL DEPARTAMENT DE VALENCIÀ 

PER A EXTRAURE L’ALUMNAT EXEMPT DE L’AULA 
Es comprovà que era més important traure els exempts de l’aula on 

s’impartix valencià, que dedicar les hores de suport a l’atenció dels 
alumnes de valencià que ho necessiten. Es pretén així, beneficiar la 
totalitat d’alumnes de valencià abans que prestar una atenció més indivi-
dualitzada. D’aquesta manera l’assignatura de valencià s’imparteix amb la 
dignitat acadèmica que li pertoca. 

 
2.2.2 HORARIS EN PARAL·LEL 

Dos professors del departament que s’encarreguen de fer classe en 
dos grups del mateix nivell fan coincidir les tres hores setmanals. De 
manera que un d’ells fa classe als alumnes que fan valencià dels dos grups, 
mentre que l’altre s’encarrega dels exempts d’ambdues classes. 
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En cas que el professor que imparteix l’assignatura es trobe amb un 
gran nombre d’alumnes, l’altre li facilitarà la tasca docent i s’ocuparà dels 
alumnes amb necessitats educatives especials (ACIS significatius i no 
significatius). 

 
2.2.3 HORARIS EN TRIANGLE 

Tres professors del departament s’encarreguen de fer classe en dos 
grups del mateix nivell educatiu i fan coincidir les tres hores setmanals. 
D’aquest manera dos professors imparteixen l’assignatura en els dos 
grups, mentre que el tercer professor s’encarrega dels alumnes exempts 
d’ambdues classes. 

En cas necessari, el professor que s’ocupa dels exempts podria 
atendre també els alumnes amb necessitats educatives especials. 

Quan un dels dos professors que fan l’assignatura no assisteix al 
centre, el tercer professor haurà de substituir el professor absent. Així, 
serà un dels professors de guàrdia el que vigile els alumnes exempts (açò 
és possible gràcies a l’acord unànime dels membres de la Comissió de 
Coordinació Pedagògica de l’IES La Torreta). 

 
3. COM I QUÈ TREBALLEM 
3.1 FORA DE L’AULA 
3.1.1 REDUCCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES EXEMPTS 

Una de les principals dificultats amb què ens trobàvem era el gran 
nombre d’exempts. Per això vam decidir eliminar la sol·licitud 
d’exempció del sobre de matrícula, i adjuntar-hi un full explicatiu sobre 
els avantatges que implica estudiar valencià. 

Una altra de les mesures per potenciar la matrícula en l’assignatura 
és intentar convéncer personalment l’alumne que ens arriba a primer de 
l’ESO. Aquest fet sempre va acompanyat d’una conversa amb els pares i 
del seu consentiment. 
  
3.1.2 LA CONTINUÏTAT DEL PROFESSORAT 

Els professors definitius del centre tenim la filosofia d’intentar tre-
ballar amb el mateix grup d’alumnes el màxim d’anys possible. Per això, 
agafem un primer de l’ESO i continuem amb el mateix grup durant tota 
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la secundària. Aquesta continuïtat és possible gràcies a la tasca del Cap 
d’Estudis que cada curs acadèmic intenta mantenir els mateixos alumnes 
en eixos grups en què nosaltres treballem. D’aquesta manera 
s’aconsegueix conéixer els alumnes i millorar la comunicació oral i 
l’aprenentatge. 

Aquesta mateixa idea s’aplica als alumnes de quart d’ESO que con-
tinuen amb el mateix professor de valencià fins a segon de batxillerat. En 
aquest cas els alumnes que arriben nous a l’institut a primer de batxille-
rat, aprenen la metodologia de treball basada en l’oralitat també a partir 
de l’exemple dels seus companys, que sí que han cursat l’ESO al centre. 
  
3.1.3 RELACIÓ EXCLUSIVA PROFESSOR-ALUMNE EN VALENCIÀ 

La metodologia de l’assignatura inclou com a element bàsic de la 
comunicació el fet que l’alumne sempre ha de parlar en valencià al 
professor (no sols dins l’aula sinó també fora: al centre o al carrer). 
  
3.1.4 PROMOCIÓ DE L’ÚS DE LA LLENGUA I DE LA LITERATURA 

Per tal de desenvolupar correctament la nostra tasca docent, pen-
sem que és important traure el valencià de l’aula i llevar-li l’etiqueta 
d’assignatura reduïda a tres hores setmanals. Sols així, aconseguirem 
donar-li normalitat a la llengua. Amb aquest objectiu vam encetar les 
següents activitats. 
  
3.1.4.1 ENCONTRES AMB ELS ESCRIPTORS  

Cada curs acadèmic almenys un escriptor visita l’institut per a fer 
una xarrada sobre una de les seues obres que els alumnes han llegit 
prèviament. A l’acte s’intenta donar un protagonisme especial als alum-
nes, ja que ells fan una presentació de l’autor i, després de la breu xarrada 
de l’escriptor, dirigeixen un col·loqui amb preguntes que ells han prepa-
rat.  

Els alumnes comencen l’acte amb una presentació de la ciutat 
d’Elda i de l’institut a l’escriptor. A continuació, fan un breu repàs de la 
seua trajectòria literària, i finalment una reflexió personal sobre la novel·la 
llegida. A partir d’uns escrits que s’encomana als alumnes on analitzen i 
comenten l’obra, el professor selecciona els fragments més representatius 
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i interessants que constituiran el text definitiu que els alumnes llegiran 
davant l’autor. Per a dur a terme correctament la lectura de tots els textos 
de presentació, els alumnes seleccionats assagen amb la supervisió dels 
professors tota aquesta primera part de la visita de l’escriptor. 

Pel que fa a la xarrada de l’autor hem de dir que pactem amb ell 
que la seua intervenció serà relativament breu per a deixar temps per al 
posterior col·loqui. 

Aquesta tercera i darrera part, el col·loqui entre els alumnes i 
l’escriptor, es basa en la realització de preguntes prèviament pensades per 
part dels alumnes, ja que en una de les sessions preparatòries de 
l’activitat, els alumnes han de preparar de manera obligatòria almenys 
dues preguntes que faran a l’autor. D’aquesta manera es produeix un 
diàleg real i oral entre escriptor i lectors. 

Per finalitzar aquesta activitat, hi ha un debat a classe posterior a la 
visita de l’escriptor on els alumnes comenten les impressions i la nova 
informació adquirida al voltant de la lectura. 

En conclusió, amb una experiència tan enriquidora, els alumnes 
veuen in situ un autor que escriu i parla en valencià, i senten la llengua 
com a útil perquè l’han utilitzada fora de l’aula. De fet, encara que tots els 
alumnes s’han sentit participants (en el col·loqui), especialment quatre 
(els que han fet la presentació de l’autor i el moderador) han estat els 
vertaders protagonistes juntament amb l’escriptor de la xarrada. 

Fins aquest moment els escriptors que ens han visitat són: Isabel 
Clara-Simó, Vicent Pasqual, Silvestre Vilaplana, Josep Lluís Doménech, 
Josep Lozano, Carme Miquel, Maria Barbal, Albert Hernández i Xulvi, 
Urbà Lozano, Carles Cortés, Pasqual Alapont, Manel Joan i Arinyó, 
Raquel Ricart, Tomàs Llopis i Toni Doménech. 
  
3.1.4.2 TÀNDEMS LINGÜÍSTICS 

Per tal de millorar la competència i l’ús de la llengua entre els 
alumnes també portem a terme una activitat de tàndems lingüístics.38 Es 
tracta de parelles lingüístiques on un interlocutor (que domina la llen-

                                                 
38 Vegeu annex 2. A tall d’exemple, s’hi inclouen les preguntes de dues sessions de 
tàndems lingüístics i les enquestes avaluadores. 
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gua) fa de guia, i l’altre (aprenent de la llengua) fa de receptor en una 
conversa dirigida.  

Donat el context castellanoparlant en què treballem, hem de mati-
sar primerament que els alumnes-guia no tenen un domini complet 
quant a la competència oral. Tot i això aquestos alumnes-guia són 
alumnes de quart de l’ESO que durant tota la secundària han aprés la 
llengua des del punt de vista oral que ací exposem. Per tant, el domini 
lingüístic sempre és molt major al dels alumnes-receptors, els quals són 
de primer d’ESO i sempre presenten greus mancances pel que fa al 
coneixement i ús de la llengua. 

Abans de començar els tàndems pròpiament dits, realitzem una 
reunió amb el grup d’alumnes-guia i una altra amb els alumnes-receptors 
per tal d’explicar-los el funcionament de l’activitat. 
En la reunió se’ls explica l’horari (cada divendres des de les 10:40 fins a 
les 11:00) i el lloc de realització (una aula determinada). A més, als 
alumnes-guia els informem que a l’inici de cada sessió se’ls lliurarà el guió 
de la conversa d’eixa setmana. D’aquesta manera als alumnes-guia els 
resulta més fàcil dirigir la conversa, perquè se senten més segurs. Igual-
ment insistim que hauran de corregir l’alumne-receptor de la mateixa 
manera que els professors ho fem en l’aula. És a dir, davant d’una errada 
l’alumne-guia haurà de corregir l’alumne-receptor, i aquest immediata-
ment repetirà l’esmena. 

Durant els dos anys de realització d’aquesta activitat, la participa-
ció dels alumnes ha sigut tan elevada que cada trimestre hem hagut de 
canviar els alumnes-guia i els alumnes-receptors. 
   
3.1.4.3 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Les activitats extraescolars guarden una relació directa amb la llen-
gua, la literatura i el seu ús, per això totes les que són programades al llarg 
del curs han d’implicar una interacció de l’alumne amb el valencià. 
Per tant, en les activitats que realitzem comprovem que tota la documen-
tació que s’entrega a l’alumne (tant per part del professor com per part de 
les institucions a visitar): fullets informatius, guies, vídeos, informació 
prèvia... està en valencià. 
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Habitualment visitem un poble on l’ús oral de la llengua és viu per 
tal de fomentar la interacció. A tall d’exemple podem citar: el monestir de 
la Valldigna, ruta literària per la Castalla de l’obra Els Lumumba de Toni 
Doménech, el castell de Xàtiva, el barri antic d’Alzira i de Xàtiva, el 
museu de la Festa d’Elx, la ciutat de Barcelona (incloent-hi la Plaça del 
Diamant), o Andorra. 

A l’igual que ocorria amb la visita a l’institut d’un escriptor, el dar-
rer aspecte de l’activitat extraescolar que treballem consisteix en un debat 
a classe on els alumnes comparteixen i recorden les experiències viscudes. 
 
3.1.4.4 CLASSES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE GRAU MITJÀ 
DE LA JUNTA QUALIFICADORA 

L’interés despertat per la importància de tenir el títol de Grau Mit-
jà de la Junta com a requisit o mèrit per accedir a un lloc de treball de 
l’Administració Pública valenciana, cada vegada té un ressó més gran 
entre els alumnes. Per aquest motiu vam iniciar classes de preparació per 
a l’examen de la Junta. Aquestes classes són de caràcter voluntari, i tenen 
lloc fora de l’horari lectiu. Malgrat això hem comprovat que l’assistència i 
l’interés per l’aprenentatge han desbordat les nostres previsions. El 
percentatge d’aprovats (en Grau Mitjà i fins i tot en el Grau Superior) ha 
provocat un reclam en la resta d’alumnes. En aquest sentit, trobem 
significatiu el fet que l’equip directiu reconeix a aquests alumnes el seu 
treball i esforç amb un diploma que es lliura públicament en un acte 
oficial a la fi del curs. 
  
3.1.4.5 PROMOCIÓ DE L’ÚS AMB ALTRES INTERLOCUTORS 

Intentem ací que els alumnes usen la llengua en qualsevol moment, 
ja siga amb professors valencianoparlants d’altres assignatures, o bé, amb 
altres persones que no pertanyen a l’àmbit docent (conserges, pares o 
qualsevol altra persona valencianoparlant). 
 
3.2 DINS DE L’AULA 
3.2.1 DISTRIBUCIÓ DE L’HORARI SETMANAL 

De les tres hores setmanals que es dediquen a l’assignatura de va-
lencià, les dues primeres es destinaran a la tasca més tradicional (gramàti-
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ca, ortografia, conceptes...), i la tercera serà exclusivament per al llibre de 
lectura obligatòria (segons s’explica en el punt 3.2.2). 

Cal tenir present que l’ensenyament de l’assignatura en les dues 
primeres sessions setmanals també estarà orientada a la pràctica de 
l’oralitat: l’alumne pot repetir les nocions teòriques explicades, comentar 
detingudament la resolució d’un exercici... En definitiva, es tendirà 
sempre a facilitar la participació oral de l’alumne aprofitant qualsevol 
situació que es puga donar en l’aula, o fins i tot, en el centre, per a co-
mençar un debat o un col·loqui amb els alumnes. 

La manera de fer veure a l’alumne les errades orals és corregir-lo 
immediatament i obligar-lo a repetir l’estructura correctament. En el cas 
que siguen molt nombroses les errades en una mateixa frase, el professor 
sols en corregeix una o dues per tal de no complicar la comunicació, amb 
l’objectiu de minvar la quantitat d’errades al llarg del curs i de millorar 
l’ús oral del valencià. 

A més a més, intercalat en alguna de les tres sessions (és recoma-
nable la tercera hora, perquè, tal i com expliquem en l’apartat 3.2.2, en 
aquesta hora els alumnes portaran el llibre de lectura a classe) es realitza 
un dictat setmanal que els mateixos alumnes han d’autocorregir. 
D’aquesta manera reforcem el vessant ortogràfic de la llengua. 
  
3.2.2 EL LLIBRE DE LECTURA OBLIGATÒRIA 

L’eix fonamental és que aquesta sessió de la setmana és completa-
ment oral. Es tracta d’una sessió centrada en una lectura dialògica. El 
primer dia que es treballa la lectura obligatòria, l’alumne duu el llibre a 
classe i s’intenta generar un interés per la seua lectura mitjançant activi-
tats com: anàlisi dels elements paratextuals (portada i contraportada), 
comentari de les expectatives que pot generar el títol de l’obra, relació 
dels possibles dibuixos que incloga la portada amb el títol del llibre... El 
que es pretén és ensenyar a l’alumne a endinsar-se en la lectura d’una 
nova història. Es tracta d’un mètode que l’alumne podrà traslladar a 
qualsevol altra lectura que faça de manera personal. 

A partir d’aquesta primera sessió del llibre obligatori, el professor 
mana una quantitat determinada de pàgines que els alumnes lligen a casa. 
S’ha d’insistir molt que l’èxit de la classe depén de la lectura a casa dels 
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capítols assenyalats, perquè en l’aula els alumnes aniran explicant 
l’argument d’allò que han llegit a partir de les preguntes preparades pel 
professor. Inevitablement els mateixos alumnes matisaran, ampliaran, 
corregiran... les intervencions dels seus companys. Així hem aconseguit 
entrar en una dinàmica de grup en què són els alumnes els que parlen (i 
no el professor, que es limita únicament a ser el moderador-corrector i a 
dirigir el col·loqui). 

En els primers cursos de l’ESO (i en els que es considere necessa-
ri), després de la primera sessió d’anàlisi dels elements paratextuals, es 
pot iniciar la lectura de l’obra en veu alta per tal que la història capte els 
alumnes. Les activitats orals serien les mateixes; després de la lectura d’un 
xicotet fragment, els alumnes anirien fent resums orals, matisacions, 
comentaris... amb l’ajut del professor. 

Aquest treball també es pot combinar amb la dedicació d’alguna 
hora a la lectura en silenci a l’aire lliure. Es tracta de traure els alumnes al 
pati perquè individualment lligen i, en conseqüència, traure l’assignatura 
de valencià de l’aula. A més, s’aconsegueix que la lectura en valencià siga 
considerada una activitat lúdica. Fet que, en última instància, potencia 
més l’hàbit lector. 
 
3.2.3 LECTURES VOLUNTÀRIES 

Com el seu nom indica es tracta d’una activitat de caràcter volunta-
ri; això no obstant, el professor pot fer una bona promoció (sumar 0.5 
punts en la nota final de l’avaluació), de manera que s’aconseguisca un 
gran nombre d’alumnes que opten per fer aquesta lectura voluntària. 

Entre el professor i l’alumne es tria un llibre dels que disposa el de-
partament en servei de préstec, i quan l’alumne se l’ha llegit (se li dóna el 
temps que necessite), s’acorda una data en què l’estudiant tan sols haurà 
de contar oralment l’argument i respondre a les preguntes que el profes-
sor podrà fer-li. De la mateixa manera que amb la lectura obligatòria, ara 
també es tracta de dur a terme una lectura dialògica. El temps d’aquesta 
entrevista personal pot oscil·lar entre els 15 i els 20 minuts. Del que es 
tracta és que l’alumne parle en valencià durant una temps relativament 
extens. El que també s’aconsegueix amb aquesta tasca és allunyar la 
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lectura en valencià dels típics treballs sobre anàlisi dels personatges, del 
temps, l’argument... centrats en l’escriptura. 

 
3.2.4 EXPOSICIONS ORALS DE LITERATURA 

Una primera activitat que incloem en aquest apartat és la lectura 
de contes breus i la posterior exposició oral a classe. Es tracta de lliurar 
durant els primers dies de classe un recull de contes a un alumne. Aquest 
alumne triarà un dels contes, el llegirà a casa, i una o dues sessions 
després el contarà públicament als seus companys en els primers 5-10 
minuts de classe. Una vegada contada la història, el llibre l’arreplegarà un 
altre alumne que farà el mateix. Així successivament, fins que s’hagen 
contat a classe tots els contes del recull. Una condició és que tots els 
alumnes han d’haver exposat als seus companys almenys un conte al llarg 
de tot el curs. 

A tall d’exemple, en el primer cicle de l’ESO es poden utilitzar ver-
sions adaptades de les rondalles d’Enric Valor, llibres de contes adreçats 
a la seua edat... En el segon cicle de l’ESO es pot recórrer a contes 
d’Edgar A. Poe, a les rondalles d’Enric Valor... I per a batxillerat es 
poden utilitzar el contes de Mercè Rodoreda, els de Pere Calders, les 
narracions d’Ernest Martínez Ferrando... 

En segon lloc, incloem també ací el que hem anomenat exposicions 
orals dels temes de literatura. Aquesta activitat està dirigida exclusiva-
ment a primer de batxillerat. Es tracta de fer grups de 3 o 4 alumnes que 
triaran un dels temes de literatura: Ausiàs March, Tirant lo Blanch, 
Ramon Llull, Jaume Roig, El Misteri d’Elx i les Quatre Grans Cròni-
ques. El professor els facilitarà fotocopiada la bibliografia bàsica perquè 
puguen preparar pel seu compte aquell tema que han seleccionat. A més, 
se’ls donarà també l’obra literària que estudien per tal que facen una 
selecció dels fragments que consideren representatius d’allò que estan 
preparant. 

A continuació, cada grup d’alumnes acordarà amb el professor el 
dia (almenys 1 sessió completa) en què haurà d’exposar oralment (i sense 
llegir) als seus companys els continguts més importants d’allò que ha 
estat estudiant pel seu compte. Tots els alumnes faran una intervenció 
oral més o menys extensa, i a més, lliuraran als seus companys els frag-
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ments que han seleccionat, per tal de mostrar-los en els textos tots 
aquells conceptes i característiques que van explicant. 

Les explicacions teòriques, per tant, en aquestos casos les faran els 
alumnes i no el professor; no obstant, com que tot es farà baix la supervi-
sió del professor, les explicacions seran igual de vàlides (cosa que farà que 
la resta de companys presten una major atenció). 

En relació amb els fragments fotocopiats als alumnes, hem de dir 
que constituirà un aspecte fonamental de la nostra metodologia per a 
l’ensenyament dels temes de literatura, ja que considerem que sense una 
aplicació en els textos, els conceptes i les característiques literàries d’un 
autor o d’una època queden en l’aire i sense una captació real per part de 
l’alumnat. És més, per tal d’afavorir novament que els alumnes posen en 
pràctica l’oralitat de la llengua, i per tal d’assegurar-nos que entenen els 
textos i comprenen les seues característiques més importants, sempre 
realitzarem, després de l’anàlisi de qualsevol text, una sèrie de preguntes 
orals que els alumnes hauran de contestar. Preguntes encaminades a 
relacionar els textos amb els continguts teòrics explicats. 
 
4. CONCLUSIÓ 

Tot el plantejat al llarg d’aquesta exposició no es pot portar enda-
vant ni tindre en consideració de manera aïllada, sinó que adquireix 
vertadera força i eficàcia en la mesura en què es treballa conjuntament. 
És evident que tot el que s’ha explicat no es pot aplicar de sobte en un 
curs acadèmic sense que no hi haja hagut un treball anterior. És per això, 
que l’èxit és fruit només d’una constància i d’una continuïtat d’anys. 
En definitiva, l’aplicació d’aquestes activitats contribueix a millorar el 
tractament integrat de la llengua i la literatura, a promocionar-ne l’ús, a 
eliminar prejudicis i a generar-hi una actitud positiva. A més, 
s’aconsegueix en un context castellanoparlant traure el valencià fora de 
l’aula.  

Quan a la fi d’un cicle educatiu el professor comprova directament 
com un alumne pot mantenir una conversa fluïda i amb correcció, i com 
s’interessa per la lectura, es demostra que l’objectiu que inicialment 
cercava ha estat aconseguit amb èxit i amb la satisfacció que això implica. 
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ANNEX 1 
 

Enquesta sobre el procés d’aprenentatge i el contacte amb el valencià 
 
1- Relacions familiars o d’amics amb el valencià. 
2- Quin procés has seguit per aprendre a parlar valencià? Què has trobat 
a faltar? 
3- Has gaudit aprenent a parlar? 
4- Per què parles? On? 
5- Quin model de referència oral has seguit? 
6- Quins avantatges penses que té parlar valencià? 
7- Quina és la situació del valencià a Elda (família, amics, barri)? Com 
evoluciona en el temps? 
 

A continuació reproduïm una sèrie de frases extretes de les res-
postes dels alumnes a aquesta enquesta. Frases que exemplifiquen tot el 
que en aquesta exposició hem explicat. 

 
Quan estic parlant valencià em sent com si tinguera més coneixements, i sim-
plement és que no conec la meua llengua. 

  Elisa Poveda, 1r de batxillerat Tecnològic 
 
Les meues primeres relacions amb aquesta llengua han sigut gràcies a la televi-
sió, perquè quan era petita m’agradaven els dibuixos de Punt 2 o Canal 9, i 
com que els personatges parlaven en valencià, vaig començar a escoltar valencià 
i a comprendre’l. 

Laura Moreno, alumna de 1r de batxillerat Científic 
 

El típic tòpic de “jo no entec” és una arma de defensa que no té cap argumen-
tació, només que la burrera de no veure més enllà dels seus ulls. 

  Jennifer Hernández, 1r de batxillerat Humanístic 
 

El valencià va morir als meus arrels, quan ma mare va nàixer i quan el meu iaio 
va arribar a Elda. I, com ningú en la meua família no el parlava, va romandre 
mort als meus cognoms, en Peidró i Vidal, i en els avis de mare. Estava tan a 
prop, que no m’havia adonat de la seua importància. I la seua importància ro-
mania i roman en el que transmet a l’hora de veure el món i entendre’l.  

[...] 
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I per primera vegada vaig entendre el que em transmetien les paraules d’un lli-
bre en valencià. [...] Vaig passar d’odiar a estimar, de mai no parlar a no ca-
llar...  

[...] 
Així vaig aprendre el més important. I el més important és estimar. Estimar la 
llengua. 

Adrián Peidró, alumne de 1r de batxillerat Tecnològic 
 
 

ANNEX 2 
 

Guions de les converses per als tàndems lingüístics 
 

1a sessió. Presentació i coneixement de les persones 
 

• Com et dius? 
• Quin curs fas? 
• On vius? 
• Com s’anomenen els teus pares? 
• I els teus germans o germanes? 
• Explica quines són les persones que formen la teua família. 
• En què treballen els teus pares? On? 
• D’on són (els pares i els avis)? 
• Per què vingueren a viure a Elda? 
• Sempre has estudiat valencià? Per què? 
• Per què t’agrada estudiar valencià? 
• Penses que aprendre valencià és útil i important? 
• Has parlat valencià alguna vegada? En quins llocs? 
• On has escoltat valencià? 
• Has vist dibuixos de la televisió valenciana? Explica’ls. 
• Quines són les teues aficions? 
• Què fas a les vesprades? 
• I durant el cap de setmana? 
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2a sessió. El temps lliure 
 
• Què fas a les vesprades a més d’estudiar? 
• T’agrada jugar? Per què? 
• Amb qui jugues? 
• On jugues? Descriu el lloc (parc, plaça, carrer...) 
• Quin és el teu joc preferit? Explica’l. 
• Quin joc t’agrada menys? Per què? 
• A banda de jugar, tens altres aficions? Explica-les. 
• Quan les practiques? 
• On? 
•  Amb quines persones? 
• Jugues o fas altres activitats amb els pares? I amb els avis? 

T’agrada? Explica què fas. 
• Totes les activitats les fas amb amics? Jugues sol? Què t’agrada 

més? 
• Són els aparells electrònics –consola- una mena de joc divertit? 

Per què? T’enganxa? 
• Dediques el temps lliure a llegir? Quan? On? 
• Quines són les teues lectures preferides? Per què? 
• Hi ha alguna activitat o joc que no practiques, però que 

t’agradaria fer? Explica quina i per què. 
• És important el temps lliure per a tu? Per què? 
• Què faries si mai no tingueres temps lliure? 
• Ho passes bé quan fas alguna de les activitats que has descrit 

abans?  
 

Avaluació dels tàndems 
 

Enquesta avaluadora per a l’alumne-guia 
 

1. Penses que açò et serà útil en algun moment? Quan i per què? 
2. Et sents ara més competent en valencià que abans per a continu-

ar, participar o dirigir una conversa? 
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3. Creus que tens un domini acceptable de la llengua? 
4. Has corregit el receptor? Creus que açò t’ha servit d’alguna cosa? 
5. Parles amb el teu receptor en valencià quan te’l trobes en qualse-

vol lloc (dins o fora de l’institut)? 
6. Què has aprés d’aquesta experiència (amistat, passar una bona 

estona, valencià...? 
7. Quines altres activitats t’agradaria que es feren per a millorar la 

conversa/ús del valencià? 
 
 

Enquesta avaluadora per a l’alumne-receptor 
 

1. És complicat parlar amb una persona (que no és el professor) en 
valencià? 

2. Penses que aquesta experiència et serà útil en algun moment? Per 
què? 

3. T’ha ajudat el guia a millorar l’ús del valencià? Com ho ha fet? 
4. Et sents ara més competent en valencià que abans per a continuar 

o participar en una conversa? 
5. Parles amb el teu guia en valencià quan te’l trobes en qualsevol 

lloc (dins o fora de l’institut)? 
6. Quines novetats introduiries per a millorar l’activitat dels tàn-

dems? 
7. Què has aprés d’aquesta experiència (amistat, passar una bona 

estona, valencià...? 
8. Quines altres activitats t’agradaria que es feren per a millorar la 

conversa/ús del valencià? 
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LA LITERATURA: UNA APROXIMACIÓ A JAUME I A TRAVÉS DELS 

PROJECTES 
Carla Peñarroya i Ferrer 
Paula Figuerola i Prats 
Universitat de València 

 
1. LA CULTURA LITERÀRIA EN L’EDUCACIÓ 

a literatura i la llengua són els dos grans eixos que vertebren el 
currículum de l’educació secundària obligatòria. Un currícu-
lum que ens diu que la finalitat d’aquesta etapa educativa és 
aconseguir que l’alumnat adquirisca els elements bàsics de la 

cultura. D’aquesta manera pensem de seguida que l’educació i la cultura 
són conceptes lligats entre si, que es troben en relació contínua. Però què 
vol dir realment el terme cultura? 

Si ens remuntem a l’origen etimològic de la paraula cultura, trobem 
que ve de la paraula llatina colo (de colere) i significava el cultiu de la terra. 
Més endavant i amb un sentit metafòric va passar a significar el cultiu de 
la ment i de l’esperit. Va esdevenir els coneixements i les pautes de 
conducta socialment apresos. Hui en dia entenem la cultura com un dels 
factors bàsics en el procés d’integració de la identitat social, i aquest 
procés es dóna sobretot a l’escola. Ací els alumnes interaccionen entre ells 
i amb l’entorn a través d’unes formes socials i uns sistemes de comunica-
ció estructurats, transmissibles i sotmesos al canvi i a la mutació. Els 
alumnes estan immersos en la cultura dins l’aula. Però quin tipus de 
cultura hi ha a les escoles? Actualment els alumnes viuen dins el món de 
la globalització i diverses vegades perden les nocions de cultura pròpia. 

Miquel Reniu afirma que ara per ara les cultures més importants, 
en especial la cultura dels Estats Units, són les que dominen hegemòni-
cament la xarxa. El cinema, la música i, fins i tot, les formes de viure i 
d’entendre la cultura dels americans, influeixen més decisivament que 
mai sobre tot el planeta. És un fet destacat i a tindre en compte que el 
cinema, la música i les sèries de televisió americanes fan més del 50% dels 
seus beneficis fora de les seues fronteres. Per a les cultures hegemòniques, 
el mercat ha esdevingut el planeta, però, per a les cultures com la nostra 
açò suposa un perill. En alguns estudis s’ha pogut analitzar si la cultura 
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existent és la més adient per a la formació dels adolescents i s’ha pogut 
comprovar que molts alumnes coneixen ben poc del seu entorn, saben 
ben poc de la història i les tradicions dels seus avantpassats, història que 
explica el que hui en dia són.  

L’estudi de Vinyet Panyella en «Els centres d’estudis i els IES: 
com vincular la recerca local als interessos dels joves», explica que tot i 
que es reconeix la importància dels aspectes culturals dins l’entorn 
educatiu, la pràctica real n’és una altra, i que els coneixements del nostre 
entorn a l’estudi educatiu no són els desitjables per a la nostra cultura. 
Un altre estudi que trobem en «La cultura i el clima organitzacional a 
l’Educació Secundària» (TOMÀS et al.: 2006) remarca que la millora en 
l’educació dels IES es basa a centrar la pràctica en el coneixement de la 
cultura, sobretot en els valors i les conductes que guien l’acció educativa. 
D’altra banda, s’han fet investigacions en altres lloc fora del nostre 
territori com és el cas de l’educació en una comunitat quexua a Bolívia. 
En «La educación como desarrollo de la cultura: experiencia en una 
comunidad quechua en Bolivia» (GUZMÁN: 1982) tornem a veure que 
els alumnes estan immersos en un món globalitzat que els fa allunyar-se 
d’aspectes concrets de la pròpia cultura, i més quan hi ha llengües i 
cultures que moltes vegades són submises depenent del context en què es 
troben. Guzmán planteja l’educació com a desenvolupament de la 
cultura. 

És en aquest punt i després d’analitzar articles com aquest i de viu-
re-ho de primera mà, que hem decidit relacionar i enllaçar aspectes 
culturals en l’educació secundària. En concret, hem volgut treballar un 
personatge important en la història dels valencians com és Jaume I a 
través de diversos àmbits d’aprenentatge. Però, sobretot, com a docents 
de llengua i literatura, ens centrarem en l’aprenentatge d’un aspecte 
cultural i històric a través de la literatura. Pensem que a través de llegen-
des, cròniques i còmics els alumnes podran conèixer bona part dels seus 
valors culturals. Però per dur-ho a terme hem de contribuir a despertar la 
curiositat de l’alumnat per interessar-se en la seua ubicació geogràfica i en 
la pertinença a una determinada comunitat social i cultural. És important 
que els alumnes desenvolupen un sentit crític, aprenguen a buscar 
informació, a debatre i transmetre els seus coneixements en dinàmiques 
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de treball. Hem d’apostar per aquelles estratègies didàctiques que ator-
guen a l’alumnat un paper més actiu i que els ensenyen a treballar en 
equip. Hui en dia posseïm mètodes com el treball per projectes que 
poden ajudar l’alumnat al coneixement de diversos aspectes culturals. 

 
2.  TREBALL PER PROJECTES 

En el cas del plantejament de treballar per projectes com a forma 
d’organització dels coneixements escolars, podem dir que el seu origen se 
situa cap a finals del curs 1983-1984. Naix com a necessitat del professo-
rat de cicle mitjà d’analitzar i profunditzar en la teoria i la pràctica de la 
globalització. És a dir, el professorat no estava satisfet amb la forma de 
treballar els continguts escolars, ja que hi havia una certa monotonia en la 
planificació i realització de les activitats. Davant d’aquesta insatisfacció, el 
professorat es va veure obligat a plantejar-se la necessitat d’entrar en un 
procés de reflexió i d’anàlisi sobre la pràctica professional, i d’observar si 
els centres afavorien realment una educació globalitzada. Segons l’article 
de Martín (2011), la funció dels projectes a l’aula varia en funció dels 
contextos i els nivells educatius, com també la nomenclatura per fer 
referència a pràctiques similars: recerca cooperativa, projectes interdiscipli-
naris, projectes de recerca, activitats de descoberta, entre d’altres. 

Aquest fet de treballar per projectes als centres implica una inno-
vació tant en l’aprenentatge i ensenyament de l’alumnat com en el del 
docent. D’aquesta manera, el professorat és el primer que ha de canviar la 
seua pròpia visió sobre el que és globalitzar, la forma de relacionar-se 
amb la informació. Seguint Hernández i Ventura (2000) la finalitat del 
treball per projectes és: 

1. Abordar el sentit de la globalització en què les relacions entre 
fonts d’informació i els procediments per comprendre-la i utilitzar-la 
siguen portades a terme per l’alumnat. 

2. Introduir una nova manera de fer de l’ensenyant, en què el pro-
cés de reflexió i interpretació sobre la pràctica siga la pauta de relació 
entre ensenyar i aprendre. 

3. Generar canvis en l’organització dels coneixements; per exemple, 
com treballar un tema i quina cosa poden aprendre d’aquest, com resol-
dre’l... El professorat no és l’únic responsable de l’activitat a realitzar, sinó 
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que la classe té un nivell d’implicació en la mesura que tots estan apre-
nent i compartint el que s’aprén. 

Seguint Martín Garcia (2011), un punt clau pel que fa al treball 
per projectes és l’aprenentatge significatiu. L’autor parteix del fet que 
l’alumnat té una percepció global de la realitat que l’envolta, i que l’escola 
l’ha de considerar a l’hora d’elaborar el currículum per tal de garantir un 
aprenentatge significatiu i dissenyar un currículum obert. Aquesta 
modalitat d’articulació dels coneixements escolars és una forma 
d’organitzar l’activitat d’ensenyament i aprenentatge.  

La funció de treballar per projectes és afavorir la creació 
d’estratègies d’organització dels coneixements escolars, en relació amb el 
tractament de la informació i la relació entre els diferents continguts al 
voltant de problemes o hipòtesis que faciliten a l’alumnat la construcció 
dels seus coneixements. Un projecte ha d’organitzar-se seguint un 
esquema i unes idees (HERNÁNDEZ & VENTURA: 2000): la definició 
d’un concepte, un problema general o particular, una temàtica que siga 
interessant. Per abordar aquest esquema en classe es procedeix a posar 
èmfasi en l’articulació de la informació necessària per a tractar el proble-
ma, objecte d’estudi, i en els procediments requerits per l’alumnat per 
desenvolupar-lo, ordenar-lo, comprendre’l i assimilar-lo. D’aquesta 
manera, cal una actitud favorable per al coneixement per part dels 
aprenents; com també la previsió, per part dels docents, d’una estructura 
lògica i seqüencial dels continguts per facilitar la seua comprensió. 

 
2.1 ASPECTES A L’HORA DE DESENVOLUPAR UN PROJECTE 

En el moment que comencem a treballar hem de tenir clars uns as-
pectes rellevants per seguir una correcta organització. Molts treballs per 
projectes s’estructuren al voltant de cinc fases (MARTÍN: 2008). En 
primer lloc, detectar temes d’interés, el projecte s’inicia convidant els 
estudiants perquè pensen temes que vulguen conèixer a fons amb inde-
pendència de l’interés del professorat. El tema pot ser extret del currícu-
lum oficial, d’experiències anteriors, d’un tema d’actualitat, d’un proble-
ma plantejat per l’equip docent, etc. El professorat i l’alumnat han de 
preguntar-se sobre la necessitat, interès i importància que hi ha per 
treballar un determinat tema. Una vegada elegit aquest, passarem a 
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formular interrogants. És una fase orientada a la motivació i implicació 
de tots els membres del grup. El professorat elabora un dossier 
d’activitats que reflecteix el plantejament de preguntes abundants per 
ajudar a obrir el tema. Açò implica els aprenents i determina els reptes 
que orientaran la recerca. 

De forma paral·lela, l’alumnat participa de manera individual o en 
grups de la tasca d’elaborar informació. El grup s’organitza en comissi-
ons de treball, cadascuna s’especialitza en una part del projecte. 
L’alumnat usa fonts d’informació diverses, relació d’idees i contrast 
d’opinions. Una altra fase que trobem és sintetitzar la informació, els 
estudiants durant el projecte fan un treball creatiu i autònom que es basa 
en l’estructuració dels coneixements: han d’ordenar-los, relacionar-los i 
expressar-los de manera entenedora. L’última fase és avaluar i comuni-
car els aprenentatges: el grup fa una valoració de l’aprenentatge adquirit 
al llarg del projecte i cada comissió de treball comunica a la resta els 
resultats que ha obtingut respecte als interrogants inicials.  
L’alumnat durant el procés del projecte ha de passar per tres moments: 

- Inicial: coneixement del tema. 
- Formativa: adquisició de coneixement i aprenentatge. 
- Final: recapitulació del procés que ha portat a terme el projecte. 
Tot açò requereix un clima d’implicació, motivació i interès parti-

cipatiu del grup de classe, ja que ajuda que els objectius plantejats 
s’assoleixen i que el projecte vaja avançant amb èxit. Això provoca que 
l’alumnat augmente el seu rendiment acadèmic. D’altra banda, el fet de 
treballar per projectes pretén connectar el tema i l’experiència social del 
grup, això vol dir que l’alumnat donarà resposta a les seues inquietuds i 
gaudirà i aprendrà alhora, i això portarà a una implicació decisiva.  

 
2.2 L’AVALUACIÓ EN ELS PROJECTES  

Com ja hem dit anteriorment, la funció principal de treballar per 
projectes és possibilitar a l’alumnat el desenvolupament d’estratègies 
globalitzadores d’organització dels coneixements escolars mitjançant el 
tractament de la informació. En l’avaluació es pretén, sobretot, veure el 
procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat a partir d’unes situaci-
ons en què es planteja a l’estudiant la necessitat de prendre decisions, 
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reunir informació, etc. D’aquesta manera sobre la relació entre aprenen-
tatge i avaluació es pretén tindre en compte (HERNÁNDEZ & 
VENTURA: 2000): 

1. Conèixer si en aquest marc d’innovació l’alumnat aprèn el que se 
li pretén ensenyar: un nou sentit d’aprenentatge. 

2. Realitzar la correcció detectant el sentit dels errors i de 
l’aprenentatge realitzat. 

3. Detectar el valor significatiu que per a l’alumnat té l’avaluació, 
quant a experiència nova en el seu procés d’aprenentatge. 

Podem veure com l’avaluació és el mecanisme del professorat per 
poder observar el procés d’aprenentatge i ensenyament que ha tingut 
l’alumnat al llarg del projecte. En aspectes com la resolució de problemes, 
recerca d’informació, aprenentatge tant cooperatiu com autònom, presa 
de decisions, elecció del tema, etc. 

 
2.3 AVANTATGES DE TREBALLAR PER PROJECTES 

Segons Hernández i Ventura (2000) i Pozuelos (2007), un dels 
beneficis que hi ha en treballar per projectes és que l’alumnat construeix 
el seu aprenentatge mitjançant la recerca i selecció d’informació, la 
resolució de dubtes i la utilització de recursos d’una manera més racional. 
A banda, hem de tindre present que també ajuda el fet que els temes 
siguen motivadors i interessants per a l’alumnat. Si els agraden i s’hi 
impliquen, crearem un hàbit de treball més dinàmic i actiu, i es durà a 
terme el desenvolupament de l’autonomia i la capacitat de fer tries i saber 
negociar. Es produeix el trencament de la idea tradicional del que és 
aprendre i ensenyar, i es desenvolupa la cooperació i la intel·ligència 
col·lectiva. 
 
3. PROJECTE NOU D’OCTUBRE 

Tenint en compte tot el que hem comentat, hem decidit crear el 
projecte Nou d’Octubre, que s’emmarca en un centre situat a la comarca 
de l’Horta Sud i es dirigeix a tot l’alumnat de segon d’ESO on la llengua 
vehicular és el valencià. La realització del projecte tindrà lloc a les aules 
del primer pis de l’edifici del centre en cinquena, sisena i setena hora. La 
durada del projecte és de dues setmanes i mitja. Cal dir que és un projec-
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te integral en què totes les àrees treballen conjuntament. La nostra 
finalitat és transmetre la cultura per a l’ensenyament de la llengua i la 
literatura a través dels projectes com a mecanisme innovador. I hem elegit 
la festivitat del 9 d’Octubre perquè podem extraure molts continguts 
literaris i culturals que giren al voltant d’aquest dia. 
 
3.1 DISTRIBUCIÓ DE LES TASQUES DE LES COMISSIONS  

Per dur endavant aquest treball, l’alumnat estarà dividit en sis co-
missions: arquitectes, periodistes, economistes, dissenyadors, historia-
dors i restauració. Cada comissió tindrà un dossier d’activitats com a guia 
i haurà de cercar informació sobre el tema a investigar, seleccionar la 
informació, fer activitats relacionades amb la tradició, realitzar hipòtesis, 
etc. Tots aquests aspectes que treballarà l’alumnat finalitzaran amb 
l’elaboració d’una revista de caràcter divulgatiu, però abans d’açò, es 
portaran a terme exposicions i programes de ràdio.  

Com a professores de valencià ens centrarem en les tasques referi-
des a llengua i literatura, tasques que duen a terme els escriptors i els 
periodistes. Tot i això, volem deixar-vos unes pinzellades de les activitats 
que es fan en la resta d’àmbits. En primer lloc, la comissió d’arquitectes 
haurà de cercar imatges de la ciutat de València al segle XIII i de segles 
posteriors per comparar diferències i semblances; amb les imatges com a 
model haurà de recrear la ciutat amb maquetes que s’exposaran en 
l’exposició final. Els economistes, per la seua banda, buscaran informació 
sobre el sens de població de la València del segle XIII i faran una compa-
ració del sens dels segles de l’època medieval amb els de l’actualitat, 
representant-ho mitjançant gràfiques. S’encarregaran de preparar la 
secció d’economia de la revista, en què explicaran el perquè de l’augment 
o la disminució de la població. Els dissenyadors investigaran la vestimen-
ta dels musulmans i dels cristians i la relacionaran amb la que usen 
actualment els pobles que celebren la festa dels moros i cristians. Elabo-
raran un decàleg amb tots els instruments i armes que utilitzen actual-
ment les festes de moros i cristians i investigaran si té versemblança amb 
l’origen. Per últim, els de restauració s’encarregaran de buscar els ingredi-
ents típics i les formes de «la mocadorà», a més de cercar l’origen 
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d’aquests aliments i del que signifiquen hui en dia. Proposaran noves 
formes relacionades amb la cultura valenciana i escriuran les receptes. 

Pel que fa a la comissió dels escriptors, aquests hauran de fer un 
xicotet projecte que consisteix a escriure una llegenda per parelles. Les 
dues més votades apareixeran en la revista final. La resta en l’exposició de 
Jaume I. Farem activitats inicials i un debat per veure els coneixements 
previs dels alumnes. Així, els preguntarem si coneixen alguna llegenda i 
debatrem a l’aula sobre les formes de transmissió de les llegendes i sobre 
els canvis que es generen en la seua forma i contingut amb el pas del 
temps. Durant dues setmanes es treballaran llegendes sobre Jaume I amb 
els objectius de conèixer un personatge important en la història dels 
valencians, despertar l’interès pel segle XIII i veure com es vivia abans i les 
diferències amb l’actualitat. Les llegendes que es llegiran i s’analitzaran 
són les següents: «La fermesa del rei», «La rata pinyada”, «El rei i 
l’argenter jueu», «El rei dels oficis», «La sopa d’all», «L’abat de Poblet i 
l’emperador de la Xina» i «El rei Jaume i l’abat de Poblet». 

Ens fixarem, generalment, en les parts de la llegenda, en els perso-
natges, en les descripcions, en els espais i el temps que s’utilitza. I, 
sobretot, en la visió de l’època i en les intencions que es volen transmetre. 
En cada llegenda ens centrarem en unes parts concretes segons la temàti-
ca. Així en «La fermesa del rei», «El rei Jaume i l’abat de Poblet» i «El rei 
i l’argenter jueu» ens fixarem en la visió que es té del caràcter del rei. En 
«La rata pinyada» i «El rei i l’argenter jueu» ens centrarem en els ele-
ments que demostren el caràcter oral i canviant de les llegendes. En «El 
rei dels oficis» farem una investigació per veure si han canviat molt els 
oficis que es descriuen i en quina és la intenció de la llegenda. En «L’abat 
de Poblet i l’emperador de la Xina» buscarem l’origen vertader de la frase 
feta «enganyar com un xino», frase que s’explica a la llegenda, i cercarem 
si són certs o s’han mantingut els qualificatius dels barcelonins. En «La 
rata pinyada» relacionarem la llegenda amb l’escut de la ciutat de Valèn-
cia. Si treballem les llegendes coneixeran de manera diferent les nostres 
tradicions i els nostres costums. Aquests ens permeten explicar d’una 
manera distinta els llocs, les festes i les tradicions autòctones. Pensem 
que a través de les llegendes s’ensenya a estimar la riquesa cultural, una 
riquesa que no s’ha de perdre i que s’ha de mantenir viva. Per acabar, 
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farem una última activitat en què es relacionarà la crònica amb la llegen-
da. Compararem la llegenda «El naixement del rei Jaume» i «El bateig del 
rei Jaume» amb el fragment que es descriu d’aquests dos actes en la 
crònica. Ens fixarem en la focalització, en els connectors, en la sintaxi, en 
el punt de vista, etc. 

Quant a la comissió dels periodistes, aquesta treballarà un còmic 
que parla de la fundació del Regne de València. S’iniciarà el treball amb 
qüestions essencials com «On i quan va nàixer Jaume I? Què són els furs? 
I Al-Azraq? ». Els farem buscar informació sobre la batalla de Muret, els 
posarem una imatge d’una estàtua de Jaume I que apareix al còmic i 
hauran de cercar el lloc concret on es troba ara. Una vegada han treballat 
el contingut del còmic, realitzaran un producte final que serà elaborar 
una auca amb els fets més importants de Jaume I. A més a més, realitza-
ran una sèrie de preguntes al programa de ràdio. Preguntaran a la gent 
del poble, als seus familiars i amics com se celebra la festivitat del 9 
d’Octubre i quina importància té Jaume I, entre altres qüestions. Les 
preguntes es podran dur endavant una vegada ells ja tenen un coneixe-
ment més ampli del tema.  

 
4. CONCLUSIÓ 

Volem destacar que durant la realització del projecte el docent 
només guiarà els estudiants sobre la tasca que han de fer. L’alumnat és 
qui a través de la realització del dossier d’activitats anirà adquirint 
coneixement i, per tant, a poc a poc, anirà construint el propi ensenya-
ment i aprenentatge. Amb aquest projecte donem a conèixer aspectes 
d’un personatge i una festivitat a partir de diferents gèneres que recopilen 
part de la història. Els estudiants treballen i coneixen la seua cultura a 
través de la literatura d’una manera innovadora que els motiva i els 
implica en la construcció del seu coneixement. Treballem el 9 d’Octubre 
des d’un vessant literari i amb un mètode que desenvolupa l’autonomia i 
el creixement personal de l’alumnat. Trenquem la monotonia de l’escola 
tradicional i fem que els nostres joves aprenguem amb il·lusió i motivació. 
Tot per fer créixer l’interés per la nostra llengua i la nostra cultura.  
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UNA EINA PER A L’ESCRIPTURA EXTENSIVA I L’ARGUMENTACIÓ: EL 

DIARI DE LECTURA 
Jordi Oviedo Seguer 

Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir 
 

1. INTRODUCCIÓ 
a proposta que presentem ha estat portada a terme durant 
diferents cursos (2010-2014) en les assignatures de Literatura 
catalana, d’Anàlisi i producció de textos catalans i de Recursos 
per a l’educació literària i lingüística, dels programes docents de 

les diplomatures d’Educació infantil i Primària, així com en els correspo-
nents graus, ara vigents, a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació 
i Magisteri de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, en 
el campus de la Ribera i la Costera. 

A la base d’aquesta experiència hi ha determinades qüestions que 
ens van portar a desenvolupar-la i a aplicar-la a la nostra pràctica docent: 
Com són els exercicis d’escriptura a les aules? I, d’altra banda, quines 
característiques presenten les activitats que es refereixen als llibres de 
lectura?  

A més, partim de la voluntat de vincular la lectura literària amb un 
tipus d’escriptura que servisca a l’alumnat per reflexionar de manera 
intensa i significativa tant sobre el procés lector com sobre el procés 
d’escriptura. Amb aquest plantejament, vam considerar adaptar al nostre 
alumnat i a les característiques de les assignatures suara esmentades la 
proposta de Besa (2004), per la seua originalitat i tranversalitat, així com 
pel fet que unia lectura literària i escriptura des d’una perspectiva de 
procés i de reflexió interdependent. Alhora, perquè, amb adaptacions, 
observàvem que possibilitava l’adequació a diferents nivells educatius i 
tipus d’alumnat, especialment en uns alumnes que seran mestres, l’actitud 
dels quals davant la gestió i consideració d’aquestes habilitats lingüísti-
ques resulta fonamental a nivell didàctic i professional. 

Per altra part, en relació amb les dificultats a les aules pel que fa a 
les denominades «lectures obligatòries», és a dir, marcades pel currícu-
lum, sobretot a l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, consi-
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derem que cal buscar vies que impliquen l’alumnat apelant a les seues 
emocions i a la connexió amb la realitat que han viscut i viuen.39  

En aquest sentit, considerem que el diari de lectura i el posterior 
metadiari poden ser eines adequades per superar determinades pràctiques 
i actituds docents que tenen a veure amb la lectura i l’escriptura, i, també 
de manera més específica, per tal de millorar la capacitat d’argumentació. 
Ens centrarem, doncs, en la caracterització dels denominats «diari de 
lectura» i del «metadiari» i de les diferents possibilitats, presentant-ne 
alguns exemples. Així mateix, mostrarem un esbós de seqüència didàctica 
adaptada a nivell de Batxillerat sobre aquestes pràctiques. 

Quant als objectius, amb el nostre treball, tractarem de donar pos-
sibles respostes a les preguntes plantejades unes línies més amunt i 
l’inscriurem en dues de les àrees o eixos proposats pel II Simposi 
d’Ensenyament de la Literatura i la Llengua: el que feia referència a la 
literatura i la construcció de pensament crític i el que s’ocupava del vincle 
entre literatura i gaudi (el plaer de la lectura; el valor estètic). 

Tenint en compte els eixos presentats, entenem que el diari de lec-
tura, en el sentit que sorgeix arran la reflexió que es deriva d’un text 
literari, és una bona eina per a la construcció d’una subjectivitat lectora i 
escriptora i que, a més, en el diàleg i interacció amb el llibre, el lector-
escriptor pot aprofundir en el seu significat i desenvolupar habilitats de 
lectura crítica. Alhora, de la intensitat d’aquesta relació, que passa per allò 
personal, la lectura literària es converteix en un plaer, pel que la lectura 
exigeix com a estímul d’escriptura. En definitiva, la percepció de la lectura 
i de l’escriptura se sent per l’alumne d’una manera diferent en relació a les 
pràctiques habituals sobre aquestes habilitats lingüístiques. El metadiari 
serà el document que haurà de recollir evidències d’aquesta nova percep-
ció i actitud. 

 
2. ALGUNS REFERENTS PEDAGÒGICS SOBRE L’ESCRIPTURA 

Per tal d’aportar fonament pedagògic al nostre treball, hem partit 
de determinats autors que reflexionen, sobretot, al voltant del fet 
                                                 
39 Una mostra actual de les diferents postures d’aquest debat clàssic el trobem referit en 
Oliver i Alabau, Gr. (26 gener 2015). De lectura obligatòria. Núvol. Recuperat de 
http://www.nuvol.com/noticies/la-lectura-letern-rival/  
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d’escriure i el seu desenvolupament a les aules, tenint en compte el 
potencial cognitiu que aquesta habilitat implica. 

Així mateix, ens interessa especialment la vinculació entre escriptu-
ra i lectura; una altra habilitat lingüística, la de la comprensió escrita o 
lectora, que s’ha d’entendre també com a procés cognitiu complex. 
Pretenem, doncs, explorar algunes de les bases que relacionen aquestes 
macrohabilitats lingüístiques que acaben conformant-ne una de sola: la 
competència comunicativa. 

A banda, entenem la lectura i l’escriptura com a estímuls per al dià-
leg i per a la interacció, també per a l’argumentació, una capacitat, aquesta, 
la d’argumentar, que supera l’àmbit escolar i ens resulta clau per a la vida 
en general. La presència de l’argumentació en aquest treball resulta 
pertinent en el sentit que caldrà aportar arguments propis arran la 
lectura, que es concretaran en el diari de lectura i, de manera més intensa, 
en el metadiari, on s’haurà de reflexionar sobre el procés viscut amb raons 
sòlides. 

Així, tenint en compte les especificitats de l’àmbit escolar, entenem 
l’argumentació com a element de la comunicació, en el sentit que forma 
part d’un sistema de situacions de comunicació, complex, conformat de 
capes inseparables amb la riquesa pròpia de les activitats humanes. En 
definitiva, volem destacar el paper i la funció de l’argumentació que 
inclou, d’una banda, controlar el raonament purament científic i, al mateix 
temps, una minva de l’evocació dels sentiments, i també de la idea que 
sota l’argumentació sols s’hi troben relacions de poder o propaganda 
(BRETON: 2014, 52-53). 

Tornant als referents de caràcter pedagògic sobre l’escriptura, hem 
de remetre a Freinet i a les tècniques acadèmiques que de la seua voluntat 
de relacionar aquesta amb la vida, amb l’entorn escolar, se’n deriven. 
D’aquesta manera, es poden entendre les paraules del pedagog francés 
sobre la motivació socialitzadora de l’aprenentatge lingüístic, comunicatiu, 
doncs: «La escritura no tiene sentido si no se está obligado a recurrir a 
ella para comunicar el pensamiento más allá del alcance de nuestra voz, 
fuera de los límites de la escuela» (FREINET: 1978d, 99-100). 

L’ús del text lliure, la imprenta escolar, el periòdic i la correspon-
dència, així com del diari escolar (FREINET: 1974), constituïren una 
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metodologia que amb el temps ha evolucionat i ha servit per considerar 
l’escriptura i la lectura com a eines de comunicació amb el context social i 
com a processos de caràcter cognitiu que remetien, en conseqüència, al 
desenvolupament dels alumnes. Malgrat que la proposta freinetiana s’ha 
aplicat sobretot en els nivells educatius bàsics, considerem que les premis-
ses són vàlides en altres etapes, i encara hui dia per allò que acabem de 
referir: de la llibertat en l’escriptura, que implica la connexió amb el 
subjecte que escriu. 

En el nostre àmbit lingüístic i cultural i en el marc de les reflexions 
del que suposà la LOGSE, Daniel Cassany (1993, 1997) plantejava una 
sèrie de reflexions de manera més específica sobre l’escriptura com a 
procés didàctic, amb diferents fases sobre les quals actuar-hi.  

El mateix autor desenvolupa un terme més adient per referir-se als 
usos de les actuals habilitats lingüístiques, en un nou marc dominat per 
les TIC i la comunicació. Cassany defineix aquest nou terme, provinent 
de «literacy», de la tradició lingüisticodidàctica anglosaxona, de la següent 
manera: 

 
El camp de la literacitat abraça tot el que es refereix a l’ús de l’escriptura, des de 
les característiques del codi alfabètic i l’estructura dels discursos fins la configu-
ració de les interaccions en context o els valors socials i les representacions que 
se’n deriven. S’assumeix que la literacitat és una activitat més social que indivi-
dual, situada en comunitats lingüístiques que comparteixen l’idioma, els discur-
sos i la cultura (CASSANY: 2006, 100). 
 
En definitiva, el terme «literacitat», que té un caràcter de procés 

obert i en construcció propi de la societat contemporània, s’enfronta al 
d’alfabetització, més tradicional i limitat, que «fa referència a un coneixe-
ment (un saber fer) estabilitzat» (RÍOS: 2008, 20).  

D’aquesta manera, les darreres tendències de la didàctica de 
l’escriure en català es plantegen en funció d’una sèrie d’elements a conside-
rar: les activitats d’escriptura necessiten d’un context amb destinatari i 
finalitat social que vaja més enllà de l’avaluació quantitativa; la situació de 
plurilingüisme en què viu el català respecte el castellà i les llengües 
primeres de la immigració, així com la presència de l’anglés; la proposició 
de reptes comunicatius i didàctics que exigisquen reflexió metalingüística 
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i, per tant, aprenentatge; tenir en compte els contextos personals 
d’emissors i receptors que impliquen perspectives, coneixements, dubtes, 
etc., per posar-los en comú; la vinculació dels coneixements lèxics i 
gramaticals als contextos de producció, no de manera aïllada i, per últim, 
una posició flexible tant dels docents com dels alumnes, atés que escriure 
és una tasca amb activitats intermèdies on poder intervenir-hi, destinades 
a un objectiu final (RÍOS: 2008, 75-77).  

 
3. EL DIARI DE LECTURA 

Atesos els referents pedagògics que fonamenten la nostra proposta, 
definirem què és un diari de lectura. Es tracta d’un document elaborat 
pels alumnes a partir d’allò que els suggereix la lectura d’una obra literària. 
El text literari, de qualsevol gènere, es converteix en un «estímul per a 
l’escriptura». Es combina, per tant, la lectura i l’escriptura, en un procés 
que ha d’anar més enllà del «control de lectura» i d’un exercici 
d’escriptura concret i limitat en el temps i l’espai, és a dir, «intensiu».  

Es pretén, doncs, desenvolupar l’escriptura extensiva, la qual pre-
senta una sèrie de trets que, de nou, Cassany (1997) contraposa als 
exercicis de caràcter «intensiu». Aquests exercicis extensius se centren en 
objectius actitudinals com el foment d’hàbits o el desenvolupament de la 
motivació arran tasques vinculades a textos extensos i en un període llarg 
en el temps. A més, l’alumne hi té un major protagonisme i autonomia, 
tot i que el professor programa les tasques. 

D’aquesta manera, de la nostra proposta, allò destacable és la lliber-
tat amb què es planteja la tasca: no hi ha límit màxim ni es marquen unes 
directrius úniques quant a estil i relació d’allò que s’escriu amb el contin-
gut del llibre. Es vol que el llibre, com s’ha dit, es convertisca en un 
estímul per a la creativitat i possibilite l’escriptura extensiva, un procés 
poc considerat a les aules. 

Així doncs, l’obra literària deixa de ser un element de lectura ràpida 
i superficial i pren un caràcter dialògic, profund. El lector esdevé alhora 
escriptor i, com a tal, s’enfronta tant a les dificultats com als moments de 
gaudi que aquest fet implica. 
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Ens trobem, per tant, com assenyala Zabalza (2011, 18),40 citant a 
Holly (1989), davant d’una tasca que dóna lloc, a grans trets, a una 
activitat narrativa triple en l’alumne: la reflective writing, la introspective 
writing i la creative and poetic writing.  

La primera, l’escriptura reflexiva, es produeix quan la narració res-
pon a un procés de pensament profund, que busca posar en clar les 
pròpies idees en relació als temes derivats de la lectura. La segona, 
l’escriptura introspectiva, semblant a l’anterior, remet al fet que el contin-
gut del diari s’ocupa dels pensaments, sentiments i vivències de l’alumne, 
ara escriptor. La tercera modalitat narrativa, l’escriptura creativa i poètica, 
tracta de superar el comentari de caràcter més expositiu i s’endinsa en la 
possibilitat d’imaginar o recrear, amb voluntat clarament estètica, les 
situacions derivades de la lectura de l’obra literària. En els exemples de 
diaris de lectura que oferim, s’hi pot observar la presència d’aquestes 
modalitats narratives, que van del comentari més distanciat a l’apropiació 
literària arran del text llegit. 

Si ens centrem en qüestions més tècniques, el diari de lectura 
s’escriu sobre una llibreta de grandària mitjana per facilitar que llibre i 
diari vagen de la mà per tal que la lectura i l’escriptura es puguen produir 
en qualsevol context. No hi ha màxim de pàgines, però sí un mínim que 
ha de tenir una capçalera amb la data d’escriptura de cada entrada, en 
funció del nivell de l’alumnat i de les característiques exigides pel gènere 
dietarístic. 

Una de les claus d’aquesta proposta és el fet de subratllar la diversi-
tat quant a l’estil de les entrades front a la lectura i escriptura de resum de 
contingut, que, amb tot, sol ser freqüent. Es valora l’aportació personal de 
qui escriu, la relació amb vivències, amb altres lectures, etc, en definitiva 
amb el bagatge cultural i literari que, alhora, es propicia. 

A més, per tal de possibilitar el desenvolupament de la tasca, tot 
incidint en la diversitat d’entrades que hauria de tenir-hi, es donen 

                                                 
40 Tot i que el treball de Zabalza esmentat se centra en la capacitat dels diaris de classe 
com a eina per al desenvolupament i la millora en els processos de formació de docents i 
com a instrument per a la investigació professional en aquest àmbit, considerem que les 
modalitats de narració referides s’observen també i són vàlides en els diaris de lectura tal 
com han estat proposats. 
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exemples per concretar aquesta varietat, que pot anar des del metadiscurs, 
a l’aforisme, l’establiment d’un destinatari hipotètic, el diàleg amb un 
mateix, l’estil breu i telegràfic, el mosaic o bé textos escrits que reproduïs-
quen un text oral, entre altres possibilitats.  

A continuació, veiem, doncs, una selecció de textos d’entrades de 
diaris de lectura,41 on es poden observar les possibilitats d’aquesta pro-
posta quant a la «qualitat» de la lectura i l’escriptura que se’n deriven. 

En primer lloc, és freqüent la presència del record, de les pròpies 
vivències, que incideixen en la comprensió profunda del text llegit, mentre 
es dóna lloc així a una tasca significativa: 

 
28 de març, 2014: Al capítol que he llegit apareix un tipus d’esquema familiar on 
s’aclareixen les seues relacions i el grau d’afecte de cadascú, es podria dir. El cas 
és que m’ha recordat al complex d’Electra i Èdip. Recorde que aquests comple-
xos els vam estudiar a una assignatura de primer de carrera però jo ja coneixia el 
d’Èdip, gràcies a què vaig cursar Literatura universal a l’institut. Crec que va ser 
la matèria on més vaig disfrutar realment: estudiar bona literatura de distintes 
èpoques va ser un plaer, llegint obres significatives, com Èdip rei, i el seu context 
i fons cultural. QLA, G. 
 
Divendres 21 de març de 2014: Una de les experiències que més recorde del 
meu període escolar és la correspondencia amb altres centres d’educació. Cada 
vegada que rebíem una carta era per a nosaltres com si fóra un dia festiu, ja que 
aquell dia no féiem classe de valencià. Llegíem i rellegíem les cartes que havíem 
rebut, i pensàvem en què anàvem a escriure nosaltres per a contestar-los aquella 
correspondència. Desgraciadament, aquella experiència sols va durar eixe primer 
curs, i a hores d’ara no tinc cap informació de la xica amb què jo m’escrivia. Això 

                                                 
41 Els exemples dels diaris de lectura resulten dels llibres proposats en el darrer curs 
d’aplicació de la proposta (2013-14), que foren La mestra (LM), de Víctor Labrado 
(2010) i Quina lenta agonia la dels ametlers perduts (QLA), de Toni Cucarella (2003). 
En cursos anteriors, i en funció de l’assignatura, es proposava una llista extensa amb 
obres clàssiques de la literatura catalana dels diferents gèneres. En el curs referit, 
optàrem per les obres de Labrado i Cucarella perquè ambdues estan contextualitzades a 
espais concrets i reals de les comarques d’on prové la majoria de l’alumnat (la Safor i la 
Costera, respectivament), amb l’objectiu d’aconseguir una motivació i implicació majors 
i una nova mirada, literària, respecte els escenaris amb què els alumnes convivien de 
manera quotidiana. Per altra part, cal dir que hem contat amb l’autorització de 
l’alumnat perquè es publiquen els fragments de diaris de lectura i metadiaris exposats. 
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sí, guarde les cartes com si foren un tresor en un dels calaixos del meu escriptori. 
LM, A. 
  
05-03-2014, 16:30: Em ve a la memòria el llibre Farenheit 451, perquè sembla 
que hi ha una persecució quasi total, eugenèsica, cap al valencià, en l’episodi de la 
crema de llibres. LM, R. 
 
Una altra de les característiques que presenten les entrades dels di-

aris de lectura és la diversitat d’aquestes, que poden anar des del comenta-
ri lliure i concret d’algun fragment fins a la reflexió contundent i de 
caràcter aforístic: 

 
20 de febrer de 2014: D’aquest capítol, he de destacar una oració que m’ha cri-
dat l’atenció: «Xicot, si dónes a la literatura un valor, has de posar-li un preu», 
diu un dels personatges arran d’una conversa amb Joan Fuster. Aquesta oració 
reflecteix d’allò més bé l’actualitat. Tot el que ens envolta, en més o menys quan-
titat té un valor i, desgraciadament (al meu paréixer) tot valor té també un preu, 
un preu econòmic. Tot i això, crec que hi ha «coses» que mai tindran un preu, 
per molt que la societat vulga; els sentiments i els valors, per exemple: llibertat, 
amor, alegria, democràcia, amistat, pau, sinceritat, justícia, igualtat, dignitat, re-
sistència, creativitat, confiança, progrés, esperança. LM, R. 
 
26-02-2014, 17;43: INNOVACIÓ, una paraula necessària a l’escola, donat que 
propicia la creació d’hàbits i dinàmiques més fluïdes. LM, M. 
 
Un darrer exemple evidencia la capacitat de reflexió que pot impli-

car aquesta tasca: 
 
22-02-2014, 13:21h: Vertaderament, m’ha fascinat la definició de crònica. Al 
quadrimestre passat vam veure les Cròniques: Jaume I, Pere el Cerimoniós, 
Bernat Desclot i Ramon Muntaner. Tots narraven uns fets concrets, però no 
vaig fer una reflexió diguem-ne metacognitiva; i ara, amb la lectura, observe el 
perquè de la seua importància. Així mateix, respecte la crònica, em fascina la 
tensió per ubicar-la en l’àmbit literari o històric, quan en realitat és un punt 
d’unió entre els dos, ja que interrelaciona elements reals, ficticis, objectius, sub-
jectius, etc. Per tant, és realment enriquidora. A més, permet reflexionar sobre la 
realitat des d’un punt de vista crític. LM, T. 
 
D’aquesta manera, observem com la redacció dels diaris de lectura 

possibilita una major tensió psíquica dels subjectes davant del fet lector i 



Revista de Filologia 
 

 163 

de l’escriptura, de manera que prenen una consciència elevada respecte 
aquests, tot possibilitant-ne la reflexió i la comprensió que se’n deriva. 
Així, perquè cal que l’alumne reflexione i alhora adquirisca el costum 
d’escriure, el treball amb els diaris afecta sobretot l’escriptura, que esdevé 
una eina per al coneixement en un sentit ampli: 

 
La escritura es, de ese modo, un espacio de silencio para recordar el camino y 
vislumbrar las huellas dejadas, pero, al mismo tiempo, nos lleva a proyectar nue-
vos imaginarios a la luz de aquello que ya fue, de lo que es y del futuro que aún 
es incierto porque no es. Es también un espacio para el descubrimiento de cada 
rostro, de cada mirada, de las diferentes maneras de pensar, de sentir y vivir la 
realidad (CARRILLO: 2001, 51). 
 
A més a més, el fet d’escriure proporciona una retroalimentació 

immediata i estable del fet lector; l’experiència lectora es converteix en un 
producte mitjançant un procés necessàriament personal, que al mateix 
temps, pot ser compartit perquè ha estat fixat. A banda, i en aquesta 
direcció apuntada, els diaris de lectura són compatibles i complementaris 
amb altre tipus de documents on la presència del jo escriptor és destaca-
ble, com els blogs, les bitàcoles, els portafolis o les autobiografies lingüís-
tiques. 
 
4. EL METADIARI 

Una de les principals dificultats amb què es troba l’alumnat, sobre-
tot en l’àmbit universitari però no sols en aquest, ja que és el resultat 
d’accions educatives prèvies, és la de reflexionar sobre quins aprenentatges 
va adquirint i com els va assolint. Aquesta carència es detecta a partir de 
les diferents pràctiques que els docents els proposem a les aules, ja siga en 
l’elaboració d’un portfoli o en proves escrites, on es pretén que sintetitzen 
allò desenvolupat a l’aula però des d’un punt de vista propi i personal. 

Per minimitzar aquestes dificultats, que també tenen a veure amb 
el procés de planificació, textualització i revisió, hom proposa pautar i 
definir de manera concreta quins són els elements a partir dels quals cal 
reflexionar.42 

                                                 
42Per exemple, Gerd Bräuer (2013), professor a «The Writing Center» de la Universi-
tat d’Educació, a Freiburg, planteja els problemes dels estudiants davant la reflexió de 
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Així doncs, per facilitar el que és una tasca complexa i que es con-
solida a llarg termini, en un segon moment, una vegada acabat el diari de 
lectura, es dóna lloc al metadiari, que en paraules de Besa: 

 
És un exercici de reflexió sobre el propi diari, tant des del punt de vista del pro-
cés (el diari entés com a activitat), com des del punt de vista del producte (el dia-
ri com a resultat: una llibreta plena de fragments d’escriptura) (2004, 4). 
 
Es planteja als alumnes tres aspectes per a la reflexió sobre el procés 

d’escriptura del diari: sobre l’evolució de les expectatives en l’alumne 
respecte la tasca, de les diferents fases en què s’ha trobat mentre escrivia i 
de les dificultats que ha viscut. També, quant al producte, es demana a 
l’alumne que reflexione sobre la qualitat del que ha escrit i si n’ha quedat 
satisfet: si el mostrarà a alguna persona, si el guardarà, si el creu publica-
ble, etc. 

Aquesta segona activitat és un dels nuclis de les possibilitats per 
desenvolupar l’argumentació de la proposta, pel fet que s’ha de sintetitzar 
allò experimentat durant la redacció del diari de lectura i aportar argu-
ments sobre aquesta vivència, ja siga de caràcter positiu o per les pròpies 
dificultats sorgides, en una tasca que exigeix una certa confrontació amb 
el llibre i amb un mateix, cosa que possibilita l’escriptura extensiva. 

Mostrem tot seguit alguns exemples de metadiari, especialment 
que tracten de la relació entre escriptura i lectura i de com s’ha viscut el 
procés en la combinació d’aquestes activitats:  

 
«No es pot ensenyar a escriure. Només s’hi pot aprendre escrivint, i llegint. Lle-
gint bons llibres d’artistes de veritat, fins que entengues per què són bons». 
Truman Capote, Carta a Alvin Denwey III. Amb aquesta cita encete el meu 
metadiari, ja que tan sols llegir-la he pensat que el que afirma l’escriptor nord-
americà és totalment cert. Tot el món té les bases necessàries per escriure, doncs 

                                                                                                               
caràcter educatiu i opta per proposar mesures concretes adreçades tant al professorat 
com a l’alumne, que se centren a grans trets, en el cas del primer grup, en la necessitat 
d’establir paràmetres comuns entre els professors sobre aquestes pràctiques i que els 
materials per a la reflexió estiguen fonamentats. També, es considera si les activitats de 
reflexió seran base d’altres en el futur; si s’inscriuen en un context comunicatiu real, de 
caràcter social; si s’han facilitat i explicat els indicadors de la reflexió o si s’han pres altres 
mesures que afecten al nivell de reflexió que una determinada tasca o activitat implica. 
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tots sabem escriure. Sols fomentant l’hàbit de l’escriptura unit al de la lectura, es 
pot aprendre a escriure amb fluïdesa. Un dels objectius del diari és fomentar 
l’hàbit d’escriure de manera continuada i regular. La manera més eficaç de des-
envolupar l’hàbit de llegir i escriure és, no podia ser d’altra manera, llegint i es-
crivint. He de reconéixer que al principi em suposava un esforç immens extraure 
reflexions derivades de la lectura i anotar-les al mateix temps que llegia, però en 
qüestió de pocs dies aquesta tasca es va convertir en un procediment que feia de 
manera sistemàtica, sense pràcticament adonar-me’n. QLA, S. 
  
Així, estic contenta i orgullosa del meu treball, del meu esforç, per aconseguir, a 
partir d’un llibre de lectura com La mestra, el propòsit marcat des de l’inici, que 
era sobretot gaudir de la lectura d’una forma diferent i creativa, també, gràcies a 
l’escriptura i el sorgiment d’aspectes relacionats amb la meua vida personal i 
quotidiana. LM, R.  
 

5. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: DIARIS DE LECTURA I METADIARIS A 
BATXILLERAT 

Per últim, en clau didàctica, hem elaborat una breu seqüència di-
dàctica sobre aquesta proposta per tal que puga ser adaptada a Batxillerat 
i als autors que el currículum actual d’aquest nivell educatiu proposa. 
Amb tot destaquem que en aquesta les dues tasques centrals són tant el 
diari de lectura com el metadiari, en segon terme. En una definició ja 
clàssica de les seqüències didàctiques, aquestes es defineixen com a 
«unitats o cicles d’ensenyament-aprenentatge formats per un conjunt 
d’activitats articulades i orientades a una finalitat: la producció d’un text 
oral o escrit» (DOLZ: 1994, 21). La seqüència, per tant, té diferents 
moments. 

  
5.1 FASE PRÈVIA 

En primer lloc, caldrà explicar la tasca a partir d’un document con-
cret que continga la definició de diari de lectura i del metadiari, la llista de 
llibres possibles, els criteris d’avaluació, la diversitat d’entrades que es 
poden produir i el seu format, la quantitat de pàgines mínimes, la tempo-
ralització, etc. Convé subratllar-hi la llibertat amb què s’ha d’afrontar 
l’escriptura del diari, destacant el fet que l’avaluació tindrà en compte de 
manera especial la quantitat i la forma de les entrades així com la diversi-



ÍTACA 
 

 166 

tat d’aquestes. Perquè el diari de lectura funcione, cal transmetre aquesta 
confiança.  

Una vegada presentada la informació bàsica sobre què són els diaris 
de lectura i els metadiaris, hem de preparar una primera pràctica que 
contribuïsca al modelatge del diari de lectura. Per això, hem de destacar 
els objectius de la tasca final, per situar la lectura i l’anàlisi del text en un 
context concret on la lectura té una finalitat específica, que, en el nostre 
cas, ha de servir com a estímul per a l’escriptura.  

En aquesta línia, Zayas (2011) exposa la necessitat d’explicitar el 
propòsit de lectura i comprensió d’un text, per tal d’oferir claus per a la 
seua comprensió i que, en un primer moment, l’observació i l’anàlisi 
d’aquest text servisca per a un determinat objectiu com és, en la seua 
proposta, un projecte d’escriptura sobre els sentiments. Reportem les 
indicacions que en el text esmentat donaria un hipotètic docent per 
indicar les claus de lectura i interpretació d’un relat de Roald Dahl 
(2006), Boy: 

 
Hay hechos que nos producen sentimientos muy intensos, y los recordamos vi-
vamente durante mucho tiempo, quizá durante toda la vida. En los libros de 
memorias, podemos leer relatos de estos recuerdos. Por ejemplo, en el texto que 
vais a leer, el escritor Roald Dahl recuerda un hecho que contempló siendo niño 
y los sentimientos que este hecho le provocó. Vais a leer el texto para examinar 
cómo se puede escribir sobre el recuerdo de un hecho y sobre los sentimientos 
provocados. Después, lo usaréis para escribir un texto parecido sobre un recuer-
do vuestro (ZAYAS: 2011, 3). 
 
D’aquesta manera, amb la voluntat de mostrar el caràcter de la tas-

ca que proposem, expliquem als alumnes que el text que els presentem tot 
seguit té una condició central per comprendre el to del llibre, en el sentit 
que un dels protagonistes recorda el lloc on va viure i es lamenta dels 
canvis provocats pel pas del temps i el que això implica. Servirà, també, 
per diferents activitats, tenint en compte aspectes diversos: caldrà indicar 
que és l’inici d’un dels textos sobre el qual podran elaborar el diari de 
lectura, que hauran d’escriure’n un que tracte dels records de com era el 
seu carrer en el passat, dels canvis que s’han experimentat, de les persones 
que habitaven eixe espai i temps passat, de com és el llenguatge emprat 
per l’autor del text i com imitar-lo, etc. 
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Així, en la nostra proposta, adaptable a cada llibre i context, presen-
tem el breu text inicial de Quina lenta agonia... sobre el qual plantejar les 
activitats inicials esmentades (CUCARELLA: 2004, 11): 

 
Evocar no és, com afirmen alguns, reviure el passat per rescatar-lo, sinó donar-li, 
finalment, sepultura: descriure’l per darrera vegada abans de colgar-lo sota la 
pols definitiva… Així doncs, camine per un barri que amb prou faenes reconec, 
per més que hi vaig nàixer i hi vaig viure fins ben entrada l’adolescència. Sé que 
és aquell barri natal perquè la cobdícia constructora no pot amuntegar més cases 
pel pendent rocallós, serra amunt, i encara és possible de resseguir-hi amb la mi-
rada l’antiga senda del Portet, les penyes esgallades pel terratrèmol de 1748, 
l’escarpat imponent de la Creueta, al punt més elevat del qual es dreça encara la 
creu que li dóna nom. 
Per aquest barri residencial d’ara, de cases unifamiliars i edificis de poca alçària, 
endreçat i redundant, hi havia hagut, en els anys de la meua infantesa, les Eretes: 
un altre barri, tanmateix de cases velles, rudimentàries, arrenglerades, resigna-
dament, a la vora d’un antic caminal de terra i clots que feia aleshores a manera 
de carrer, encarades a una falda escalonada de bancals perduts d’ametlers i garro-
fers. Més amunt, la serra estricta: roca viva, entre els badalls de la qual sols creix 
l’argelaga, la sajolida i la pebrella «terra de pebrella, caga’t en ella!». Aquell barri 
de les Eretes el constituïa un únic carrer, un pany de cases en filera, totes les 
quals miraven cap a la serra com una ordenada bateria de vigilants apostats en 
una trinxera. Era un barri als afores de debò, no com ara que ja és una prolonga-
ció cap a ponent de la ciutat, amb carrers asfaltats, cases ben pintades, teulades 
roges de teula nova i bústies de ferro a la porta. 
 
Una vegada llegit el text i realitzades les activitats proposades, po-

dria seguir un comentari en grup sobre si els alumnes han tingut dificul-
tats a l’hora d’escriure en aquesta primera pràctica plantejada: En què 
consistien? Per què creuen que s’han donat?  

Una activitat posterior es podria basar en la selecció de fragments 
de diaris que hagen pogut llegir —o escriure— en la seua vida, ja siga 
acadèmica o no, perquè els puguen servir de model i coneguen les princi-
pals característiques del gènere dietarístic, que en l’àmbit de la literatura 
juvenil presenta obres diverses com El diari d’Anna Frank, els Nou diari 
d’un jove maniàtic i Nou diari d’una jove maniàtica d’Aidan Macfarlane i 
Ann Mcpherson, o El diari lila de la Carlota de Gemma Lienas, per posar 
alguns exemples.  
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En concret, un fragment d’El diari d’Anna Frank, pot resultar 
d’interés per copsar el sentit de la tasca final demanada.43 A l’entrada del 
dimecres 5 d’abril de 1944, Anna Frank reflexiona sobre la seua condició 
d’escriptora d’un diari personal i de contes i del que li possibilita aquesta 
dedicació a l’escriptura, amb esperances de futur:  

 
Quan escric em passa tot, les meves penes desapareixen, la meva valentia es refà. 
Però aleshores, sorgeix la gran pregunta, podré escriure alguna cosa gran algun 
dia? Algun dia arribaré a ser periodista i escriptora?  
Espero que sí, ai, però molt que sí! Perquè en escriure puc plasmar-ho tot: les 
meves idees, els meus ideals i les meves fantasies (FRANK: 2007, 283). 

 
El fragment anterior, amb una certa càrrega dramàtica si tenim en 

compte el final de l’autora, pot propiciar la reflexió sobre l’escriptura com 
a element per a superació de dificultats, de preservació de la memòria dels 
fets, de les experiències amb l’escriptura de cada persona, de les expectati-
ves sobre haver d’escriure un diari de lectura, de les diferències entre un 
diari personal i un de lectura, del diari amb destinatari quant a la forma, 
etc. 

Una tercera activitat prèvia —i també simultània— possible per a 
entendre el plantejament del diari de lectura i el metadiari, tindria a veure 
amb el tractament temàtic sobre la literatura del «jo» a partir d’àlbums 
il·lustrats. Cal dir que aquesta activitat parteix de la detallada proposta de 
Castellano (2014), qui opta per fer servir els àlbums il·lustrats de Shaun 
Tan: The Red Tree (2001) i The Lost Thing (1999), que conten amb 
traducció catalana de 2005: L’arbre vermell i La cosa perduda, editats per 
Barbara Fiore Editora. 

Ambdues obres tracten dels sentiments i es vinculen directament 
amb la literatura en primera persona i el relat autobiogràfic, a partir de les 
quals podem adoptar una perspectiva temàtica que s’ocupe dels següents 

                                                 
43 El documental La corta vida de Ana Frank fa un repàs a la vida de l’autora de 
l’esmentat diari i les circumstàncies socials i familiars que hagué de viure durant 
l’amagatall per evitar la detenció per part dels nazis a Holanda; també sobre la redacció 
del diari i la seua posterior publicació. Es troba disponible des de la web 
www.annefrank.nl, entre altres materials, que poden contextualitzar l’activitat i 
aprofundir en la dimensió emocional de la redacció dels diaris per part de l’alumnat. 
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temes: la literatura del «jo», els textos literaris autobiogràfics de diferents 
èpoques, l’expressió de sentiments mitjançant imatges, l’escriptura de 
textos autobiogràfics, l’adolescència o la recerca de la identitat, entre altres. 
A banda de les possibilitats didàctiques que implica l’anàlisi de les 
il·lustracions i la seua relació amb el text.44 

Una quarta activitat prèvia a la redacció del diari de lectura fóra la 
continuació d’incipits de diaris: «Un dia a classe…», «Aquell llibre em va 
recordar…», «L’escena que acabe de llegir…», «La següent frase del 
llibre…»), etc., amb l’objectiu que aquests determinaren una clau 
d’escriptura arran d’un dels textos possibles o d’altres proposats. 

Tot seguit, sobre la llista de llibres que oferiríem als alumnes, es pot 
fer una presentació-animació d’aquests, per facilitar-ne la tria, més enllà 
del nombre de pàgines. Convé que els llibres tinguen un caràcter ficcional 
o dialògic alt, per tal que la seua lectura siga motivadora i aporten ele-
ments per a la reflexió i la «tensió psíquica» de què hem parlat. 

Respecte els autors del currículum de Batxillerat del País Valencià 
es pot optar per les obres de caràcter narratiu i assagístic, tot i que serien 
vàlides obres poètiques i del gènere teatral, atenent a la seua extensió i 
altres particularitats històriques, etc.  

 
5.2 FASE D’ESCRIPTURA INDIVIDUAL DEL DIARI DE LECTURA 

Una vegada s’ha explicat la tasca i les dimensions d’aquesta quant a 
temàtica, punt de vista, estil, models, etc., es dóna inici a la redacció del 
diari de lectura alhora que es llegeix el llibre seleccionat. En aquesta fase 
individual, convé fer un seguiment sobre la tasca en diferents moments: si 
ja es té el llibre, si «costa» escriure, si l’alumnat va més enllà del resum del 
contingut, on s’escriu, quina percepció es té del llibre. També, cal conéixer 
si hi ha autolectura o relectura, si hi ha reescriptura, quina és la percepció 
de la lectura i escriptura que els genera la tasca, etc. Aquesta fase és 
important per a la presa de consciència de les dificultats i de les potencia-
litats perquè, d’aquesta manera, l’estudiant les faça servir per al metadiari. 

Una entrevista personal, un qüestionari amb els aspectes indicats o 
la revisió del diari pot servir per observar l’estat de la tasca, així com per 

                                                 
44 Una referència bàsica per explicar aquesta relació, la trobem en Duran (2007). 
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detectar dubtes, problemes, o dificultats, a banda de destacar el que es 
considere positiu. Així, s’evitarà que la redacció del diari es concentre en 
els dies previs al seu lliurament. Recordem que es tracta d’un exercici 
d’escriptura extensiva i que el factor temps és clau, en aquest sentit. 

 
5.3 FASE POSTERIOR AL DIARI DE LECTURA: EL METADIARI I LA 
TERTÚLIA LITERÀRIA DIALÒGICA 

Una vegada llegit el llibre i redactat el diari de lectura, cal elaborar 
una reflexió individual pautada, tal com s’ha indicat en l’apartat correspo-
nent, tot fent referència, a grans trets, a com s’ha viscut el procés de 
redacció del diari i de la qualitat del producte final. Es tracta de superar el 
comentari simple sobre els llibres de lectura i connectar amb la reflexió 
personal de manera més intensa, tenint en compte les estratègies 
d’argumentació necessàries, basades en la revisió d’allò escrit i viscut al 
voltant del diari de lectura. 

Per acabar, quan ja s’han lliurat ambdues tasques, fóra convenient 
establir una reflexió col·lectiva sobre el llibre i el procés viscut, que podria 
prendre la forma de tertúlia literària dialògica (COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE: 2015) en el cas que el llibre escollit haja estat un clàssic, 
sempre preferible. 

 
6. CONCLUSIONS 

Per últim, cal que destaquem algunes claus per les quals aquesta 
tasca resulta efectiva i que, durant els dies de la celebració del II Simposi 
d’ensenyament de la Literatura i la Llengua, també aparegueren en 
diferents propostes. 

La selecció dels llibres és un factor d’importància per a la tasca 
plantejada, atés que aquests han de tenir un valor dialògic alt, és a dir, han 
de possibilitar al lector-escriptor punts de reflexió i de suggestió, per tal 
que aquest supere l’escriptura de resum, que, amb tot, sol aparéixer. 

Perquè l’alumne puga escriure de manera lliure, caldrà que reba del 
professor la confiança i la llibertat per fer-ho. En aquest sentit, cal incidir 
en la búsqueda i la valoració de la diversitat d’entrades realitzades, com 
també de la confidencialitat del producte resultant i la garantia que es 
tornarà al seu autor. 
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Una altra de les possibilitats que planteja aquesta tasca és 
l’autoregulació de l’estudiant, qui ha de prendre l’hàbit de llegir i escriure 
durant un cert període de temps i de combinar les dues habilitats, amb la 
qual cosa totes dues prenen un caràcter diferent.  

El darrer aspecte que propicia la tasca que presentem té a veure 
amb el caràcter metacognitiu i lingüístic d’aquesta, com és la reflexió de 
l’estudiant no sols mentre escriu o reescriu, mentre llig o rellig el diari de 
lectura, sinó també quan ha de sintetitzar ja en el metadiari el que ha 
experimentat. I, encara de manera col·lectiva, des de la seguretat de la 
reflexió escrita prèvia, en la tertúlia literària dialògica amb què es clou la 
seqüència. 

A l’inici del nostre treball, plantejàvem dues preguntes sobre com 
eren els exercicis d’escriptura a les aules i els que es referien als llibres de 
lectura, que ens havien portat a aplicar i desenvolupar aquesta proposta. 

Considerem que el diari de lectura és un exercici d’escriptura ade-
quat, pel que té d’extensiu, perquè possibilita la reflexió i l’argumentació 
sobre el fet d’escriure des d’un punt de vista vivencial i es vincula, a més, a 
una manera de llegir literatura que implica l’alumne de manera considera-
ble, tot convertint la lectura en un plaer, en un estímul constant que 
l’obliga a dialogar amb el text. 

Un segon aspecte a destacar és l’impacte en la dimensió personal 
d’aquestes tasques, cosa que ens porta a reflexionar sobre quines pràcti-
ques educatives tenen aquest potencial o l’aconsegueixen, i si són aquestes 
les que realment es mostren efectives. 

En definitiva, pensem que aquesta proposta pot ajudar a 
l’ensenyament i l’aprenentatge de la literatura a les nostres aules, d’una 
forma efectiva, des de les habilitats que tenen a veure amb la lectura, 
l’escriptura i la interacció. Sobre el poder de l’escriptura per transportar-
nos a un món de ficció, alhora real en si mateix, propi de l’àmbit literari, 
destaquem les paraules de l’escriptor Eduardo Galeano (1989, 106): 

 
Yo llevaba un buen rato escribiendo Memoria del fuego, y cuanto más escribía 
más adentro me metía en las historias que contaba. Ya me estaba costando dis-
tinguir el pasado del presente: lo que había sido estaba siendo, y estaba siendo a 
mi alrededor, y escribir era mi manera de golpear y de abrazar. 
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PROPOSTES D’AULA PER A UN ENFOCAMENT MOTIVADOR DE LA 

LITERATURA 
M. Rosa Valls Pérez 

IES Badia del Baver (Alacant) 
Universitat d’Alacant 

 
ualsevol professor de Llengua s’ha de plantejar què vol 
ensenyar quan ensenya literatura. Els objectius d’aquesta 
matèria han variat al llarg del temps; tradicionalment 
s’ha donat més importància a l’estudi dels continguts: 

coneixement de gèneres literaris, biografia dels autors, figures retòriques, 
classificar una obra en una determinada època...  

En la nostra programació d’aula, aquests continguts seran útils en 
tant que ajuden l’alumnat a aprofundir en la comprensió del missatge 
literari i en tant que els ajuden a desenvolupar les habilitats receptives i 
productives amb un treball basat en la realització de tasques i projectes.  

Els textos literaris, a banda de ser un terreny molt òptim per a des-
envolupar la sensibilitat i ensenyar a sentir, són un recurs útil també per 
millorar la competència lingüística de l’alumnat de manera motivadora i 
divertida. Aquests textos, junt a altres, formen part del treball diari a 
l’aula del Portafolis45 de Valencià on l’alumnat reflexiona sobre com 
millorar el seu nivell en aquesta llengua. 

 
1. DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS RECEPTIVES 

L’enfocament metodològic de la literatura en la nostra proposta in-
tenta: 
 Diferenciar: 

◦ la lectura intensiva: on es realitza l’explotació didàctica de 
textos breus, fragments d’obres a partir dels quals s’estudien 
els continguts curriculars. 

◦ la lectura extensiva, l’objectiu fonamental de la qual és gaudir 
del plaer de llegir per tal de crear l’hàbit lector de l’aprenent 
(FLUIXÀ: 1995) reflexionant sobre els seus gustos. 

                                                 
45 http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio.html 
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 Donar importància a la comprensió i interpretació de textos 
propers a l’alumnat. 

 Promoure la creació literària a partir de la lectura. 
 

1.1 FOMENTAR EL GUST PER LA LECTURA 
Per tal de crear l’hàbit lector, el nostre alumnat escull lliurement 

els llibres de lectura en la majoria de les ocasions. Se l’ensenya a buscar-
los a partir dels catàlegs de les editorials en paper i digitals, on coneixen 
les diferents col·leccions distribuïdes per edats o gèneres i poden tenir en 
compte les sinopsis de cada llibre i les portades per tal d’inferir quina 
lectura els pot interessar. Posteriorment a la lectura, els alumnes presen-
ten el llibre en classe, activitat que serveix per a recomanar o no els llibres 
llegits i es converteixen en propostes de noves lectures per a la resta 
d’alumnes.  

La presentació oral formal s’ensenya pas a pas i, com en la confec-
ció de qualsevol text, se segueix un enfocament processual per resoldre els 
problemes en cada fase i no s’arrosseguen tots al text final. És important, 
a més, que els alumnes aprenguen el mètode de treball i no improvisen el 
text encomanat, cosa que els costa molt. A més, seguim la metodologia 
comunicativa del Marc Europeu Comú de Referència per a 
l’Ensenyament de Llengües,46 i posem també atenció en les estratègies 
que ajuden a tenir major èxit en el resultat comunicatiu: com controlar 
els nervis, el volum de la veu, el to, mirar l’interlocutor, usar suports no 
verbals...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 http://cultura.gencat.net/llengcat/aprencat/marc.htm 
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Procés de l’activitat (DOLZ I SCHNEUWLY: 2006): 
 

 
 
1.2 CONFIGURAR LA PERSONALITAT LITERÀRIA DE L’APRENENT 

Cal que els alumnes reflexionen sobre el tipus de lectura que els 
pot agradar, ja que en secundària és habitual l’alumnat que diu que no li 
agrada llegir o que no ha llegit mai cap llibre que li interessara. Per tal que 
es coneguen com a lectors, s’emplena un qüestionari i es reflexiona 
posteriorment en classe sobre els seus gustos. Quan presenten en classe 
les lectures que han escollit, un indicador de la rúbrica d’avaluació serà 
observar si s’han esforçat en buscar-lo a partir de les seues preferències i 
evitar així que llegisquen llibres que els ha passat algun familiar o amic 
molt diferent a ells. 
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QÜESTIONARI: CONÉIXER-ME COM A LECTOR 

 

• Llegeixes habitualment o sols les lectures escolars? 
• T’agrada llegir? 
• Recordes algun llibre que t’haja agradat?  
• Quin? 
• Per què t’agradà? 
• En tens un preferit? 
• Per què? 
• Analitza les teues preferències segons: 

• el gènere 
• els personatges protagonistes 
• el tema - argument 
• la llargària aproximada 
• el ritme 
• el tipus de final 

• On sols trobar els teus llibres de lectura? (biblioteques, amics, 
família, professors...) 
Reflexiona segons els resultats d’aquest qüestionari a l’hora 
d’escollir la teua pròxima lectura. 

 
1.3 FOMENTAR L’INTERÉS CREATIU DE L’ALUMNE 

També es pot proposar llegir tota la classe el mateix llibre quan es 
pretén treballar un tema. Per exemple, en aquesta proposta de treball 
sobre l’assetjament escolar.  

En primer lloc, es planifiquen activitats per obtenir informació a 
partir de la lectura d’històries fictícies sobre assetjament en novel·les, 
s’amplia amb pel·lícules i es coneixen també casos reals a partir 
d’entrevistes o notícies. D’aquesta manera, l’alumnat coneix què és 
l’assetjament escolar, per què es dóna, els trets característics dels elements 
que hi intervenen (víctima, assetjador, família, amics, professors, equip 
directiu dels centres educatius...). Una vegada que els alumnes analitzen 
que sempre hi ha un perfil de víctima que és arraconada i aïllada per un 
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grup liderat per l’assetjador, que cada vegada se sent més angoixada 
perquè no sap com resoldre el problema demanant ajuda a la família, 
amics, professors, etc., pensem que la solució seria realitzar una campa-
nya de prevenció en el centre escolar amb una exposició de cartells que es 
treballarien en les classes de tutoria de 1r cicle d’ESO. La realització del 
cartell és individual, cada alumne escull el seu receptor: la víctima, 
l’assetjador, les persones del voltant que poden ajudar a resoldre el 
problema (amics, professionals de l’ensenyament, família, etc.). Seguida-
ment, pensem en un missatge breu i bonic, literari, que aporte una 
solució al problema i, finalment, busquem una imatge que complemente 
el missatge. Es recorda el que han aprés en la classe de Educació Plàstica 
sobre com fer un bon cartell perquè ho apliquen en aquesta tasca. Per 
acabar, es du a terme una exposició oral davant la classe en la qual cada 
alumne explica el seu treball. També es pot fer en alguna classe de tutoria 
de 1r cicle o, fins i tot, de tercer cicle de l’ESO. 

Seqüència didàctica: 
1. Lectura a escollir: 
 SOS! Bullying (BARBA: 2010)  
 La mosca (PASQUAL: 2010)  
 Bullying (MACFARLANE I MCPHERSON:2004)  
2. Pel·lícula i fòrum posterior: Covards (CORBACHO I CRUZ: 2008)  
3. Entrevista a alumna de 4t ESO víctima real d’assetjament. 
4. Notícies: On s’informen d’altres casos d’assetjament47  
5. TASCA FINAL: Creació de cartells per a una campanya de pre-

venció al centre. 

                                                 
47 http://trome.pe/tag/205642/bullying 
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2. DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS PRODUCTIVES 

La nostra programació d’aula intenta: 
 Tenir una visió més àmplia de la literatura, incloent-hi també la 

tradició oral, obres juvenils, gèneres motivadors com el còmic, la can-
çó... 

 Promoure la valoració de les produccions pròpies, allunyant-se d’una 
concepció elitista del fet literari. 

Tot seguit mostrarem exemples d’experiències d’aula de creació li-
terària d’endevinalles, nadaletes, textos narratius amb imatge (curt, 
fotonovel·la i còmic), rap, poemes i contes imitant els clàssics de la nostra 
literatura, o transformació de textos literaris (contes políticament correc-
tes, del relat breu al còmic). 

 
2.1 ENDEVINALLES 

Quan es treballa la creació, l’alumnat no té l’hàbit, pensa que li serà 
impossible produir cap text que puga ser digne, ja que tenen sempre com 
a referent les obres literàries estudiades d’autors coneguts. És important, 
per tant, graduar la dificultat: començar en produccions que puguen tenir 
èxit. 
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La comprensió de les endevinalles és fàcil; per aquest motiu, solen 
ser un recurs emprat en primària, però la producció és més difícil i, per 
tant, apta per a secundària. Es tracta d’una tasca literària on també es 
millora la competència lingüística, ja que usa els verbs ser, estar, treballar 
l’estructura del text…. 

La principal dificultat de treballar la creació és que l’alumnat està 
habituat a improvisar el text, pretén escriure’l al primer intent, i per això 
sol fracassar. És molt important, com en els altres tipus de text o més, 
que el professor el guie pas a pas ajudant-lo a resoldre les dificultats de 
cada fase, fins al text final, avaluador de tot el procés. Aquesta tasca es 
pot fer en 1r cicle d’ESO i, fins i tot, en tercer. 

Seqüència didàctica: 
1. Escolliu un objecte 
2. Descriviu-lo amb 3 o 4 característiques. Recordeu que la descripció 

ha de seguir un ordre: 
 com és: de dalt cap a vall, d’esquerra a dreta... 
 per a què serveix 

3. Penseu a què s’assembla i redacteu alguna comparació o metàfora. 
4. Redacteu l’endevinalla escollint les característiques que podeu 

rimar. Fixeu-vos en el model proposat. 
5. Acabeu amb una pregunta. 
6. Reviseu i torneu a rimar, si cal. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idees 
 

Frases 
 

Rima Correcció 
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Exemple: 
 

 
 
2.2 LES NADALETES  

El mateix procés creatiu el podem aplicar a la creació d’altres textos 
literaris populars també rimats com les cançons. Quan arriba el Nadal, 
alguns professors fan tallers literaris inventant nadales a partir de cançons 
modernes conegudes. És una idea molt interessant i que agrada molt. La 
proposta que explicarem ara en serà una altra: a partir d’una nadaleta 
coneguda, inventar una lletra nova. Aquest treball es pot dur a terme en 
1r cicle d’ESO i, fins i tot, en tercer. 

En primer lloc se n’escolleix una coneguda com a model, com per 
exemple Fum Fum Fum. S’analitza el model i es demana que tot 
l’alumnat l’imite en el tipus de vers i estrofa. Comencem amb una pluja 
d’idees sobre les coses que recordem que ocorren en la nit o el dia de 
Nadal. S’aprofita per explicar les diferents tradicions culturals entre la 
celebració en família en un dia o l’altre. Es redacten els costums, després 
se seleccionen les millors idees i s’escriuen en estrofes, primer en prosa. 
Després s’intenten ajustar les síl·labes demanades de cada vers i es rimen. 
S’explica què és la tornada i es redacta amb les idees proposades de la 
mateixa manera. Finalment es revisa l’escrit i el cantem en classe. Es 
poden enregistrar les millors i escoltar-les en la megafonia del centre els 
dies abans de vacances. 
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Seqüència didàctica:  
1. Analitzem un model: Fum Fum Fum 

 Tipus d’estrofa 
 Tipus de rima 
 La tornada 

2. Pluja d’idees al voltant del tema: rialles, dinar, família, estrenes, 
cançons, etc.  

3. Redacteu les estrofes en prosa. 
4. Rimeu-les. 
5. Reviseu l’escrit. 

Exemple: 
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2.3 TEXT NARRATIU AMB IMATGE  
Les propostes de creació del curt, fotonovel·la i còmic s’han treba-

llat en 4t ESO amb molta motivació de l’alumnat, ja que totes elles 
incorporen la imatge al text narratiu, per la qual cosa són més valorades 
pels adolescents actuals. 

El procés de composició dels textos és igual en un principi, ja que 
els tres han de contar una història a partir de dos llenguatges comple-
mentaris; el verbal i el de la imatge. Es comença pensant temes i intentant 
desenvolupar-los a veure quin es prefereix. Quan n’escullen un individu-
alment, en redacten una sinopsi amb un mínim de 100 paraules que és 
avaluada, i així es valora l’aportació individual dins del treball de grup que 
ara inciaran. Tot seguit, formen grups de 4 o 5 persones i aporten les 
diferents propostes de curts, en seleccionen una i comencen a desenvolu-
par-la en un tauler de treball o story board. Es tractarà de preveure les 
seqüències de l’argument imaginant cada escena, dibuixant-la de manera 
esquemàtica i resumint-hi la part d’argument que li correspon. Aquesta 
planificació els serà útil a l’hora d’enregistrar el curt, ja que aprofitaran, 
quan estiguen en un lloc determinat, per enregistrar totes les escenes que 
s’hi realitzen. Després tornaran a recórrer al tauler de treball quan 
vulguen ordenar la història en la fase de muntatge. Caldrà, en aquest 
moment, desenvolupar els diàlegs de cada escena. És molt important que 
siguen els definitius per corregir-los, i avaluar-los, ja que així s’evitarà que 
els memoritzen amb incorreccions quan estiguen interpretant el curt. És 
el moment del rodatge i posterior muntatge, amb l’ajuda de la professora 
d’informàtica, si cal. Posteriorment es visiona a classe i s’avalua. 

 
2.3.1 CURT (NEIRA: 2003) 

Seqüència didàctica:  
1. Tema 
2. Sinopsi d’unes 100 paraules 
3. Story board 
4. Diàlegs 
5. Correcció 
6. Enregistrament 
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7. Muntatge 
8. Text final: exposició en classe 
 

        
 

 
 
Es pot veure una mostra dels curts elaborats en Youtube.48  

                                                 
48 https://www.youtube.com/watch?v=TYPrFwTyVmI 
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2.3.2 FOTONOVEL·LA  
El procés de treball és molt similar al curt, tan sols canvia en la part 

final on cal usar fotografies en lloc de vídeo. 
Seqüència didàctica:  

1. Tema  
2. Sinopsi d’unes 100 paraules 
3. Story board 
4. Diàlegs 
5. Correcció 
6. Fotografia 
7. Muntatge en diapositives 
8. Text final: exposició en classe 

 

 
 

Es poden emprar programes com PowerPoint o Photoscape49, que és 
un programa d’edició per a Windows gratuït i molt senzill que permet 
col·locar bafarades de diferents tipus i altres efectes. 

 
2.3.3 CÒMIC  

El procés de treball és molt similar al curt i fotonovel·la, tan sols 
canvia en la part final on cal usar dibuixos en lloc de vídeo o fotografies. 

Seqüència didàctica:  
• Tema  
• Sinopsi d’unes 100 paraules 
• Story board 

                                                 
49 http://www.photoscape.org/ps/main/index.php?lc=es 

Erik arriba a la nova casa 

Ja veurem... 
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• Diàlegs 
• Correcció 
• Dibuix 
• Text final: exposició en classe del còmic escannejat. 

 
2.4 TEXT ORAL POPULAR (RAP)  

Una proposta de treball que agrada molt és el treball amb cançons 
actuals. L’opció més senzilla quan es pretén crear-les és el rap, tant per la 
lletra com per la facilitat a l’hora de cantar-la. Aquesta activitat va estar 
programada per a l’acte de graduació de 4t ESO amb la intenció que hi 
haguera alguna presència del valencià.  

Es demanà que els alumnes recordaren i redactaren les anècdotes 
que els havien passat al llarg de tota l’etapa de l’ESO, els professors que 
més havien valorat, els amics que havien fet, les seues experiències en 
general. Posteriorment, calia escollir-ne dues per alumne i transformar-
les en dues estrofes de quatre versos de 8 síl·labes cadascun. L’alumnat va 
tindre prou dificultats en mantenir la mateixa mesura de les síl·labes, així 
que se’ls va permetre que fora aproximada, sempre que els versos tingue-
ren una llargària similar en cada estrofa. Una vegada escrites, les rimaren i 
corregiren, modificant la rima de nou si calia. 

Exemple d’Arancha Espí, alumna de 4t d’ESO: 
 

 
En Matemàtiques no m’entere de res 

En Llengua un poquet més 
En Llatí em faig un embolic 

Les Socials són com una punyalada al pit. 
 

Tornada:  
Avorrida, 
Més que l’altre, 
Més que aquella, 
Però sols a classe! 

 
 
Seguidament, amb la coordinació d’Eduardo García, professor de 

Tecnologia, se li posà música a una selecció d’estrofes i s’enregistrà 
cantada pel professor. S’usà el Software Reaper de l’empresa Cockos. 
L’alumnat, que no coneixia en cap moment l’objectiu de l’activitat, 
reaccionà molt positivament quan escoltaren la cançó en classe, no 
podien creure que l’havien creada ells. Finalment la cantaren en l’acte de 
graduació amb èxit. 
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L’any següent es va ampliar el projecte amb l’enregistrament d’un 
vídeo, una espècie de lipdup però amb la cançó creada i cantada pels 
nostres alumnes. La seqüència didàctica seguida és l’explicada anterior-
ment per al curt. Podeu veure el resultat a Youtube50 que enguany inten-
tarem millorar, especialment en el muntatge:  

Seqüència didàctica:  
1. Recordeu una anècdota… 
2. Redacteu les idees o records en 4 versos de 8 síl·labes. 
3. Rimeu-les. 
4. Posem música i cantem. 
5. Enregistrem un vídeo per a l’acte de graduació. 

 
2.5 IMITEM ELS CLÀSSICS  
 
2.5.1 POESIA 

Les propostes de creació literària també poden buscar models en 
els nostres clàssics de la literatura catalana. Aquest modelatge permetrà 
que l’alumnat siga capaç d’escriure poemes imitant els d’algun autor 
conegut, com l’exemple de Vicent Andrés Estellés que seguidament 
mostrarem, una activitat que els permet conéixer els autors del currícu-
lum d’una manera més profunda alhora que motivadora. 

 
Horacianes 
Vicent Andrés Estellés (1979) 
M’he estimat molt la vida 
m’he estimat molt la vida, 
no com a plenitud, cosa total, 
sinó, posem per cas, com m’agrada la taula, 
ara un pessic d’aquesta salsa, 
oh, i aquest ravenet, aquell all tendre, 
què dieu d’aquest lluç, 
és sorprenent el fet d’una cirera. 
m’agrada així la vida, 
aquest got d’aigua, 
una jove que passa pel carrer 
aquest verd 

                                                 
50 https://www.youtube.com/watch?v=mm5ql2hlsfk 
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  aquell pètal 
  allò 
una parella que s’agafa les mans i es mira els ulls, 
i tot amb el seu nom petit sempre en minúscula, 
com aquest passerell, 
aquell melic, 

com la primera dent d’un infant. 
 
M’he estimat molt la vida a l’institut 
Nuria Moya Soriano (4t ESO) 
Un matí a l’ institut és llarg i estressant, 
però sempre hi ha coses sense importància, 
uns petits detalls, que t’ alegren el dia, 
com escoltar el cant dels pardals, 
com la rialla de la gent, 
com quan obris un llibre 
i té olor a nou. 
Les petites converses amb les amigues, 
veure com et somriu la persona que t’ agrada, 
l’ alegria al seu rostre, 
com camina en la teua direcció, 
com et fa somriure... 
petits detalls sense importància per a alguns, 
però que ens alegren quan els vivim junts. 
 
Les pedres de l’àmfora 
Res no m’agrada tant 
Vicent Andrés Estellés (1979) 
Res no m’agrada tant   
com enramar-me d’oli cru   
el pimentó torrat, tallat en tires. 
Cante, llavors, distret, raone amb l’oli cru, amb els productes de la terra. 
M’agrada molt el pimentó torrat,   
mes no massa torrat, que el desgracia,   
sinó amb aquella carn mollar que té   
en llevar-li la crosta socarrada. 
L’expose dins el plat en tongades incitants,   
l’enrame d’oli cru amb un pessic de sal   
i suque molt de pa,   
com fan els pobres,   
en l’oli, que té sal i ha pres una sabor del pimentó torrat. 
Després, en un pessic   
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del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa,   
agafe un tros de pimentó, l’enlaire àvidament,   
eucarísticament, 
me’l mire en l’aire.   
De vegades arribe a l’èxtasi, a l’orgasme 
cloc els ulls i me’l fot. 
 
 
 
 
 
 

Res no m’agrada tant 
José Aldeguer 2n Batxillerat 
 
Res no m’agrada tant  
com el meu llit 
llançar-m’hi com si no hi hagués demà 
i poder sentir-lo tot tou. 
M’agrada molt trobar-lo fresc, 
mes no massa, si és hivern 
sinó eixe frescor que t’abriga 
i eixe perfum que et fa companyia. 
Col·loque el coixí al damunt del llit, 
acomode el meu cap, 
busque la postura perfecta per al cos 
i, per últim, gaudisc de la calor dels 
llençols.  
Reflexione amb el dia que he tingut, 
pense en el bon dia que vindrà 
cloc els ulls i gaudisc del son. 

 

Res no m’agrada tant 
Elena Borja 2n Batxillerat 
 
Res no m’agrada tant 
com finalitzar el dia  
amb un llibre a la mà. 
Una princesa, un mag o un adoles-
cent marginat. 
M’agrada sentir, saber,  
estar en la pell d’un altre; 
el que pensa, el que desitja, 
eixe esperit aventurer. 
Tota la nit desperta, sense ningun 
descans, 
preparada per a qualsevol gir ines-
perat 
llegint els sentiments d’un autor 
vesats. 
Després, en un pessic 
del dit gros i el dit índex, amb el 
llibre agafat,  
el deixe damunt la taula, amb ulls 
cansats, 
però la meua imaginació, encara 
viva i cuejant, 
farà la resta del treball: 
seré la protagonista del meu llibre 
encantat 
d’amor, de por, em dóna igual. 
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2.5.2 TEXTOS NARRATIUS 
Una altra possibilitat de creació amb la tècnica d’imitar els clàssics 

pot ser la d’inventar un final a un conte o rondalla coneguda com les 
d’Enric Valor. O escriure contes tradicionals adaptant-los a la vida actual 
segons la proposta de Finn Gardner(1995). Així els alumnes inventen 
contes nous a partir dels clàssics tractant temes actuals com el feminisme 
i la violència de gènere (La ventafocs), l’ecologia (TecnoBlancaNeus i els 
set econans), la corrupció dels polítics (Els tres porquets, Un nou Robin 
Hood), la discriminació per ser diferent (L’aneguet Messi), problemes de 
gènere i identitat sexual (El Bell Dorment al País de Mai Més), etc. 

Els alumnes també transformen relats breus com els de Pere Cal-
ders o Quim Monzó (1994) en còmics: 

 

 
 

2.6 TREBALLS VOLUNTARIS 
Amb la possibilitat de realitzar treballs voluntaris, l’alumnat crea obres 
que ens sorprenen positivament, per exemple auques sobre la nostra 
actualitat: 
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Com veieu, els alumnes poden ser molt creatius i el taller literari 
pot ser un bon recurs per a conéixer els nostres clàssics i millorar la 
competència comunicativa de manera motivadora. Animeu-vos a valorar 
les produccions del vostre alumnat, heu de creure en les seues aptituds. 
Us endureu sorpreses. 
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PAPERS ACTANCIALS I PAPERS TEMÀTICS 
EN LA NOVEL·LA NEGRA DE MANUEL DE PEDROLO 

Teresa Arnandis i Puig 
  

ls personatges tenen un paper decisiu en la construcció d’una 
història, condicionaran el relat, el resultat final i la percepció 
que en rep el lector. 
Vladimir Propp, en la seva obra Morfologia del cuento, (1985), 

va ser el primer estudiós rellevant que encetà una línia d’investigació 
narratològica basada en l’anàlisi dels personatges i delimità les funcions 
que poden realitzar. El seu estudi parteix dels contes tradicionals russos i 
arriba a la conclusió que existeix una estructura comuna que es repeteix a 
tots els contes. 

 
En todos los casos citados hay valores constantes y valores variables. Lo que 
cambian son los nombres (y al mismo tiempo los atributos) de los personajes; lo 
que permanece constante son sus acciones, o sus funciones. De donde se puede 
concluir que el cuento atribuye frecuentemente las mismas acciones a personajes 
diferentes. Esto nos permite estudiar los cuentos a partir de las funciones de los 
personajes. (Propp 1985: 30) 
 
Posteriorment, A. J. Greimas, presenta una visió ampliada amb 

l'aportació central del concepte d'actant, ampliada posteriorment amb els 
conceptes d’Actor i Rol temàtic, deixant en un segon terme el concepte de 
personatge, en la seva obra de referència Sémantique structurale, (1966). 

 
Les définitions de Propp et de Souriau confirment notre interprétation sur un 
point important: un nombre restreint de termes actantiels suffit à rendre comp-
te de l’organisation d’un micro-univers. (Greimas 1966: 176) 
 
A més, introduí les definicions de paper actancial i paper temàtic. 

Per a Greimas l’actor és l’executant d’una o diverses accions i per aquest 
motiu la seva intervenció es situa en el nivell de la manifestació. L’actant 
és el paper funcional o sintàctic que en el nivell de la història desenvolupa 
l’actor. Des d’aquest punt de vista, el concepte d’actant es diferencia del 
concepte d’actor en què és el paper semàntic, i del concepte de figura, en 
què és el paper temàtic. El tercer concepte a tenir en compte de les 

E 
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aportacions de Greimas és el de Rol temàtic que és la tria del tema del que 
tractarà el conte i que fa referència a l’actor, considerat des del punt de 
vista de ser portador d’un significat de manera més connotativa o menys i 
que quedarà a la interpretació del coneixement enciclopèdic del lector. 
Conceptes que amplia en obres posteriors, com «Les actants, les acteurs 
et les figures» (1983), Maupassant. La sémiotique du texte: exercises 
practiques, (1976), i en Du sens I. Essais sémiotiques, (1970). 

I després, Philppe Hamon elabora una teoria de síntesi en la qual 
recull els estudis anteriors més rellevants i els completa de manera 
significativa, principalment en les obres «Pour un statut sémiologique du 
personnage» (1977), i en Le personnel du roman, le système des personnages 
dans les «Rougon-Macquart» d'Emile Zola, (1983). 

A partir de la seva aportació, que explica de manera esquemàtica 
Vincent Jouve (2001, 92), elaborarem la nostra anàlisi basada en les tres 
vessants que s’hi detallen, el fer, el ser i la importància jeràrquica que 
l’autor atorga als personatges. 
 

L’analyse sémiologique du personnage selon Philippe Hamon 

L’être Le faire L’importance hiérarchique 

 Le nom 
 Les denominations 
 Le portrait 

o Le corps 
o L’habit 
o Le psychologique 
o Le biographique 

 Les róls thematiques 
 Les róls actantiels 

 La qualification 
 La distribution 
 L’autonomie 
 La fonctionnalité 
 La prédésignation conventionnelle 
 Le commentaire explicite du narrateur 

 
Taula 0. Anàlisi semiològica del segons P. Hamon, recollida per V. Jouve (2001, 92) 

 
A partir d’aquestes teories ens proposem comprovar si les conclu-

sions a les quals arriben sobre el funcionament dels personatges en els 
contes tradicionals són extrapolables a la literatura culta o considerada 
per a adults, en aquest cas la novel·la negra, atés que aquest gènere 
posseeix, igualment, elements força estereotipats. Per a dur a terme 
l’anàlisi hem triat cinc novel·les negres de Manuel de Pedrolo: Es vessa 
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una sang fàcil (1954), L’inspector fa tard (1960), Joc brut (1965), Mosse-
gar-se la cua (1968) i Algú que no hi havia de ser (1974). 

En Es vessa una sang fàcil (1954) es relata la història d’un grup de 
lladres, gent miserable de barriades urbanes pobres i suburbials que duen 
a terme un robatori en una sucursal bancària. Un d’ells fuig amb els 
diners del robatori. Aquest traïdor serà perseguit per la resta de com-
panys, alhora que tota la banda serà perseguida per la policia. El títol, Es 
vessa una sang fàcil, ens dirà molt, veiem que utilitza una sinècdoque («es 
vessa una sang...») per a parlar dels homes morts i l’adjectiva («...fàcil») 
fent referència al baix nivell d’experiència delictiva dins del dur món de la 
delinqüència ciutadana, per la senzillesa en què s’ha resolt el cas i per la 
rapidesa amb què els enxampen. Arribats a aquest punt, també ens 
adonem que la història no acabarà bé, perquè la «sang fàcil» es «vessa». I 
a més, es vessarà per no res, per una il·lusió d’una fortuna que cap d’ells 
no podrà gaudir. 

En l’anàlisi del ser, pel que fa a les característiques físiques dels pro-
tagonistes, el relat comença amb un escrit que simula la crònica periodís-
tica de l’atracament on es fa referència a un tret físic (alt) i a la vestimenta 
(ben vestit) d’un dels atracadors quan entrà al banc: 

 
Faltaven cinc minuts per a la una de la tarda quan un xicot alt i ben vestit... 
(1986, 5) 
 
Posteriorment, la resta de personatges que hi apareixen són ano-

menats com xicot, jove, company, individu, empleats, persones, un dels 
assaltants, etc.: 

 
i van entrar dos xicots més, també joves i ben vestits (1986, 5) 
 
Un dels personatges, el Nero, és presentat en primer lloc pel nar-

rador com el «capitost» (1986, 8), quan conta el robatori. Després ell 
mateix ens diu: 

 
—La meva feina era coordinar l’acció, preocupar-me que tot fos fet com calia 
fins al darrer moment (1986, 15) 
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A més, en el relat apareixen referències espacials concretes de la 
ciutat de Barcelona, que atorguen versemblança a la història que es conta: 
Rambla de Canaletes (1986, 6), plaça d’Adrià (1986, 21), Muntaner 
(1986, 21)... Al principi del llibre quan es relata el robatori s’expliquen 
dues notícies més, una la d’un terratrèmol i l’altra d’una inundació a 
Mèxic. Aquests fets ens permeten situar amb exactitud la localització 
temporal dels fets narrats, als anys 30, tal i com ens assenyala R. Espelt 
(1998, 74).  

En l’anàlisi semiològica del fer, els principals papers temàtics, són, 
en primer lloc la cobdícia, motor de les actuacions de gairebé tots els 
personatges principals. Així també, trobem altres aspectes temàtics com 
la lleialtat i la traïdoria, que estan lligats amb l’honestedat i la deshones-
tedat entre els membres de la banda i les seves noies. El tema de la traïció 
estarà representat per un dels atracadors, el Joan, que en lloc d’acomplir 
el que havien pactat i d’acontentar-se amb la seva cinquena part dels 
diners robats, intenta quedar-se’ls i escapar amb tot el botí. 

Un dels personatges, la Mercè no té un paper rellevant, aparent-
ment, pel que fa a les aparicions, solament al segon capítol quan rep la 
violenta visita del Nero i el Blasi i a les últimes pàgines. Ella en canvi, serà 
la que se’n sortirà victoriosa amb els diners robats del botí i el sentiment 
de llibertat per la fugida. 

Els papers actancials que apareixen a l’obra, esquematitzats amb el 
quadre acteancial de Greimas, són: 

 
Destinador: 
cobdícia  

        Objecte: 
diners 

 Destinatari: 
els lladres 

     
Adjuvant: treballa-
dor banc 

 Subjecte: 
lladres 

 Oposant (doble): 
la policia i Joan 

 
Taula 1. Quadre actancial de la novel·la Es vessa una sang fàcil (1954) 

 
En l’anàlisi semiològica de la importància jeràrquica, si ens fixem 

en la presentació dels personatges veiem que està disposada de manera 
gradual. Pedrolo relata una història coral on no hi ha un sol protagonista, 
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sinó que el protagonisme està en el grup de delinqüents. Ara però, el 
Nero és identificat com el capitost. I les dues noies, la Clara i la Mercè 
apareixen en un segon lloc, existeixen en funció dels seus companys, com 
a les noies de dos d’ells, el Nero, el líder, i el Joan, el traïdor, dos actors 
rellevants en la trama. 

Però continuem amb l’anàlisi dels personatges per tal d’identificar 
quin d’ells és el més rellevant, ens fixarem en la importància jeràrquica a 
partir de sis paràmetres: la qualificació, la distribució l’autonomia, la 
funcionalitat, la predesignació convencional i el comentari explícit del 
narrador. 

En primer lloc, pel que fa a la qualificació, caldria pensar amb el 
Nero, el capitost del grup.  

Pel que fa a la distribució dels personatges dins el relat, veiem que 
el Nero apareix al principi del llibre, al segon capítol i és qui lidera la 
cerca del Joan. És, a més qui diu què s’ha de fer i com s’ha d’actuar. 

El tercer punt, el de l’autonomia, el personatge de Nero és el que 
coordina la resta de personatges, n’és el centre d’unió de tots ells. 

Sobre la funcionalitat, deduïm que el Nero és el cervell del grup, el 
coordinador. És qui ha dissenyat i ha organitzat l’estratègia, i sovint és 
anomenat amb por i temut per la resta de personatges. 

La predesignació convencional del personatge la veiem en el retrat 
d’un home dur, de cor eixut, que mostra una aparent seguretat en sí 
mateix. És un personatge característic de la novel·la negra, amb els trets 
dels gàngsters i dels personatges suburbials. 

D’altra banda, no hi ha comentaris explícits del narrador al referir-
se al Nero, però en la seva manera de parlar amb la resta de companys 
queda clar qui és el que mana: 

 
Cal tenir un ull a cada lloc. Sí... —afegí, pensarós—. Farem el següent: tu te’n 
vas amb el primer tren... (1986, 69)  
 
Tot i així, qui acaba sent la guanyadora, l’heroïna que se’n benefici-

arà del robatori no serà cap dels subjectes protagonistes, sinó un perso-
natge secundari, la Mercè, que s’endurà el botí cap a França. El país veí, 
aleshores, era sinònim de llibertat, de país modern ple d’oportunitats. 
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L’inspector fa tard (1960) és, segons A. Piquer i A. Martí (2006, 
76), la primera novel·la de Pedrolo purament policíaca. De la mateixa 
manera que la novel·la anterior, l’escriptor vol retratar la necessitat de 
prosperar d’uns individus de la societat mitjana i baixa barcelonina, que 
patia les conseqüències d’una postguerra asfixiant i els intents de supervi-
vència dins d’una societat hostil. La història relata els esdeveniments 
ocorreguts al llarg d’una setmana, així cada capítol correspondrà a un dia, 
comença amb dissabte i acaba el divendres següent. En aquesta ocasió 
però, Pedrolo s’acosta a la novel·la psicològica al retratar l’evolució dels 
pensaments que reprodueixen els sentiments d’angoixa en la ment del 
protagonista. 

Claudi, el protagonista, un home avorrit pel tedi de la quotidiani-
tat, per la misèria en què viu i per la feina sòrdida és el principal sospitós 
d’un robatori. El comissari que investiga el cas provoca un gran neguit en 
ell. El final de la història ens sorprendrà i donarà sentit al títol. 

En l’anàlisi semiològica del ser, el nom del protagonista és la prime-
ra paraula que apareix de la novel·la, un vocatiu, una exclamació, un avís 
inquietant i premonitori del perill que esdevindrà: «Claudi!... Claudi!... 
—cridà la senyora Misarachs» (1986, 5) 

La resta dels personatges principals apareixen al primer capítol. 
Després de Claudi, el protagonista, la seva dona, i després, apareix l’amo 
de l’empresa, el senyor Ignasi, des de la llunyania, a través d’una trucada 
telefònica: 

 
Ha telefonat el mateix senyor Ignasi; es veu que és urgent. (1986, 5) 
 
Pel que fa a les característiques psicològiques del personatge prin-

cipal, a la primera pàgina, l’autor ja ens el presenta com un mentider quan 
enganya la seva dona en referència a l’estat en el qual es troba. I que 
potser sigui una pista del seu comportament: «—No dormies? —Clar 
que sí —va mentir ell—.» (1986, 5) 

Abans de la descripció física dels personatges principals, l’autor ens 
detalla les característiques del pis on viu, que accentuen el caràcter gris 
del personatge: 
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L’escala era fosca i a mesura que s’allunyava del tercer pis, on vivia, la penombra 
augmentava. Fosca i estreta. En conjunt, força miserable... (1986, 7-8) 
 
L’autor fa una descripció contundent sobre l’empresa i el pati: «El 

pati era brut d’un llot negre trepitjat en tots sentits per centenars de 
peus» (1986, 10). 

En aquesta novel·la també trobem una descipció ben exacta dels 
carrers de la ciutat de Barcelona que tan li agradava retratar a Pedrolo. 
Per la ciutat es mouen els seus personatges que sovint es desplacen amb 
transport públic. El marc temporal, però, aquí serà menys explícit, 
perquè no se’ns dóna cap dada concreta. Ara bé, segons argumenta Espelt 
(1998, 88) si ens fixem en les lectures que llegeix un dels personatges, 
comprovem que són obres publicades a Buenos Aires l’any 50 i 51 per la 
qual cosa podem deduir la localització temporal al voltant de la segona 
meitat dels anys 50. 

Pel que fa a l’anàlisi semiològica del fer, el paper temàtic que identi-
fiquem en aquesta novel·la i que és l’eix temàtic del relat és, principal-
ment, la cobdícia. Un empleat honest fins que se li presenta l’ocasió clau 
propícia. Claudi no n’era un professional del robatori i aquest fet fa que 
comenci a mostrar-se neguitós i esquerp, a causa del sentiment de 
culpabilitat quan es sent vigilat i assetjat. 

Els papers actancials que actuen a l’obra són els següents. En pri-
mer lloc, el destinador que és la cobdícia, causada per la pobresa i una 
vida miserable. En aquest cas, l’acte no està planificat, com en el cas de la 
novel·la anterior, sinó que se li presenta per casualitat i el protagonista 
s’aprofita de la situació. L’objecte, són els diners. El destinatari dels diners 
és Claudi. L’adjuvant, que permet que Claudi que no és un lladre profes-
sional, pugui quedar-se amb els diners, és el lladre que entra i que té les 
claus de la caixa. El subjecte de la trama és Claudi Misarachs, el protago-
nista de la història. Els oposants són tant l’inspector, com el lladre 
professional, perquè ambdós evitaran que el subjecte, Claudi, es quedi 
amb l’objecte. Vejam ara tots els elements situats en el quadre de Grei-
mas. 
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Destinador: 
cobdícia  

        Objecte:   
50.000 pts. 

 Destinatari: 
Claudi i família 

     
Adjuvant: el 
lladre amb claus 

 Subjecte: 
Claudi 

 Oposant (doble):       
l’inspector,lladres 

 
Taula 2. Quadre actancial de la novel·la L’inspector fa tard (1960) 

 
En l’anàlisi semiològica de la importància jeràrquica, farem referèn-

cia als sis paràmetres vists anteriorment que ens ajudaran a identificar qui 
és l’heroi de la novel·la: la qualificació, la distribució, l’autonomia, la 
funcionalitat, la predesignació convencional i el comentari explícit del 
narrador. 

En aquesta novel·la, l’heroi és fàcilment identificable amb el perso-
natge de Claudi. Del primer punt, la qualificació, trobem una descripció 
acurada del protagonista, al llarg de tota l’obra, tant de manera directa 
per part del narrador com a través de les seves paraules. 

La distribució del personatge dins la novel·la és també un indica-
dor clar que estem davant del protagonista. Claudi apareix des de la 
primera línia del llibre al capítol primer, fins l’últim. 

Pel que fa a l’autonomia del personatge, podem veure que Claudi 
és el nexe d’unió central de tots els personatges. El que ocorre a la novel·la 
és el resultat de les seves actuacions. 

El paràmetre de la predesignació convencional, no apareix i en 
aquest cas tampoc tenim cap comentari explícit del narrador. 

En Joc brut (1965), tal vegada, la novel·la negra més coneguda i va-
lorada de Pedrolo, Xavier, el protagonista, un noi anodí, ens conta en 
primera persona el que li va passar, els esdeveniments que l’abocaren a 
assassinar. 

Pedrolo ens relata un crim induït per la pressió psicològica soferta. 
El desig per aconseguir l’amor, l’erotisme i la seducció conduiran el 
protagonista a actuar fora de la llei. Serà efectivament un «joc brut» per 
l’engany i la traïció que es desenvolupen. 
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En l’anàlisi semiològica del ser del protagonista, veiem que la no-
vel·la comença amb el relat en primera persona del Xavier, tot i que 
encara no coneixem el seu nom, es refereix a ell mateix amb el pronom 
personal corresponent (jo); amb el pronom feble (quedar-me...); i a través 
de diversos morfemes de la primera persona del singular (vaig,...). A la 
pàgina 9, el protagonista reconeix que no sap el nom de la noia que acaba 
de conèixer a l’autobús: «Fins després no se m’acudí de pensar que ni 
sabia com es deia.» (1975, 9) 

Tot i això no serà fins l’última pàgina de la novel·la quan el prota-
gonista, Xavier, coneixerà l’engany en la seva totalitat, el vertader nom de 
la noia i la relació que tenia amb la víctima. Aquesta coneixença li arribarà 
al mateix temps que al lector: perquè l’engany li serà desvetllat pels dos 
policies amb els quals se’n va detingut per assassinat, al final del llibre: 

 
—I ella, doncs? 
—La Caterina, voleu dir? Era la seva dona. 
—Caterina... —vaig mormolar. 
—Caterina Freixas, sí. 
M’havia enredat fins al final. Mai no havia dit una veritat... (1975, 106) 
 
Xavier també ens descriu les característiques, tant físiques com 

psíquiques, dels personatges, principalment de la Juna i que mostren 
l’impacte que li han causat. De fet, la novel·la comença amb una primera 
frase que en fa referència: 

 
Si no hagués estat per les seves cames, no hauria passat res. (1975, 5) 

 
En el tercer paràgraf de la primera pàgina fa una descripció de la 

roba que vist i amplia la descripció corporal: 
 
Duia una faldilla curta, més aviat cenyida, i el cos era digne de les extremitats 
que mostrava tan generosament... (1975, 5) 
 
Xavier és el narrador de la història i és ell qui de tant en tant 

al·ludeix a algun tret del seu caràcter o als seus sentiments, de manera 
directa o indirecta: 
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jo havia treballat de grum en una oficina, de corredor d’articles electrodomèstics, 
però no servia per a vendre, potser no servia per a res. (1975, 15) 

 
Xavier ens descriu la casa on viu amb la mare, amb la recança del 

qui desitjaria una vida millor però se sent decebut perquè no ha pogut 
aconseguir-la i accepta resignadament la condició de vida miserable que 
ara té: 

 
A la fi hem pogut aconseguir uns baixos. No és un pis. Són dues habitacions, 
sense cuina, amb un petit pati. Havia estat l’estudi d’un pintor. Les parets són 
plenes de taques, d’esbossos... Algú diria un indret pintoresc. (1975, 15) 
 
En aquesta novel·la, Pedrolo també fa servir localitzacions exactes 

de la ciutat de Barcelona on situa i desenvolupa la història, trets que 
aporten versemblança a allò que ens conta: «Travessera»(1975, 11); 
«Gala Placídia»(1975, 11); «Estació de França»(1975, 21); «la Barcelo-
neta»(1975, 24); «les Corts»(1975, 29)... 

En l’anàlisi semiològica del fer, els rols temàtics que apareixen en 
aquesta novel·la basats en els eixos temàtics són la cobdícia, la pobresa, la 
luxúria, l’enamorament (una mena d’amour fou per una femme fatale) i la 
traïdoria.  

En els rols actancials tenim, com a destinador del fet que es relata, 
la cobdícia representada principalment per la Juna, però també la luxúria 
representada pel Xavier, enlluernat per les promeses d’amor i la pobresa 
de tots dos. L’objecte desitjat i pel qual s’arriscaran serà, per part de la 
Juna i del Xavier, els diners de l’herència. I a més, per part del Xavier, 
l’objecte desitjat serà la Juna. El destinatari de l’objecte serà la parella Juna 
i Xavier, això al menys és el que pensa Xavier, però els plans de la Juna 
van per un altre camí. L’adjuvant que facilita l’obtenció de la quantitat de 
diners és l’objecte del delit, és a dir, l’assassinat d’en Virós, suposat oncle 
de la Juna. El subjecte que realitza l’acció central és el Xavier, cal dir que 
instigat i pressionat per la Juna. L’oposant és la policia i l’advocat de qui 
Juna està realment enamorada i amb qui pretén compartir futur i diners. 
Apareix també una acció de traïdoria, representada per la Juna que traeix 
la confiança i les esperances del Xavier amb l’engany d’un amor fingit. El 
traïdor és un element complex que té una doble estructura derivada 
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alhora de l’oposant i del destinador. El quadre dels rols actancials segons 
el planteja Greimas, és: 

 
Destinador: 
Pobresa 
cobdícia (Juna) 
Luxúria (Xavi-
er) 

 
 

Objecte: 
Diners 

Juna 
(Xavier) 

 
 

  Destinatari: 
Juna i Xavier 

     
Adjuvant: 
assassinat d’en 
Virós 

 
 Subjecte: 

Xavier 

 
 

Oposant (doble): 
policia i advocat 

Traïdoria de Juna 

 
Taula 3. Quadre actancial de la novel·la Joc brut (1965) 

 
L’anàlisi semiològica de la importància jeràrquica dels personatges 

d’aquesta novel·la es troba ben definida. Analitzarem la importància 
jeràrquica del protagonista, el Xavier, a través dels sis paràmetres que ja 
hem utilitzat en l’anàlisi de les novel·les anteriors que hem vist. 

En primer lloc, la qualificació, és a dir, la descripció que ens fa el 
narrador del protagonista és la més extensa. Tot i que la descripció que 
se’ns fa de la noia és també extensa però considerem que és en bona part 
producte de l’obsessió que el Xavier té per ella. Així doncs, el Xavier és 
descrit com una persona d’una certa feblesa, que s’obsessiona fàcilment, 
podríem dir que de manera malaltissa i finalment tràgica. 

En segon lloc, la distribució del personatge dins del relat, el Xavier 
és el personatge central que apareix en cada capítol. La noia, Juna, està 
present en molts, però no en tots. Això sí, està de manera continuada i 
constant en el pensament del noi. 

Referent a l’autonomia, el Xavier és el protagonista central de 
l’obra perquè la resta de personatges giren al seu volant, la noia, la mare, 
la policia... Apareixen en funció de la seva existència i com a conseqüència 
del seus actes. Ell és qui marca la pauta, tot i que pressionat per la noia. 
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Pel que fa a la funcionalitat, ell n’és el responsable executor del de-
licte que se’ns explica. Els esdeveniments ocorren perquè ell cau en el 
parany que ella li prepara. 

El següent punt, la predesignació convencional, no apareix en 
aquesta novel·la, perquè el protagonista està pensat com un home normal 
i ordinari. Justament aquests dos trets fan que la seva història sigui més 
colpidora.  

I l’últim punt pel que fa al comentari explícit del narrador, que és el 
mateix protagonista de la història que ens conta. 

En Mossegar-se la cua (1968), el personatge que centra l’atenció 
canvia perquè ara és un informador comercial transformat en detectiu 
qui investiga els fets i ens els conta. Un fet poc habitual però esgarrifós: 
un industrial, demana un document oficial al jutjat i li contesten que, 
administrativament, està mort. L’home contractarà un detectiu però la 
investigació es complicarà molt més del que s’esperava i traurà a la llum 
un entramat d’espionatge industrial, segrests, assassinat, etc., que el client 
mai no hagués esperat que veieren la llum al barrejar-se accions premedi-
tades i fortuïtes. 

En l’anàlisi semiològica del ser, la novel·la comença amb una con-
fessió del narrador, el detectiu, en la qual explica les raons per les quals ha 
acceptat el cas on apareix el cognom de qui l’ha contractat: 

 
Al senyor Jordana, però, li devia alguns miraments. (2011, 33) 
 
Quan el detectiu i el seu ajudant, són al cementiri davant la tomba, 

hi llegiran el nom complet del client: «Dipositat el cadàver d’Enric 
Jordana Miralls.» (2011, 103). 

Més endavant, el narrador, en veu del detectiu, fa un comentari 
sarcàstic sobre el fet que va dur el seu client a contractar la investigació: 

 
quan el senyor Jordana acudí a queixar-se d’una mort prematura. (2011, 116) 

 
També explica la localització de l’agència de detectius de la qual és 

propietari i hi treballa per mostrar versemblança del que explica, tot i que 
no s’estén en detalls:  
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L’agència ocupava un entresòl del carrer de València. (2011, 39) 
 
I al final de l’entrevista amb un dels personatges, la presentació del 

protagonista: 
 

—Em dic Jordi, jo. 
—I jo, Glòria. (2011, 51) 
 
I no és fins més endavant quan se’ns comunica el cognom del de-

tectiu, al reproduir una conversa telefònica amb el senyor Jordana: 
 
—Digui? 
—Serra? 
—El mateix 
—Sóc Jordana (2011, 77) 
 
Pedrolo presenta trets d’ambientació característics d’un relat de 

misteri, conscient del punt d’intriga que la novel·la negra té, quan presen-
ta als llogaters de la casa on van retenir el segrestat: 

 
Era un establiment trist i fosc i, en obrir la porta, es desencadenà una campaneta 
que deixava escapar unes tonalitats mandroses i lúgubres... (2011, 52-53) 
 
Unes pàgines més endavant ens dóna més dades del senyor Moré, 

dades que en seran la clau del seu segrest: 
 
Al capdavall, el senyor Moré no era un pixatinters qualsevol, ans un científic que 
ocupava un lloc responsable als laboratoris de la firma... (2011, 63) 

 
En l’anàlisi semiològica del fer, podem argumentar dues interpreta-

cions diferents en relació als papers temàtics i als papers actancials que es 
desenvolupen. En una primera interpretació, els papers temàtics que 
trobem i que componen l’eix temàtic de la novel·la són, la cobdícia, el 
prestigi social, l’honestedat i la deshonestedat. 

Pel que fa als rols actancials, el destinador, és la cobdícia alimenta-
da per la pobresa que pateixen i el desig d’una vida millor. Però també pel 
desig d’aconseguir un prestigi social i laboral en l’empresa que regenta. 
L’objecte pel qual lluiten i que volen obtenir són, uns els diners i d’altres 
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el reconeixement social i els diners que se’n derivaran d’aconseguir un 
producte nou per treure avantatge a la competència. El destinatari és, per 
part del Sr. Jordana, la patent, i per part dels raptors, els diners. Com 
adjuvants actuen els raptors per al Sr. Jordana, que vol aconseguir la 
patent, i el Sr. Moré per als raptors, al mantenir una rutina metòdica en 
la seva vida que els facilitarà l’actuació delictiva. El subjecte és doble, per 
una banda tenim els raptors, que són els primers inculpats i per l’altra 
descobrim que el Sr. Jordana que contracta el detectiu per esbrinar què 
ha passat amb la seva identitat, n’és també el subjecte de fet. L’oposant és 
l’agència de detectius perquè tot i que el Sr. Jordana vol parar la investi-
gació, ells continuen endavant per aclarir els fets. També la mort acciden-
tal del Sr. Moré fa que els raptors canvien els plans davant els esdeveni-
ments totalment inesperats. 
 
Destinador: 
Cobdícia, pobresa 
Prestigi (Sr. Jordana) 

      
  Objecte: 

Diners 
prestigi 

 
 

Destinatari: 
Sr. Jordana (patent) 
Raptors (els diners) 

     
Adjuvant: 
-Sr. Jordana: raptors 
-Raptors: Sr. Moré 

      
 Subjecte: 

Raptors, Sr. 
Jordana 

 
 

Oposant: 
detectius, mort Sr. 
Moré 

 
Taula 4a. Quadre actancial de la novel·la Mossegar-se la cua (2011) 

 
A més, en aquesta novel·la, podem fer una segona interpretació alt-

ernativa. Els papers temàtics que delimiten l’eix temàtic serien també 
l’honestedat en contraposició a la deshonestedat i la justícia en contrapo-
sició a la injustícia, que se’ns presenta des de diversos àmbits. Pel que fa 
als rols actancials, el destinador seria l’orgull de millorar el vessant 
professional i l’honestedat davant tot allò que no el respecta. L’objecte 
seria allò que vol aconseguir el detectiu, que és, en definitiva, l’aclariment 
dels fets per restablir l’ordre social que s’ha vist trencat amb el rapte i 
l’assassinat. El destinatari seria la humanitat i més concretament la 
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societat. L’adjuvant, la resta de membres de l’agència de detectius que 
ajuden Jordi Serra a assolir els seus objectius professionals, així com 
també els diversos col·laboradors. El subjecte seria el detectiu Jordi Serra 
i l’oposant seria doble. Per una banda el Sr. Jordana que intenta paralit-
zar la investigació i per l’altra el trio de raptors que du a terme un acte 
delictiu i que a més es troba amb una mort accidental que els complica el 
panorama creat. El quadre seria el següent: 

 
Destinador: 
Orgull, 
honestedat 

      
  

Objecte: 
Aclariment 

dels fets 

 
 
      Destinatari: 

Humanitat, societat 

     
Adjuvant: 
Ajudants de-
tectiu 

      
 Subjecte: 

Jordi Serra 

 
 
      Oposant: 

Sr. Jordana, 
Trio raptors 

 
Taula 4b. Quadre actancial de la novel·la Mossegar-se la cua (2011) 

 
En l’anàlisi semiològica de la importància jeràrquica, el narrador és 

el detectiu Jordi Serra, el principal protagonista, que analitzarem tot 
seguit d’acord al sis paràmetres esmentats en els comentaris de les obres 
anteriors: 

La primera, la qualificació, com que tenim un narrador protagonis-
ta, les descripcions que fa de sí mateix no són explícites, però trobem trets 
a través del que diu i del que insinua. Ell és qui obre el relat i qui el tanca. 
Notem que mostra una certa arrogància per la contundència de les 
paraules a l’inici: 

 
A un altre li hauria dit ras i curt que no. (2011, 33) 
 
Així com una extraordinària seguretat en ell mateix, en la frase final 

del llibre: 
 
Tot semblà immobilitzar-se un moment i, en el silenci, ressonaren només els 
meus passos que prosseguien cap a l’escala, sense vacil·lar. (2011, 197) 
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L’aparició del personatge del detectiu està distribuïda al llarg de tots 
els capítols, tret dels dos passatges intercalats, que aporten versemblança 
als esdeveniments. 

Sobre l’autonomia, el detectiu Jordi Serra és el protagonista princi-
pal perquè és el punt d’unió que connecta amb la resta de personatges de 
la novel·la. Ell els coneix bé a tots d’episodis passats o d’aquells que es 
produeixen en el context de la novel·la. 

Pel que fa a la funcionalitat, el personatge del narrador és el que 
acompleix l’acció principal, que és esbrinar un fet. És l’element que més 
s’encarrega de deixar clar que és ell qui organitza, coordina i supervisa tot 
el funcionament de l’agència de detectius. 

La predesignació convencional la podem veure en l’amor propi que 
mostra el detectiu, tret característic dels investigadors de novel·la negra. 

L’últim paràmetre, el que fa referència al comentari explícit del nar-
rador, com que el narrador és el protagonista no tenim una descripció 
concreta del físic, ni comentari explícit sobre la seua categoria d’heroi. 

En Algú que no hi havia de ser (1974), Pedrolo ens conta la histò-
ria de l’Ernest, un traductor apassionat per la novel·la negra que malviu 
amb el poc que guanya. Un dia arriba a la conclusió que ha d’atracar un 
banc per solucionar la seva situació econòmica i comença a dissenyar el 
que considera que és un cop perfecte. Però un grup d’activistes socials es 
creuarà en el seu camí i canviaran els seus plans. En les últimes pàgines 
Pedrolo capgira la novel·la per incloure elements totalment inesperats. 

En l’anàlisi semiològica del ser, veiem que, de la mateixa manera 
que en d’altres novel·les negres de Pedrolo anteriorment estudiades, la 
localització és molt real, l’autor vol reflectir el paisatge urbà de Barcelona 
en els seus relats. Així, per exemple trobem barris i carrers de la ciutat, 
com Sant Andreu (1982, 13), carrer Mallorca (1982, 13), Rambla (1982, 
17), Plaça Catalunya (1982, 38), entre d’altres. També assenyala diverses 
marques de vehicles, com Dodge (1982, 18), Renault (1982, 41), i Seat 
(1982, 78). 

El primer nom propi que apareix a la novel·la és el de l’empresa per 
a la qual treballa l’Ernest de tant en tant: «Publicacions Reunides». 
Seguidament el del seu responsable, el Sr. Gavina. Parem atenció al fet 
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que té el nom d’una au, amb totes les connotacions que aquest fet pot 
significar. D’ell diu que n’era: 

 
el capitalista, el gerent, l’administrador i l’assessor literari. (1982, 13) 
 
A la pàgina següent comença amb una descripció de la primera 

impressió que li provocà l’entrada a l’establiment bancari: 
 

aquella porta, per la qual devien sortir els escrivents, facilitava enormement les 
coses. (1982, 14) 
 
Al segon paràgraf continua amb un altre argument que avala el fet 

delictiu: la lectura de novel·la policíaca: 
 
passaven força novel·les policíaques i, teòricament, em semblava que posseïa una 
experiència prou sòlida de com calia procedir. (1982, 14) 

 
I no és fins a la pàgina 31 on sabrem el nom del narrador de la his-

tòria, l’Ernest, al paràgraf que enceta el dietari que escriu el Pere. Sola-
ment ens diu el nom, Ernest i res més. En aquests apunts es descriuen 
pas a pas els preparatius fins el dia de l’atracament, és a dir, des del 17 al 
19 d’octubre. Deduïm que l’Ernest és l’organitzador i el precursor de 
l’acció. Seguidament ens descriu el banc, a partir de la visita que en fan: 
 

És un establiment modern, amb cristalls irrompibles en lloc de reixes com 
s’estilava abans en aquests temples del diner. M’he fixat que unes cortines gradu-
lux podem protegir eficaçment de qualsevol tafaneria de l’exterior. (1982, 32) 

 
Descripció de l’Elisa Puig, muller del director del banc al dietari 

d’en Pere, com a resultat de la investigació: 
 
és una xicota més aviat alta, potser d’un metre seixanta-cinc, ben feta, de cames 
robustes i de pit abundant; bruna, amb els cabells fins a les espatlles, els ulls i els 
llavis grossos i una expressió intel·ligent. (1982, 38) 
 
Després del robatori, l’Ernest es troba, aparentment per casualitat, 

amb l’Elisa. Ell ens fa una descripció de la vestimenta que du: 
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Vaig fixar-me que duia un vestit sastre i, damunt, un impermeable blanc, sense 
cordar. S’havia recollit els cabells cap a la nuca, sota un turbant... (1982, 102) 
 
En l’anàlisi semiològica del fer, els rols temàtics que apareixen en 

aquesta novel·la de Pedrolo i que constitueixen l’eix temàtic són, en 
primer lloc els conceptes de justícia i d’injustícia social, els de legalitat i 
d’il·legalitat, així com el d’honestedat i el de deshonestedat. Al mateix 
temps, apareix el tema de la pobresa, la cobdícia, sobretot en referència a 
l’Ernest i als seus tres amics i col·laboradors. Pensem que és important 
destacar en aquesta obra, el conflicte que es planteja entre justícia social i 
legalitat. 

Pel que fa als papers actancials, tenim en primer lloc el destinador, 
que són, en aquest cas, diversos. Majoritàriament és la justícia social, però 
també hi ha una prova d’intel·ligència, així com la cobdícia i la pobresa, 
per part d’Ernest i dels seus amics. L’objecte és, d’una banda els diners i 
de l’altra la reparació social per les injustícies. El destinatari és, per una 
banda la humanitat, la societat, la gent més desfavorida i els que més 
pateixen, i per l’altra ells mateixos, l’Ernest i els seus amics. L’adjuvant 
són els 3 amics d’Ernest, les característiques concretes de l’oficina bancà-
ria i el fet de ser un expert en la lectura de novel·les policíaques. El 
subjecte protagonista de la història és, efectivament, l’Ernest. L’oposant a 
l’acte serà, per una banda la policia, i per l’altra un grup d’activistes 
politicosocials preocupats per compensar les diferències socials existents. 
El quadre quedaria de la següent manera: 
 

Destinador: Justícia 
Prova 
d’intel·ligència 
Cobdícia i pobresa: 
amics d’Ernest  

    
 
 

Objecte: 
Diners 

Reparació 
Injustícia 

 
 
 

Destinatari: 
Humanitat, 
Societat, 
amics d’Ernest 

     
Adjuvant: 
amics d’Ernest 

    
 

Subjecte: 
Ernest 

 
 

Oposant: 
policia, activistes 

                            
Taula 5. Quadre actancial de la novel·la Algú que no hi havia de ser (1982) 
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En l’anàlisi semiològica de la importància jeràrquica, per identificar 
el personatge principal central, l’heroi, analitzarem la importància 
jeràrquica que té dins el relat, com hem fet en les novel·les precedents a 
través dels sis paràmetres que hem vist anteriorment. El primer d’ells, el 
de la qualificació, identifiquem al narrador principal com a protagonista 
perquè és el personatge del qual tindrem més informació, l’Ernest. Ja des 
de la primera línia del llibre llegim que ell ens contarà la seva història: 

 
Tot va començar per pura casualitat. A Sant Andreu no se m’hi havia perdut res 
i potser feia set anys que no hi havia posat els peus... (1982, 13) 
 
És el personatge que narra més extensió de text, qui ens explica la 

història com el seu projecte personal. Ell és qui ha pensat, dissenyat i 
desenvolupat la idea. A més, l’Ernest serà el protagonista de la història 
d’amor que naixerà i es desenvoluparà com a conseqüència dels fets 
delictius, amb una víctima secundària. 

Pel que fa a la distribució de les aparicions del personatge principal 
al relat, ell és qui més vegades apareix al relat. 

L’Ernest, és el protagonista perquè funciona de manera autònoma: 
perquè és qui condiciona les accions de tota la resta de personatges que 
estan relacionats amb ell. La funcionalitat és evident, ja que és el perso-
natge que emprèn les accions més importants i per tant el que programa 
les actuacions i acompleix les seves expectatives. 

Pel que fa a la predesignació convencional, no n’hi ha, perquè 
l’heroi no n’és un professional. I comentari explícit del narrador, tampoc 
n’hi ha perquè el narrador principal és el primer protagonista. 

Havent analitzat les cinc novel·les de Pedrolo, ara ens correspon 
extreure les conclusions derivades de la nostra anàlisi. Recordem que 
Propp i Greimas detallen les semblances entre els contes en els quals es 
respecta l’esquema actancial i l’esquema temàtic. I que aquesta semblança 
es fa molt més evident en els contes tradicionals, ja que els personatges 
són figures molt estereotipades i els temes estan relacionats significativa-
ment. 

Com hem pogut comprovar, en la novel·la negra es demostra el 
funcionament de les teories sobre l’anàlisi dels papers actancials i dels 
papers temàtics que recull Hamon, tot i les diferències evidents en 
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matèria de gènere. Per aquesta raó, podem parlar d’un sistema universal 
d’estructura del relat de ficció. Ara bé, com hem vist, no en totes les obres 
ni en tots els contes apareixen la totalitat dels elements, però sí els 
fonamentals, i cada un que apareix ens aporta una informació rellevant 
sobre l’actant i la ideologia, elements que configuraran la particularitat de 
l’escrit. Les cinc novel·les negres de Pedrolo, escrites a partir de la segona 
meitat del segle XX, mostren elements comuns i estereotipats, tant pel 
que fa a les figures actants com als aspectes temàtics, que es relacionen 
amb el gènere, amb el context sociocultural de l’època i amb el lloc 
concret on van ser escrits. 

En ambdós gèneres, contes tradicionals i novel·la negra, apareix un 
personatge central, l’heroi que serà el punt d’unió de la resta de personat-
ges. El protagonista vol aconseguir alguna cosa, o alguna persona per a 
algú (sovint per a ell mateix). En el seu recorregut comptarà amb diversos 
elements que l’ajudaran i d’altres que interferiran per tal que no aconse-
gueixi el seu propòsit. Aquest desig tindrà un destinador i un destinatari 
que en la majoria dels casos coincidirà amb el subjecte o heroi. 

Una de les principals diferències és que en la novel·la negra de Pe-
drolo, el protagonista, que en el conte és un heroi, aquí és un delinqüent 
(en Mossegar-se la cua també he proposat una segona anàlisi amb el 
detectiu com a subjecte) amb més o menys professionalitat, i qui investi-
ga els fets pot ser un policia (ordre social governamental) o un investiga-
dor privat (que sovint actua en la frontera de la legalitat). Aquestes 
particularitats, com hem vist, tenen conseqüències en la distribució 
actancial. Així, per exemple, el beneficiari de l’acció del subjecte (el 
delinqüent) és sovint, ell mateix, o això és el que ell pretén d’antuvi quan 
planifica l’actuació. Aquí el subjecte sovint fracassarà, a diferència dels 
contes tradicionals en els quals l’heroi restaurarà la pau i se’n sortirà 
victoriós. Però, això sí, en ambdós casos es recuperarà un cert ordre social 
després de les accions que es desenvolupen en el relat. De vegades el 
destinatari (qui s’emporta els diners) esdevindrà un altre personatge al 
final de la novel·la, diferent al subjecte destinatari inicial o el subjecte no 
podrà gaudir de l’objecte desitjat (el botí) per ser assassinat o empresonat. 

Respecte de l’esquema de Hamon, en l’apartat del ser, on s’inclou el 
nom, el sobrenom (o malnom), i el retrat, tant físic com psicològic i el 
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que ens diu sobre la seva biografia són les dades que conformaran les 
característiques d’un personatge i li aportaran la il·lusió de realitat, de 
versemblança. En l’apartat del fer, els rols temàtics i els rols actancials, es 
mostraran de manera més clara. Així, per exemple, en les cinc novel·les 
negres que hem estudiat (amb la peculiaritat de Mossegar-se la cua) i en 
línies generals, l’objecte que mou el subjecte a actuar són els diners; el 
subjecte, el lladre; el destinador, la cobdícia; l’adjuvant, actors secundaris; 
el destinatari, el lladre (o lladres) i l’oposant, els encarregats de esclarir un 
fet i mantenir l’ordre social (el detectiu o la policia).  

I l’últim punt que hem analitzat, el de la tercera columna del gràfic 
de Hamon que correspon a la importància jeràrquica, ens ha ajudat a 
delimitar qui és l’heroi de la novel·la, el responsable de moure tot 
l’entramat i el que desencadena l’acció principal. Tots aquests elements i 
la relació que s’estableix entre ells, com va dir en primer lloc Propp, són 
els indispensables també per al funcionament de la novel·la negra, 
subgènere de la novel·la policíaca. I podem arriscar-nos a afirmar que 
també de la novel·la de qualsevol gènere molt codificat. 

 
BIBLIOGRAFIA 
ESPELT, Ramon, (1998): Ficció criminal a Barcelona 1950-1963, Barce-

lona, Laertes. 
GREIMAS, Agirdas-Julien (1973): «Les actants, les acteurs et les figures», 

dins Sémiotique narrative et textuelle, Paris, Larousse i dins Du sens 
II. Essais sémiotiques, (1983), Paris, Seuil. 

GREIMAS, Agirdas-Julien (1976): Maupassant. La sémiotique du texte: 
exercises practiques, Paris, Seuil. Edició en castellà: La semiótica del 
texto. Ejercicios prácticos (1983), Barcelona, Paidós Comunicación. 

GREIMAS, Agirdas-Julien (1970): Du sens I. Essais sémiotiques, Paris, 
Seuil. 

GREIMAS, Agirdas-Julien (1966): Sémantique structurale, Paris, Librairie 
Larousse. [2a impressió 1976] 

HAMON, Philippe (1983): Le personnel du roman, le système des person-
nages dans les «Rougon-Macquart» d'Emile Zola, Ginebra, Droz. 



ÍTACA 
 

 218 

HAMON, Philippe (1977): «Pour un statut sémiologique du personna-
ge», dins Poétique du récit, Paris, Seuil. 

JOUVE, Vincent (2001): La poétique du roman, Paris, Armand Colin, 2a 
ed. revisada. 

PEDROLO, Manuel de (1982): Algú que no hi havia de ser, Barcelona, 
Proa. [1a ed.1974]. 

— (1986): Es vessa una sang fàcil, Barcelona, La Magrana. [1a ed.1954]. 
— (1988): L'inspector fa tard, Barcelona, La Magrana. [1a ed.1960]. 
— (1990): Joc brut. Barcelona, Ed. 62. [1a ed.1965]. 
— (2001): Mossegar-se la cua. Barcelona, Ed. 62. [1a ed.1968]. 
PIQUER VIDAL, Àdolf i MARTÍN ESCRIBÀ, Àlex, (2006): Catalana i 

criminal. La novel·la detectivesca del segle XX, Palma (IB), Edicions 
documenta balear. 

PROPP, Vladimir, (1985): Morfologia del cuento, Madrid, Akal. [1a ed. 
1928, 2a revisada 1968, 3a 1972, Ed. Fundamentos]. 



Revista de Filologia 
 

 219 

LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL DE JAUME CABRÉ 
Josep Camps Arbós 

Universitat Oberta de Catalunya 
 

1. PÒRTIC 
l’octubre de 2004 la revista Serra d’Or transcrivia una 
entrevista a Jaume Cabré realitzada per Marta Nadal. A la 
pregunta de si el conjunt de la seva producció es podria 
«considerar globalment com una mena de fris històric», 

l’autor contestava:  
 
No sé què hi ha de conscient o inconscient, en tot això, però en tot cas, el resul-
tat és aquest. Si posem per ordre La història que en Roc Pons no coneixia, que si-
tuo a començaments del XVIII; Senyoria, Galceran, l’heroi de la guerra negra i a 
continuació, La teranyina i Fra Junoy o l’agonia dels sons, emmarcats entre finals 
del XIX i principis del XX; després, L’ombra de l’eunuc i, ara, Les veus del Pama-
no, sí, sembla que hi ha un ventall fins arribar a l’actualitat (NADAL: 2004, 39).  
 
Fixem-nos que en aquest repàs cronològic Cabré considera dues de 

les novel·les que bona part de la crítica ha qualificat de juvenils (a La 
història que en Roc Pons no coneixia i a Galceran, l’heroi de la guerra negra, 
hi podríem afegir L’home de Sau, situada als anys vuitanta del segle 
passat) en un mateix pla que la resta d’obres citades, i que són les que 
integren el cos principal de la seva novel·lística, la narrativa per a adults. 
Una afirmació que explicita la voluntat de remarcar els aspectes coinci-
dents (que, com ja veurem, són tant temàtics com estructurals) entre els 
textos juvenils i els d’adults; i, en definitiva, la coherència del món literari 
que ens proposa.  

Temporalment, la trajectòria de Cabré com a autor de literatura 
infantil i juvenil és força breu. Si prenem com a referència les dates 
d’edició de les obres, s’inicia amb Galceran, l’heroi de la guerra negra 
(1978, escrita entre 1975 i 1976) i finalitza amb L’home de Sau (1984, 

                                                 
 Una primera versió d’aquest article, que ara presentem convenientment revisat i 
ampliat, té el seu origen en una intervenció a la I Jornada Jaume Cabré celebrada el 7 de 
maig de 2008 a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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redactada entre 1982 i 1983); a l’endemig La història que en Roc Pons no 
coneixia (1980, però finalitzada l’any anterior) i L’any del Blauet (1981). 
Ara bé, al llarg d’aquests sis anys de publicacions, Cabré no es dedica 
només a la literatura infantil i juvenil sinó que dóna a conèixer dues 
novel·les de to experimental, prou interessants, tot i que, segons Jaume 
Aulet, «aporten poca cosa a la construcció del sentit de la ficció del 
novel·lista» (AULET: 2000, 49): Carn d’olla (1978), presentada, amb 
escassa sort, al Premi «Sant Jordi» de 1977; i El mirall i l’ombra (1980, 
però datada el 1978), finalista del mateix premi l’any següent. I escriu els 
textos que integraran la trilogia que es coneix amb el nom de «Llibre de 
Feixes», que assenyalen l’inici del període de maduresa i el reconeixement 
definitiu per part de la crítica: La teranyina (1984, escrita entre 1980 i 
1983), que va obtenir el premi «Sant Jordi» el 1983; Fra Junoy o l’agonia 
dels sons (1984, redactada entre 1979 i 1983), premi «Prudenci Bertra-
na» el 1983; i Llibre de preludis (1985, que inclou la novel·la curta Luvow-
ski o la desraó, escrita entre 1977 i 1983, i que posa el punt i final a la 
trilogia).  

Per últim, cal tenir present a l’hora de contextualitzar degudament 
la producció infantil i juvenil de Cabré un fet bàsic: a partir de 1979 la 
llengua catalana esdevé assignatura obligatòria en els plans d’estudis de 
primària i secundària. En paraules de Caterina Valriu, «aquesta nova 
situació crea un públic lector potencial molt important i provoca un 
augment espectacular de les editorials que publiquen per a infants i un 
major nombre de creadors que es dediquen a aquesta literatura» 
(VALRIU: 1995, 406). Tampoc no hem de perdre de vista que és en el 
període que hem delimitat que Cabré estableix contacte directe amb els 
adolescents: es dedica a la docència com a catedràtic de batxillerat de 
llengua i literatura espanyoles, primer a l’institut de Vila-Real, al País 
Valencià, i més tard a l’institut Can Jofresa, de Terrassa. I, fins i tot, 
publicarà a Edicions 62, amb Josep Palomero i Joan Francesc Mira, un 
recull adreçat a professors i alumnes de secundària, amb finalitats didàc-
tiques: Història de la literatura catalana amb textos (1979). 
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2. TOT RECREANT EL BANDOLERISME  
El jurat format per Víctor Mora, Anna Maria Roig, Robert Sala-

drigas, Emili Teixidor i Sebastià Sorribes va atorgar a Galceran, l’heroi de 
la guerra negra el premi de literatura juvenil «Joaquim Ruyra» de l’edició 
de 1977 a la nit literària de Santa Llúcia.51 Amb tota probabilitat es 
tracta de la novel·la que a la contraportada del segon llibre de relats de 
Cabré, Toquen a morts (1977), s’anunciava amb el títol d’Els tambors de la 
mort.52 L’obra havia estat presentada a concurs amb el pseudònim de 
Jaume Rodamatolls, tal vegada perquè l’autor també optava al «Sant 
Jordi» amb Carn d’olla. El cronista de la Festa, Pau Queralt, a la ressenya 
que en feia, n’assenyalava alguns dels trets: la versemblança de la trama i 
el personatge que la vertebra ja que es tracta «d’una història-ficció del 
bandolerisme segregat per les escorrialles de la darrera guerra carlina: de 
fet, un cas apassionant i exemplar de marginació política encarnat per la 
figura de Galceran, un guerriller oblidat per la “política oficial”» 
(QUERALT: 1978, 30).  

D’antuvi, una qüestió interessant a plantejar sobre Galceran, l’heroi 
de la guerra negra és la seva pertinença al gènere de la literatura infantil i 
juvenil. Un concepte relativament nou que Caterina Valriu defineix en 
aquests termes: «no és aquella que imita grotescament el món dels nins i 
dels adolescents des del món dels adults sinó aquella que s’adequa a una 
etapa del desenvolupament humà sense renunciar a la universalitat dels 
temes» (VALRIU: 1994, 16).53 En altres paraules, el que caracteritza el 
gènere és el receptor a qui s’adreça i no els recursos tècnics que li són 
propis com s’esdevé amb la poesia, la narrativa o el teatre. En aquest 
sentit, Galceran, l’heroi de la guerra negra no seria una novel·la expressa-

                                                 
51 Val a dir que en aquesta mateixa edició el premi de literatura infantil havia anat a 
parar a una altra novel·la històrica ambientada a la Barcelona del segle XIX: La ciutat 
sense muralles, d’Oriol Vergés. 
52 Ens basem en el fet que els mots amb què finalitza Galceran, l’heroi de la guerra negra i 
que reprodueixen el títol de la novel·la: «... dansava la mort fosca i els jaumegalcerans 
feien el contrapàs, tots junts, acompanyats del ritme terrible dels tambors de la mort» 
(CABRÉ: 1977a, 100).  
53 Sobre els problemes que comporta la definició del gènere, vegeu Colomer (1998, 34) i 
Delgado (2004, 37-47).  
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ment concebuda només per al públic jove com sí que ho són El barcelo-
nauta (1976), de Josep Albanell, i El superfenomen (1978), d’Oriol 
Vergés, que l’emmarquen en la llista d’obres guardonades amb el «Joa-
quim Ruyra».54 D’altra banda, és simptomàtic que el mateix Cabré a 
l’assaig El sentit de la ficció no li apliqui el qualificatiu de juvenil: «La 
història que en Roc Pons no coneixia, una de les dues novel·les que he escrit 
per a nens [l’altre, versemblantment, és L’home de Sau]» (CABRÉ: 1999a, 
78).  

Com és ben sabut Galceran, l’heroi de la guerra negra marca un can-
vi de rumb en la trajectòria literària de Cabré en tant que abandona el 
distanciament que caracteritzava els dos primers llibres de relats, Faules 
de mal desar (1974) i Toquen a morts (1977). En aquest sentit seria bo 
recordar aquests mots de l’autor sobre l’obra:  

 
Per causa d’un descontentament íntim, vaig decidir canviar d’actitud i compro-
metre’m amb allò que escrivia. Això va ser amb la primera novel·la breu, que és la 
història d’un bandoler de mitjan segle passat que és un heroi però té por. El lli-
bre es diu Galceran, l'heroi de la guerra negra i, tot i la seva brevetat, vaig trigar 
força temps a donar-lo per bo. Darrerament, n’he fet una revisió a fons. Amb 
Galceran... em vaig sentir més implicat amb el que escrivia. Em trobava bé cons-
truint un personatge amb contradiccions i situant-lo en un paisatge de la meva 
infantesa. Al marge de l’hipotètic valor objectiu de la novel·la, hi reconec una in-
flexió en la meva actitud respecte al que feia (CABRÉ: 1993, 5-6).  

 
De tota manera, el personatge principal ja havia fet acte de presèn-

cia —fugaç, tot s’ha de dir en un parell de relats de Toquen a morts. En 
el primer, del mateix títol que el volum, hi ha referències al bandoler: el 
narrador recorda una història que li havia explicat la seva mare, «la vida i 
barrabassades de l’insigne Jaume Galceran, trabucaire per la gràcia i no sé 
ben bé per quina banda i en quin grau és parent meu» (CABRÉ: 1977, 
15), i explica l’episodi de la trobada entre Pere Matots i Galceran i que 
Cabré reelaborarà en el capítol novè. El segon, «Notícia de Jaume 
Galceran», el trobem a la secció «Contes corrents», deutora dels microre-

                                                 
54 Un cas semblant al de Galceran, l’heroi de la guerra negra el trobaríem a l’edició de 
1984 quan Maria Barbal va obtenir el premi amb Pedra de tartera. 
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lats de Pere Calders, Joan Perucho o Llorenç Villalonga; la seva relació 
amb el contingut de la novel·la és, però, gairebé inexistent.  

La primera edició de Galceran, l’heroi de la guerra negra, publicada 
per la desapareguda Editorial Laia a la col·lecció «El Nus», conté un 
interessant pròleg que Cabré a la revisió de 1989 va eliminar. En el text 
s’explicita el suposat origen del text (el relat de la història de Galceran 
que va fer el pastor Pere Matots a l’autor) tot i que també se’n destrueix 
la naturalesa ja que s’afirma que, a diferència de Serrallonga o Rocagui-
narda, el protagonista «no ha existit mai». La introducció, però, va més 
enllà d’aquest joc entre realitat i ficció en tant que s’hi exposa el tema de 
la novel·la; un motiu que acabarà per esdevenir un dels eixos de la pro-
ducció de Cabré:  

 
En molts aspectes, en Galceran vol ser el símbol de l’esperit de rebel·lió tan ne-
cessari als pobles oprimits —i sobretot als que a més d’oprimits són porucs—. 
[...] Ens trobem davant d’un fenomen: la rebel·lió contra el poder establert. Els pro-
tagonistes d’aquesta rebel·lió han rebut noms diferents al llarg del temps: bando-
lers, lladres, facciosos, saltamarges, maquis, guerrillers... Per a uns, uns dimonis; 
per a d’altres, uns sants (CABRÉ: 1978, 8).55  
 
Amb Galceran, l’heroi de la guerra negra Cabré, per tant, no pretén 

escriure una simple novel·la d’aventures com les que havia llegit durant la 
seva adolescència (Emilio Salgari, Jules Verne, Karl May, Robert Louis 
Stevenson...) (CABRÉ: 1994, 6). Ni tampoc una novel·la didàctica sobre 
la Segona Guerra Carlina, a diferència de bona part de la narrativa 
històrica de caire juvenil, tot i que la documentació que utilitza per a 
bastir-la sí que li serveix per a dotar de versemblança el relat, conjumi-
nant, d’aquesta manera, una acurada selecció de personatges reals (com 
Benet Tristany o Bernat Porredon) amb d’altres que només són fruit de 
la seva imaginació.  

La novel·la, dividida en vint-i-dos capítols breus, s’estructura en 
dos plans paral·lels, diferenciats tipogràficament, que acaben confluint; 
una construcció ben diferent de les típiques novel·les juvenils amb un 
argument exposat linealment. Dues narracions que expliquen, d’una 

                                                 
55 El subratllat és nostre. 
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banda, el desenvolupament dels fets una vegada Galceran ha decidit 
formar part del món dels bandolers; de l’altra, el desenllaç de la trama, 
emprant la tècnica de l’anticipació. D’aquesta manera, tot i que el lector 
va avançant de manera progressiva en la lectura de l’acció principal 
sempre té present com acaba la trajectòria de Galceran. Sobre aquest joc 
temporal Cabré ha escrit a El sentit de la ficció:  

 
Des del primer capítol apareixen fragments de l’últim, amb tots els seus ele-
ments resolutius, de tal manera que quan ens n’adonem, ja tenim la sensació de 
témer cap on va el final, que és el mateix que dir que som amos del futur del per-
sonatge, com si fóssim els déus d’una tragèdia grega. O que no podem fer res 
perquè els personatges evitin el destí tràgic que els déus li han marcat (CABRÉ: 
1999a, 60).  
 
A més, per tal d’agilitar el discurs, Cabré se serveix de diversos re-

cursos: l’ús constant i alternat entre l’estil directe i l’indirecte; la presència 
d’un narrador que guia el pensament dels personatges: «Cavalca, Jaume 
Galceran, fill de Queraltons, galopa a l’encalç d’en Boquica, que potser ja 
no hi seràs a temps i et creuran covard i cagat per sempre; no descansis 
que ja et vagarà de fer-ho quan els hagis morts tots, Queraltó del dimoni, 
per prudència evitava el camí ral i aprofitava els senderols més envitrico-
llats» (CABRÉ: 1978, 23); o la inclusió de textos de procedència diversa 
com aquest ban en català prefabrià, propi de l’època en què passa l’acció, 
engalzat en una frase iniciada en un català normatiu: «Va ser la sentència 
de cent assots, arrossegat cap per avall fins al mur juntament ab dos 
hòmens de sa compañia, lladres públichs com ell y afusellat de fusell prop 
dels restos de l’ingrat y innoble Porredon [...]» (CABRÉ: 1978, 39).  

Un dels grans encerts de la novel·la és la creació del personatge 
principal, el primer d’una certa complexitat en l’obra literària de Cabré. 
Es tracta d’un heroi —com bé indica el títol— que reclama venjança per 
l’assassinat del seu germà a mans dels soldats isabelins; un trajecte que el 
menarà prop de la bogeria i, finalment, a ser executat a la forca. Un 
bandoler que no dubtarà a recórrer a la violència i que l’autor retrata en 
unes escenes d’una cruesa gens habitual a la narrativa juvenil: «El Queral-
tó, orb d’odi, l’acabà d’escanyar. El cos caigué a terra amb un cop sord. En 
Galceran recordà la dalla, l’agafà i d’un cop separà el cap de tronc. 
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L’esquitx de sang li embrutà les botes i formà un bassiol» (CABRÉ: 1978, 
44). Poc després d’editar-se la novel·la, Maria Aurèlia Capmany ja va 
remarcar la modernitat del protagonista: «un heroi sense mite, un heroi 
que s’ha desprès de la corona de llorer romàntica i és a la vegada un home 
d’avui, mai no del tot segur de la seva gesta, precisament més humà, més 
pròxim, perquè enyora la vida camperola que ha deixat enrere» 
(CAPMANY: 1978, 21). La resta de personatges giren al voltant del 
protagonista: Maria, l’amor perdut; Biel, el masover que simbolitza el 
retorn impossible als orígens; els cabdills carlins, caracteritzats per la seva 
crueltat; Mitjagalta, que s’erigeix en portaveu dels bandolers i s’enfronta a 
l’autoritat de Galceran; o els bandits que, solidàriament, amaguen la 
identitat del bandoler als soldats isabelins, els veritables antagonistes de 
la història i presentats pel narrador com a persones mesquines i indignes.  

En definitiva, la novel·la va més enllà del que és el tòpic model ju-
venil. I ho fa sobretot per la seva intenció i complexitat, que permet 
integrar una història individual, la de Galceran, en uns referents 
col·lectius, la crònica de la Segona Guerra Carlina i el relat d’unes lluites 
marcades per l’odi i la venjança. Aquests són justament alguns dels trets 
que destacava Aurora Díaz-Plaja a la ressenya de l’obra: en primer lloc, 
«la personalitat rotunda del protagonista»; segonament, «la ferma 
riquesa del llenguatge, tant quan descriu les passions com quan narra 
moments de sang i fetge, d’una expressivitat cinematogràfica»; per últim, 
el «ritme angoixós» que fa que «llegiu sense parar». I concloïa: «un llibre 
fort que farà pensar el lector jove» (DÍAZ-PLAJA: 1978, 92).  
 
3. ENTRE LA CRÒNICA I L’ALLIÇONAMENT 

Molt més cenyides als paràmetres de la literatura infantil i juvenil 
són les altres tres obres que tractem en aquest article tot i que no podem 
estar d’acord a considerar-les, com afirma Isidor Cònsul, «un lliurament 
tòpic a la literatura per a nois i noies» (CÒNSUL: 1993, 28). És a dir, 
textos caracteritzats per un argument que planteja temes que els són 
propis de l’edat (els primers amors, el descobriment de la sexualitat, el 
divorci dels pares, la mort d’un ésser estimat...), per uns personatges 
mancats d’una mínima complexitat psicològica i per un predomini de la 
narració i, sobretot, del diàleg en benefici de la descripció. La primera, La 
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història que en Roc Pons no coneixia, va obtenir el premi de la crítica Serra 
d’Or en l’apartat de narrativa juvenil de creació el 1981.56 La novel·la, que 
havia quedat finalista el 1979 del premi de literatura infantil «Josep M. 
Folch i Torres» (guanyat per l’escriptor de Menàrguens, prematurament 
traspassat, Joan Barceló Cullerés, amb Que comenci la festa!), s’havia 
publicat a la col·lecció «El grumets de la Galera» i anava acompanyada 
d’il·lustracions de Joan-Andreu Vallbé. Caterina Valriu la considera una 
de les mostres més reeixides entre les nombroses novel·les històriques que 
van tenir una notable fortuna entre la literatura juvenil catalana dels anys 
60-70, per la seva adequada conjunció entre ambientació històrica i 
peripècia personal. El motiu de l’èxit del gènere s’explica per «la necessitat 
de recuperar les llibertats individuals i col·lectives, la pròpia identitat 
social i nacional»; alhora obeeix a una triple funció: «formar la conscièn-
cia nacional dels adolescents, suplir les llacunes del sistema educatiu, tot 
donant a conèixer als joves un passat històric que els ha estat negat per 
raons polítiques, i crear uns referents que tipifiquen unes aspiracions 
comunes» (VALRIU: 1995, 412). Cabré presenta a La història que en Roc 
Pons no coneixia un esdeveniment determinant en la història de Catalu-
nya, el setge de Barcelona el 1714, acomboiat amb l’aparició puntual de 
personatges reals com el general Villarroel, el tinent Masdéu o Antoni 
Desvalls, que atorguen credibilitat al relat. Ara bé, no es limita a aquesta 
intenció, que podria donar peu a una literatura merament didàctica, sinó 
que intenta aportar el seu gra de sorra perquè els joves lectors s’adonin 
que el món que els envolta no es pot entendre, si més no des d’una 
perspectiva més àmplia, sense tenir un bon coneixement del passat.  

Fidel a aquest propòsit Cabré crearà un protagonista, de la mateixa 
edat o semblant als lectors, amb qui els sigui fàcil identificar-se: és un noi 
del tot normal, que es troba immers en una aventura extraordinària per 

                                                 
56 L’adjudicació del premi va tenir una certa polèmica. Estanislau Torres en una carta 
adreçada al director de Serra d’Or denunciava que La història que en Roc Pons no coneixia 
no era literatura juvenil sinó infantil per la qual cosa proposava que, si no hi havia cap 
obra juvenil mereixedora del premi, el millor era declarar-lo desert. Torres també indica 
que el 1980 havia publicat una novel·la (Les coves de Postojna) «pensada i escrita 
per al públic juvenil» i es planyia que el jurat no l’hagués tinguda en compte a l’hora 
d’atorgar el premi (TORRES: 1981, 1-2). 
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atzar. Enfrontar-se a unes situacions insòlites i emocionants el farà 
reflexionar sobre les arrels històriques de Catalunya i, fins i tot, arribarà a 
implicar-se en els esdeveniments que viu. Un passat històric que per 
deixadesa havia ignorat: «No recordava res. No li sonava això d’un setge 
de Barcelona. No sabia qui era el rei Carles ni qui era el rei Felip. Quina 
ràbia que no recordés res! La veritat era que mai no s’havia pres amb gaire 
interès la història. I ara li sabia greu no saber com acabaria la cosa» 
(CABRÉ: 1980, 57). No en va, a la pregunta de com s’acaba el setge, 
respon: «Ni tant sols sabia que Barcelona havia estat assetjada... Perdo-
neu» (CABRÉ: 1980, 80). I poc abans de retornar a l’època actual davant 
la mateixa pregunta ja ni gosa respondre: «en Roc va haver de callar, 
avergonyit per segona vegada: no, no ho sabia, no coneixia aquella 
història del setge de Barcelona, no...» (CABRÉ: 1980, 115). No és fins al 
darrer paràgraf de la novel·la que Roc Pons s’adona de la necessitat de 
saber qui som i quins són els nostres orígens: «Es va prometre que així 
que arribaria a casa consultaria tots els llibres que tingués a mà. Tots. Per 
a fer-se una idea ben certa de tot allò que li havia esdevingut, feia uns 
anys, a un amic seu, a un rebesavi seu, a una ciutat seva, la ciutat de què 
no coneixia la història» (CABRÉ: 1980, 123-124). I arribats a aquest punt 
ens adonem de l’habilitat pedagògica de l’autor ja que pretén conscienciar, 
com ha passat amb el protagonista, els hipotètics lectors sense desvetllar-
los com finalitza el setge (ni a l’epíleg ho explicita: «Sí algú no en sabia 
res, que s’escarrassi per assabentar-se’n. Fa?» [(CABRÉ: 1980, 127]). Un 
desenllaç, però, que va criticar Aurora Díaz-Plaja: «Després, la novel·la es 
precipita un xic. És a dir que, quan, assimiles el xoc del salt de dos segles i 
mig ben bons, comencem a trobar-nos-hi bé, la narració ja se’ns acaba. És 
un defecte, si voleu, però és un elogi de dir que hi hem estat sensibles» 
(DÍAZ-PLAJA: 1980, 85).  

Quant a la disposició de la trama, que segueix l’estructura clàssica 
de plantejament, nus i desenllaç, val la pena apuntar unes qüestions: en 
primer lloc, la introducció d’unes —justificades— notes d’humor en què 
s’evidencia el lògic contrast entre Roc Pons i els habitants de la Barcelona 
del segle XVIII (com les hilarants explicacions que es fan d’invents com 
l’ascensor, l’avió, l’autobús o el tren, acompanyades de dibuixos del 
mateix Cabré); segonament, la creació d’una intriga al final de cada 
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capítol que serveix per atreure el lector, com s’esdevé en el que obre la 
novel·la: «La fressa de la circulació del carrer es va apagar sobtadament, 
com si no existís, i en Roc Pons, en veure l’interior del bar, va obrir uns 
ulls com a taronges i ofegà una exclamació de sorpresa» (CABRÉ: 1980, 
10); per últim, el fet que no se’ns ofereixi cap explicació lògica de com ha 
viatjat en el temps Roc Pons fins al punt d’insinuar-se que tot plegat pot 
haver arribat a ser un somni. Com demostra Marta Nadal, es tracta d’un 
recurs que Cabré ja havia utilitzat al conte «El port vell» de Faules de mal 
desar, on «“La taverna del Sol” esdevé l’espai d’un altre temps, i un indret 
d’on surten tots els contes» (NADAL: 2005, 35). 

Paral·lelament a aquesta reflexió sobre el passat històric, La història 
que en Roc Pons no coneixia explora un intrigant motiu, tractat per bona 
part de la literatura occidental des de l’Edat Mitjana, i que ara només ens 
limitarem a apuntar, l’alteritat: Roc Pons troba en el seu futur rebesavi, 
Oleguer, el seu doble. L’exploració de les relacions entre ambdós joves, 
perfectament imbricada en el conjunt del text, introdueix elements 
suggestius, que li donen un bon cop d’efecte, i que, sens dubte, acaben per 
enriquir-lo. El tema, però, no era una novetat per a l’autor, que ja l’havia 
tractat a la novel·la El mirall i l’ombra, en què el desdoblament entre el 
personatge real i la imatge que projecta en els seus escrits, menarà el 
protagonista, Joan Calldetenes, a la paranoia.57  
 
4. UNA INCURSIÓ EN EL MÓN INFANTIL 

L’any del Blauet és una novel·la curta que Cabré va donar a conèi-
xer el 1981 en els volums col·lectius Lectures. Llengua Catalana. Cicle 
inicial. 1r i 2n d’EGB, de l’Editorial Barcanova.58 No va ser fins al 1999 
que es va publicar com a text independent, acompanyat d’il·lustracions de 
Daniel Sesé, a la col·lecció «Sopa de llibres», de la mateixa editorial, 

                                                 
57 Sobre el tema de l’alteritat, vegeu Vilella (2007).  
58 Es tracta de quatre petits volums de lectures, que segueixen el pas de les estacions: 
L’arbre dels panellets, L’arbre dels torrons, L’arbre de la mona i L’arbre de les coques. Cada 
volum incloïa el capítol d’un conte escrit expressament per al recull, acompanyat 
d’il·lustracions d’Horacio Elena. Els autors, a més de Cabré, són Teresa Duran, 
Joaquim Carbó, i Joles Senell (pseudònim de Josep Albanell). 
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adreçada a lectors a partir de sis anys. L’obra s’adscriu del ple al que es 
considera com a literatura infantil: explica les aventures d’un ocell, el 
Blauet, que deixa el seu medi habitual, la selva, per emprendre l’aventura 
de descobrir el món; un viatge iniciàtic al llarg d’un any que li farà 
descobrir les meravelles que hi ha a les distintes estacions de l’any, de la 
tardor a l’estiu. El protagonista anirà aprenent a mesura que transcorri el 
temps (cauen les fulles del arbres, veu nevar, es gela l’aigua dels estanys, es 
fon la neu, creix i es daura el blat...); fet que s’evidencia en el títol dels dos 
primers capítols: «El Blauet que ho volia saber tot» i «El Blauet continua 
aprenent». Un procés que durà a terme gràcies a uns amics que 
l’acompanyen i l’instrueixen: el Xiprer, el Pollancre, l’Estany, la Caderne-
ra... L’autor optarà per un final obert que, tanmateix, mostra el final de 
l’aprenentatge del petit ocell:  

 
Sí, el Blauet havia après a conèixer les quatre cares del temps, i mentre volava 
cap al seu niu pensava què li agradaria més, si tornar a la selva on el temps sem-
pre és igual o quedar-se en aquell bosc on podia contemplar, cada any, les quatre 
ganyotes de l’any (CABRÉ: 1999b, 58). 
 
La nouvelle té una evident base folklòrica, deutora de les rondalles i 

les faules, que han tingut de sempre una gran presència en els llibres 
infantils. Així hi trobem recursos propis d’aquest imaginari: els esdeve-
niments ocorren en un temps molt remot, la humanització a què se 
sotmet el món animal i vegetal, la recurrència a fórmules típiques per 
obrir el relat o els capítols, la utilització d’expressions col·loquials i frases 
fetes o la lliçó moral que es desprèn de la història. Reproduïm el paràgraf 
inicial de L’any del Blauet en què s’observen alguns del trets esmentats: 
«Vet aquí que fa molt de temps, quan feia poc que el món rodava, el 
Blauet, que és un ocell que té la panxa i les ales pintades de blau, va 
decidir conèixer món i dir adéu als ocells de la selva on vivia» (CABRÉ: 
1999b, 9).  

L’edició de 1999 conté un epíleg en què Cabre explica els motius 
pels quals es dedica al món de l’escriptura; en paraules de Jaume Aulet és 
«una síntesi excel·lent del que, d’una manera més detallada, podem llegir 
a El sentit de la ficció» (AULET: 2000, 47): «Em dedico a escriure perquè 
m’agrada badar, somiar, mirar, observar la gent i les coses. Em dedico a 
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escriure perquè treballar la llengua, fer-la servir per dir és una de les coses 
més belles que et poden passar en la vida. Em dedico a escriure perquè 
m’agrada molt llegir» (CABRÉ: 1999b, 61).  
 
5. JUGANT A DETECTIUS 

La darrera aportació de Cabré a la literatura juvenil és, fins avui 
dia, L’home de Sau. Publicat el 1984 a la col·lecció «Els grumets de la 
Galera», amb il·lustracions d’Ismael Balanyà, va més enllà de la simple 
anècdota policíaca per a reflexionar sobre la necessitat de preservar el 
patrimoni històric —els trets d’identitat comuns— davant les adversitats 
que el puguin posar en perill (en aquest cas, les ambicions personals); un 
tema que, com hem vist, ja s’havia plantejat a La història que en Roc Pons 
no coneixia. L’altre motor de la novel·la és recurrent a bona part de la 
narrativa de l’autor: el poder (aquí simbolitzat en l’esquelet del conegut 
com a «Home de Sau») i els intents per a obtenir-lo. Cabré, però, en cap 
moment perd de vista els lectors adolescents i és a ells a qui adreça les 
documentades explicacions didàctiques sobre, per exemple, el carboni 
catorze o la vida dels homes primitius, i que passen gairebé desapercebu-
des enmig del fil narratiu: «Durant una bona estona el noi els va estar 
explicant el significat d’aquelles pedres primes i esmolades. Els va explicar 
que l’home que vivia a les cavernes fa milers d’anys es fabricava eines de 
pedra per poder tallar la carn, arrencar la pell dels animals, esmolar les 
llances de fusta que feien servir per caçar» (CABRÉ: 1984, 15).  

L’home de Sau pertany al gènere que Caterina Valriu ha definit 
com a «llibres de colles», que té com a model paradigmàtic l’escriptora 
anglesa Enid Blyton amb les seves sèries del Club dels Cinc i el Club dels 
Set Secrets, i iniciat a casa nostra amb el cèlebre El zoo d’en Pitus (1966), 
de Sebastià Sorribes: «aquests tipus de llibres estructuren el seu argu-
ment entorn de l’esclariment d’algun misteri, la reparació d’alguna 
mancança o injustícia o la realització d’un projecte comú. [...] encara que 
els problemes a resoldre estiguin molt per damunt de les possibilitats 
reals del grup de nens» (VALRIU: 1995, 408). Els valors que s’hi transme-
ten són positius: la solidaritat, l’esforç, el treball en equip, la intel·ligència 
i la lluita per defensar un objectiu noble. A L’home de Sau es fan evidents 
aquests valors a través de la contraposició, volgudament maniqueista, 
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entre el món dels adults i el dels dos nens, detectius per uns dies: tot i els 
caràcters diferents —Berta, més coratjosa; Pau, més tímid— són valents, 
altruistes, divertits i lúcids, i sempre se surten amb la seva. I al final 
aconsegueixen demostrar als adults i a ells mateixos que ja no són uns 
nens perquè s’han enfrontat a situacions prou complicades i les han resolt 
amb encert. En canvi els adults, ja sigui el potentat Puigderemolins, 
l’arqueòleg Ramon o, fins i tot, el doctor Yll pensen només a buscar el 
profit propi. Un personatge pont entre els dos mons és el periodista Ton 
Carbonell, intel·ligent però, alhora, amb una bona dosi d’ingenuïtat.  

Argumentalment, Cabré ens presenta els fets a través d’una intriga 
que acaba per captar el lector. Així, ens trobem amb un narrador que crea 
pistes, expectatives de futur i orienta la lectura: «La Berta i en Pau no 
podien saber que precisament aquell cotxe els faria viure una aventura 
increïble i perillosa que els faria empassar-se d’un glop l’avorriment» 
(CABRÉ: 1984, 8). També ajuda a teixir l’enjòlit estratègies narratives 
com la presència d’elements recurrents (l’omnipresent Simca vermell) o el 
paràgraf final d’alguns capítols, com el sisè: «Van estar una estona aturats 
davant l’escola. Instintament van mirar per la finestra il·luminada. Allò 
que van veure els va deixar amb la boca oberta, l’ai al cor, l’estómac 
encongit i la respiració tallada» (CABRÉ: 1984, 28). Hi ha altres casos, 
més complexos, que evidencien la mestria tècnica de l’autor; potser el més 
aconseguit és la presentació d’un mateix esdeveniment per part del 
narrador, però des de perspectives diferents: al final de capítol dotze amb 
el punt de vista dels nois, que veuen un home, però no sabrem fins a 
l’inici del capítol següent que es tracta de Ton Carbonell, que explica com 
els havia confós amb dues ombres. O les picades d’ullet als lectors adults 
com el títol del capítol novè, «El carter només truca una vegada», que 
remet a la coneguda novel·la negra de James M. Cain, El carter sempre 
truca dues vegades; o les referències a la música (sobretot, Schubert), una 
constant en la producció de Cabré (pensem, a tall d’exemple, en la 
importància del Concert per a violí i orquestra d’Alban Berg a L’ombra de 
l’eunuc [1996]). Igualment, paga la pena assenyalar l’humor que impregna 
el relat: l’enginy de Ton i els nens que es fan passar per finesos —amb un 
llenguatge críptic inventat per ells—, cosa que els permet investigar als 
despatxos del departament d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de 
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Barcelona per tal d’esbrinar el lloc on es troben els ossos desapareguts; o 
la persecució final, amb uns cotxes d’allò més atrotinats. Per últim, 
caldria fer esment de la disposició tipogràfica d’algunes pàgines, que 
imiten la reproducció de les notícies d’un diari; un recurs amb un funció 
semblant als bàndols que apareixen a Galceran, l’heroi de la guerra negra.  
 
6. CLOENDA 

A l’inici d’aquest article recollíem una citació que mostrava el pro-
pòsit de Cabré d’assenyalar la similitud, temàtica i estructural, entre la 
seva narrativa infantil i juvenil i la d’adults. No ens ha d’estranyar, per 
tant, que alguns dels motius i recursos emprats als textos que hem 
analitzat, siguin represos en obres posteriors. Podem esmentar, sense 
afany d’exhaustivitat, els següents: l’ordenació i estructuració de la 
història, defugint l’ordre cronològic a La teranyina (1984); la relació 
entre l’individu i el poder a Senyoria (1991); els misteriosos salts en el 
temps a la seva única peça teatral, Pluja seca (2001); la distinció entre la 
veritable història i la falsejada a Les veus del Pamano (2004); o la iniciació 
al món adult i la mitificació de la infantesa i la joventut a Jo confesso 
(2011). Tot plegat fa evident la indiscutible unitat d’una producció que, 
amb la perspectiva que comencen a donar els anys, ja podem considerar 
com una de les de major entitat del darrer mig segle de la literatura 
catalana.  
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JOAN VALLS: PAPERS DE MÚSICA I DE MÚSICS —SENSE 

PENTAGRAMES— INÈDITS I SEMIINÈDITS 
Àngel Lluís Ferrando Morales 

Centre Instructiu Musical Apolo d’Alcoi 
 
’any 2017 se celebra el centenari del naixement del poeta Joan 
Valls Jordà (1917-1989), un «versaire alcoià» que va ennoblir 
la llengua pròpia dels valencians en els difícils anys del fran-
quisme, i la producció del qual inclou també la llengua caste-

llana. El fons Joan Valls de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (=AMAlcoi), 
procedent d’una donació de la família anys després del seu traspàs, conté, 
a més dels mecanoscrits de les obres publicades, una quantitat considera-
ble de documents privats entre els quals trobem alguns originals inèdits i 
semiinèdits. L’obra de Valls té vocació interdisciplinària i la interacció 
entre les persones i les institucions del seu cercle d’amistats és una 
constant en el corpus variadíssim i voluminós que presenta. La relació 
especial amb la música, tant en la seua vessant pràctica —Valls era músic 
(MIRÓ: 1989, 19-20)— com en la d’amant del fenomen musical, és 
essencial per a entendre moltes de les seues creacions poètiques i en prosa 
(FERRANDO: 2000). 

La música és, precisament, el fil conductor d’aquest paper que pre-
tén ser un inventari descriptiu —res més que això— d’aquests materials 
especialment vinculats amb l’art musical, els quals, si no han restat 
inèdits, han estat impresos en edicions restringides, privades, d’autor o 
d’àmbit local. Es tracta d’un punt de partida per a un treball major de 
catalogació i estudi, un avançament de la tasca sobre inèdits i semiinèdits 
que requereix el personatge rellevant que és Valls, malgrat que «[l]a 
solitud i l’aïllament han comportat una doble opció de llengua i d’espai, 
cosa que ha motivat que aquest poeta no haja tingut el ressò i la projecció 
que sens dubte li pertocava» (CARBÓ: 1991, 10). A més del fons esmen-
tat, s’han consultat altres arxius privats com el de la Corporació Musical 
Primitiva d’Alcoi i s’ha fet el buidatge d’algunes revistes, premsa i publi-
cacions locals. Igualment, en aquesta primera presa de contacte amb tot 
aquest material gairebé desconegut, s’ha establert una ordenació en tres 
seccions: una primera dedicada a la poesia, sense diferenciar l’idioma en el 
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qual és escrita, una segona distingint la que ha estat inspiració directa de 
composicions musicals i, finalment, una tercera secció amb els materials 
en prosa. 
 
1. LA POESIA: PERSONES I INSTITUCIONS 

La poesia de Valls presenta destinataris ben diferents. Dins del 
corpus vinculat estretament amb la música que ens ocupa, comparteixen 
protagonisme algunes persones i institucions properes al poeta. Entre els 
primers, trobem el «popular instrumentador y copista» José Gisbert, 
Campana, que va ser motiu d’un Romance en loa per part del nostre 
poeta. L’any 1950 dues associacions vinculades al músic —les penyes 
«Terremoto» i «Minuto»— li van retre un sentit homenatge la nit del 12 
de gener. Els versos de Valls, més d’una vuitantena, fan un repàs per la 
figura de «Campana», les seues vivències i la seua pervivència en la 
societat alcoiana. Destaquen les referències abundants al lèxic estricta-
ment musical, la pertinència del qual fa palesa, una vegada més, la forma-
ció del poeta (FERRANDO: 2000, 129). Entre les citacions explícites a 
compositors del primer segle XX, sovintegen figures retòriques de subtil 
regust musical com ara «metrónomo de andante en delicadezas», «tu 
alma crispada y sedienta / de armonías y de acordes», «animador de la 
pauta / con trazo de nota enérgica» o la modèlica «contra acordes y 
cadencias, / contra bemoles, fermatas, / contra fusas y corcheas, / contra 
indignas disonancias», entre d’altres. 

Sols un any després, Valls dedicaria el seu treball biogràfic Gonzalo 
Barrachina (1951) novament a Gisbert, copista i amic personal del 
compositor, amb les paraules finals d’una sentida dedicatòria «[a] la 
memoria del inolvidable compositor alcoyano y a través de José Gisbert, 
que tanto ha laborado por su pervivencia en el divino arte» (CARBÓ: 
1991, 18). Al final de la publicació, una edició gairebé privada en una 
impremta local, trobem vuit Elegías el recuerdo de su muerte les quals, sens 
dubte, constitueixen la major aportació al conjunt. Al parlar del llibre, 
Miró afirma sense miraments que «[s]e trata más bien de una explanaci-
ón poética y ditiràmbica o si se quiere un ejercicio de estilo en torno al 
gran compositor local [...] Joan Valls no tenía madera de investigador y él 
lo comprendió bien al no repetir la experiencia» (1989, 71-72). 
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Dedicat «a l’excel·lent músic alcoià Alfons Sellés Cabrera» trobem 
dins els continguts de la Revista de la Festa de Moros i Cristians d’Alcoi 
(=RFMCA) de 1957 un poema extens, amb estructura i rima lliure, 
anomenat Timbal d’Abril.59 Aquest títol, ben suggeridor, evoca alguns 
moments concrets dels actes festívols i suposa una lloança oberta a les 
essències musicals d’aquestos. Sellés Cabrera, director de la Música Nova 
d’Alcoi (=Música Nova) —la societat musical de Valls— en diferents 
moments de la seua trajectòria, es comptava entre el cercle d’amics del 
poeta i, dins la minsa producció original com a compositor, destaquen 
uns Goigs a Sant Cristòfol amb poema de Valls (VALOR: 1988, 275).60 
També dins d’aquesta mateixa publicació, de 1969 és una evocació als 
seus anys de percussionista en la Música Nova, materialitzada mitjançant 
un sonet que forma part d’un grup de treballs poètics a càrrec d’alguns 
dels col·laboradors literaris de la revista, tots al voltant d’un eix comú  
—una pràctica que ja es feia des d’uns anys abans— i que, en aquest cas 
concret es refereix a l’instrument emblemàtic de l’entrada mora, ben 
estimat per l’autor, Els timbals.61  

Dos anys abans, el 1967, apareixia publicat en les pàgines del set-
manari Ciudad —el periòdic local senyer, inicialment setmanal però que 
anirà ampliant la seua presència— la Lauda a Gonçal Barrachina,62 la 
qual havia estar inserida en el programa de mà d’un concert de la Música 
Vella d’Alcoi (=Música Vella) dedicat íntegrament al compositor amb 
motiu del cinquantenari del seu traspàs, el 12 de febrer de 1967, en el 
transcurs del qual s’interpretà, entre d’altres obres, la magnífica suite Ecos 
Levantinos amb transcripció per a banda de Camil Pérez Monllor.63 El 
resultat són onze estrofes de quatre versos, dos dels quals presenten un 

                                                 
59 La presencia dels treballs de Valls en la RFMCA és constant i gairebé ininterrompu-
da, fins i tot amb més d’un exemple per revista, des de 1953 fins el seu traspàs el 1989 i, 
a títol pòstum, el 1990.  
60 També tenim constància d’un altre text de temàtica religiosa de Valls per a la 
composició d’un himne, en aquest cas dedicat a Sant Roc (1968), original del composi-
tor local Joaquim Nadal Pascual (VALOR: 1988, 219). 
61 Vegeu RFMCA, 1969, p. 40. 
62 Vegeu Ciudad, 14 de febrer de 1967, p. 2. 
63 Arxiu de la Corporació Musical Primitiva d’Alcoi. 
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curiós encavallament (entre el nou i el deu), farcides de referències al 
compositor i a la seua inspiració extraordinària, tantes vegades evocada i 
admirada. Les col·laboracions habituals que feia en aquest rotatiu al llarg 
dels anys 70, amb el pseudònim de Serafí i el títol genèric de Cançons, ens 
porten un parell d’exemples de poesia més costumista i, alhora, més àcida 
i amb un component de crítica social ben important. La primera mostra 
d’aquest corpus proper als pressupòsits de l’escola satírica valenciana, 
titulada Òpera alcoiana, ens situa en una analogia inversemblant entre el 
noble art de l’òpera i les cançons festívoles adobades amb les exclamaci-
ons dels jocs de taula que entonen els «cors de local de filà».64 Al seu 
torn, l’expansió desmesurada de la guitarra entre molts dels segments de 
la societat alcoiana és objecte de paròdia satírica en La guitarra està de 
moda, una trentena de versos en tres estrofes de deu amb rima conso-
nant.65 Aquests dos poemes van ser publicats, amb 98 més, en Cent 
serafins (1975) pel Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy amb 
motiu del centenari de la institució (VALLS: 1975, 119-120, 142). 

Set anys després de Lauda a Gonzal Barrachina i tot seguint aques-
ta línia, trobem en la mateixa plataforma periòdica local els Sonets 
d’homenatge a Ferran de Mora Carbonell, músic de tota la vida.66 Es tracta 
d’un conjunt de quatre sonets laudatoris a qui va ser director de la 
Música Vella més de trenta anys, davant l’homenatge que els membres 
d’aquesta banda li van retre el diumenge 24 de novembre de 1974, poc 
després de la seua retirada al front de l’entitat. Ferran de Mora Carbonell 
(1897-1978), un dels personatges més emblemàtics de la societat musical 
que ens ocupa, va ser instrumentista de clarinet, subdirector, director i 
mestre de molts dels educands de les diferents acadèmies (VALOR: 1988, 
216-217). Replets d’al·lusions directes a la seua labor i a l’art musical que 
va omplir tota la seua vida, el primer dels sonets s’obre amb un sentit 
«[u]n home, un clarinet, una batuta / que amb l’amor per la música 
s’inflama» i, entre les paraules que constitueixen cadascun dels versos dels 
següents poemes, s’evoquen moltes de les virtuts que van ornar les 

                                                 
64 Vegeu Ciudad, 22 d’agost de 1972, p.4. 
65 Vegeu Ciudad, 5 de febrer de 1974, p.4. 
66 Vegeu Ciudad, 19 de novembre de 1974, p.7.  
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tasques del músic homenatjat. Cal parar esment, tanmateix, en la densitat 
i l’abundància de la terminologia musical emprada, d’una concisió i 
pertinència notables.  

El conegut director Gregori Casasempere Juan va ser també prota-
gonista de la seua poesia. Amb el nom de Lloança d’homenatge a Gregori 
Casasempere Juan, descobrim un poema signat el 9 de març de 1980. En 
aquella data, un diumenge de primavera, tot l’Alcoi musical li retria 
homenatge a Casasempere al llarg d’un matinal en el Teatro Circo,67 i 
suposem que Valls va llegir el poema laudatori durant el transcurs de 
l’acte o en l’àpat oficial posterior.68 Es tracta d’una composició de cin-
quanta versos d’agrupació lliure la qual, mitjançant una rima ben conso-
nant, passeja per la figura de Casasempere, músic, director i pedagog 
imprescindible per a moltes entitats de la ciutat. Una de les estrofes, fent 
referència a aquesta circumstància, diu: «Vivint a Alcoi tu a soles has 
granat / encoratjant conjunts, il·luminat / per un ferm entusiasme on la 
paciència / ha forjat de la música l’essència, / tant en Coral de so confra-
ternal / com en l’Orquestra a bon nivell local».  

Menció a banda, bàsicament per la seua funcionalitat singular, me-
reix la nota necrològica En la muerte del músico alcoyano José Carbonell 
García que la nit del seu òbit va llegir-se a les 10:30 h ho sabem per la 
nota manuscrita de Valls que encapçala el document des de les ones de 
Radio Alcoi (EAJ 12). Segons ens indica la premsa, Carbonell va morir la 
vesprada del dijous i, per aquesta raó, és lògic pensar en l’anunci que 
convocava al soterrament de divendres 30 d’agost de 1957, «una grandio-
sa manifestación popular de duelo». 69  La immediatesa que podem 
observar en la seua redacció és ben evident per la gran quantitat 
d’esmenes que hi trobem. Valls, no obstant la precipitació lògica de les 
circumstàncies, estructura un treball que traspua condol i tristesa pro-

                                                 
67 Vegeu Ciudad, 8 de març de 1980, p.3. 
68 Una de les estrofes finals del poema sembla apuntar aquesta segona possibilitat: 
«Quede ben afermat el personatge / que ha merescut el càlid homenatge / d’un poble 
faener. / Tenint-te a taula / es compleix el desig i la paraula / de valorar-te emociona-
dament». 
69 Vegeu Ciudad, 3 de setembre de 1957, p. 1. 
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funda: admiració i estima sincera en forma de sonet, una de les seues 
formes essencials. 

La relació amb les societats musicals i les diferents agrupacions lo-
cals va estar sempre cordial i fluida. Dins l'arxiu documental de la Música 
Vella, el qual engrosseix el valuós fons musical, trobem algunes 
col·laboracions destacables, com ara dues composicions poètiques, la 
lectura de les quals va tenir lloc en dos concerts consecutius, en febrer i 
març de 1964 respectivament. La primera fa referència a l’«homenaje a la 
memoria del compositor alcoyano D. Gonzalo Blanes Colomer, con la 
interpretación de sus celebradas partituras» i, conseqüentment, és 
consagrada a la memòria del compositor amb el títol de La darrera 
cadència i un subtítol ben aclaridor i senzill que diu «[e]n la mort del 
músic Gonçal Blanes». Les seues característiques, com a poema laudatori 
que és, són properes a les d’una oda clàssica amb una forma oberta en 
decasíl·labs (dues cobles de vuit versos, una de tres, una de dotze, una de 
dos i una cobla final de vuit més) i, quasi amb tota seguretat, va ser 
declamada pel poeta al llarg de l’acte —el diumenge 9 de febrer de 
1964— a més d’aparèixer impresa en el programa de mà (FERRANDO: 
2007). La segona de les col·laboracions, poc més d’un mes després, va ser 
un Pòrtic fester que duu la dedicatòria del poeta a sobre del títol: «Per a la 
Banda “La Primitiva” en el seu Concert d’exaltació alcoiana de 1964». El 
motiu no era altre que sumar-se al tradicional concert el qual, des de 
1940, protagonitzava any rere any la formació bandística amb la música 
que hauria d’acompanyar les festes properes. La forma d’aquest poema, 
més definida que l’anterior, s’estructura en quatre estrofes de deu versos 
octosíl·labs i el seu contingut fa referència a alguns dels autors progra-
mats, ubicats entre mots de lloança a la festa abrilenca de Sant Jordi, un 
dels temes recurrents de la poesia de Valls. 

Amb ressonàncies força musicals també pel que fa a la forma, el lè-
xic i el contingut general, trobem el tríptic en castellà Tres tiempos 
musicales «[e]n homenaje a la Banda Primitiva», el qual fa referència a la 
participació de la referida banda en el Certamen de Música Provincial de 
1954 que va tenir lloc, com era habitual, en la plaça de bous de la capital 
alacantina. En aquella ocasió, la banda va obtenir el primer premi del 
Certamen i, signada la creació poètica de Valls el cinc de desembre del 
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mateix any, evoca magistralment tot el procés d’assajos, el viatge cap a 
Alacant, la presentació, la interpretació i el posterior veredicte del jurat 
que li atorgà el triomf en aquella jornada juliolenca. Ho fa mitjançant una 
estructura en tres temps d’evocacions agògiques: Largo maestoso per al 
primer temps en el qual es fa referència als assajos, Andantino per a la 
descripció del viatge, la incertesa i la presentació a la plaça i, finalment, 
Allegro tranquilo per a la interpretació —música de Chapí, ens informa 
Valls— i el posterior triomf, il·lustrat per un Piu mosso final.70 

Per descomptat, entre les diferents societats musicals ha tingut un 
espai privilegiat al cor del poeta la seua Música Nova i, per extensió, la 
Societat Artística Recreativa «El Iris» (FERRANDO: 2000, 129), associa-
ció protectora i amfitriona de la referida banda des de 1893 fins al 1973. 
Les dues han estat motiu d’agraïment i lloança en les seues poesies. La 
citada societat li va retre un homenatge l’onze de març de 1967 —ator-
gant-li el títol de soci de mèrit— i Valls va agrair aquesta distinció com 
millor sabia fer-ho, amb uns versos encapçalats per un títol ben explícit: 
Agraïment a la Societat «El Iris».71 D’una manera certament desenfadada i 
ben lliure, passa revista als personatges, als espais i les vivències en el seu 
si, a més d’agrair profundament el gest del col·lectiu amb els versos 
inicials «[d]onar les gràcies és poc / después d’este bon sopar / que té 
sentit d’homenatge / a este versaire alcoià», els quals continuen tot seguit 
amb una declaració de pertinença heretada de son pare: «De xic jo he 
segut de “El Iris”. / Molts d’ací recordaran / que en el conjunt de la 
Banda / he tocat i repicat / la pell de la caixa viva / i els “calderos” dels 
timbals». La condició de percussionista de Valls és ben coneguda, no 
solament per ser membre de la plantilla de la seua banda, sinó també per 
ser incondicional de l’Orquestra Simfònica Alcoiana (=OSA) —de la 
qual en parlarem ben aviat— com a membre actiu. 

En el fons Joan Valls de l’AMAlcoi trobem també un altre docu-
ment relacionat amb la Societat «El Iris». Es tracta d’una composició 
                                                 
70 En el mecanoscrit original, Valls elimina les al·lusions a les diferents situacions 
descrites en els títols («Los ensayos», «Marcha y tentativa», «El triunfo») per deixar 
només el matís agògic de la velocitat musical el qual, originàriament, apareix entre 
parèntesi com a subtítol.  
71 Vegeu una crònica de l’homenatge en Ciudad, 7 de març de 1967, p. 6-7.  
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poètica, en aquest cas de rima i versificació més lliure, que presenta 
moltes esmenes manuscrites sobre la còpia d’un mecanoscrit, com és 
habitual en la poesia vallesana. Fa una nova —o antiga perquè no podem 
datar-la oda a la societat musical i als seus emblemes senyers: els 
compositors Gonzalo Barrachina, José Carbonell García i José Espí. A 
aquest darrer li dedica les paraules encertadíssimes «José Espí, operístico 
/ italianizante, solemne y enfático. / Siglo diez y nueve de barbas levíti-
cas, / batuta inflexible de pulido rasgo». Es tracta d’un gest agraït que 
dedica «[a] la Sociedad “El Iris”, nido y cuna de mis entusiasmos musica-
les, con profunda gratitud» i al que titula Ritmo de humano fuego. 

Nova bandera —«[a] la Banda “Música Nova” en l’acte d’estrenar 
nova bandera (13-XII-1977)»— és una altra composició poètica que té 
com a raó de ser el que descriu acuradament la seua dedicatòria. No 
obstant, Valls s’equivoca en la data del mecanoscrit i canvia desembre per 
novembre.72 Pel que fa al contingut, presenta vuit dècimes amb distribu-
ció de versos desigual, però que mostra les agrupacions internes de 
quatre, sis i dos versos pel que fa a la progressió de la rima, en aquest cas 
consonant. Es tracta d’una lloança a la seua banda en un moment especial 
de la seua trajectòria, encapçalada per un emotiu vers «[u]na bandera de 
pau» i que conclou amb les mateixes paraules com a remat del darrer 
grup de quatre: «I la història avui es complau / en renovar un fervor / 
amb un feix de germanor / i una bandera de pau». Un Valls emocionat, 
que sols feia quatre anys que havia decidit deixar la pràctica musical del 
violí dins l’Orquestra Simfònica Alcoiana (SANTONJA: 2009, s. p.),73 
però que es trobava ben prop del fenomen musical en moltes de les seues 
vessants. 

El desé aniversari de l’OSA va ser, precisament, el motiu que va 
inspirar el mecanoscrit Impromptu, datat el 16 de desembre de 1962. 
Fundada en 1952, l’orquestra és una de les agrupacions musicals més 
suggeridores del panorama musical alcoià, la qual, com s’ha dit, va tenir la 

                                                 
72 Vegeu la crònica de l’acte en Ciudad, 15 de novembre de 1977, p. 3. 
73 Vull agrair l’atenció i generositat de Josep Lluís Santonja en la cessió del seu treball, 
encara inèdit, sobre la correspondència de Valls, així com en la consulta i les reproduc-
cions del Fons Joan Valls de l’AMAlcoi.  
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fortuna de comptar entre les seues files al poeta. Deu estrofes de sis 
versos d’art major estructuren aquesta composició poètica farcida de joia i 
bon humor, mitjançant la qual Valls aporta el seu particular brindis 
després d’un bon àpat d’aniversari, com ho palesen els versos inicials de la 
primera estrofa («[a]ra que tots plegats i en harmonia / hem assumit 
cordial gastronomia / en històric capítol musical»), que ho són també de 
la darrera estrofa d’aquesta poesia festívola amb un caràcter —com ens 
suggereix hàbilment el títol— aparentment improvisat. 

El món faller valencià també va ser present en l’obra poètica de 
Valls —tot i que d’una manera circumstancial i, en absolut, representati-
va— de la mà d’alguns dels números d’una publicació anual anomenada 
Llibret de la Falla Creu y Mislata (1964, 1973 i 1974), uns «versos fallers 
escrits per compromís amistós», com escriurà en la dedicatòria d’un dels 
exemplars que es custodien en AMAlcoi. Dins d’aquestes poesies de caire 
festívol, costumista i amb l’esperit satíric intrínsec a la mateixa festa 
fallera, trobem una composició interessant per al nostre objecte: Deixa en 
música bon guano el mestre Josep Serrano. El poeta, en deu estrofes de sis 
versos i amb l’empremta popular de la versificació en art menor, fa una 
laudatio al compositor de Sueca i la seua inspiració extraordinària, tantes 
vegades reconeguda per la crítica. 

Finalment, la música composta per a les Festes de Moros i Cristi-
ans també té un espai privilegiat en la Glossa lírica a la música festera 
(1982), una evocació el seu títol no deixa espai al dubte a la música 
escrita per a aquesta manifestació festívola ben característica del poble 
alcoià. L’avinentesa de l’oportunista Primer Centenari de la Música 
Festera Alcoiana, de la mà del pasdoble Mahomet (1882) de Juan Cantó 
Francés, 74  va ser el punt d’inici d’una sèrie d’escrits al voltant de 
l’esdeveniment, entre els quals destaca, per la qualitat contrastada i ben 
adient per al nostre estudi, l’esmentada glossa del poeta.75  
 
 

                                                 
74 Qui escriu aquestes línies ha treballat aquest tema en diferents papers. Vegeu 
especialment Ferrando 2003. 
75 Vegeu RFMCA, 1982, p. 133 
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2. LA POESIA: INSPIRACIÓ PER A LA MÚSICA  
La poesia de Valls ha estat suport per a la música original, de di-

versa i variada tipologia, en molts moments (FERRANDO: 2000). Més 
estrany és, en canvi, el cas contrari: la creació poètica a partir de la 
inspiració musical. Tanmateix, trobem en el seu fons La despedida de 
Abú Abdalà, un «motivo poético al poema sinfónico del mismo título 
original de Gonzalo Blanes», signat al març de 1951. La composició de 
Blanes, a la qual fa referència el poeta en la descripció, és de 1949 i en 
AMAlcoi podem trobar la còpia autògrafa i manuscrita del guió musical 
que inclou la dedicatòria del compositor al seu amic Valls. Per la seua 
banda, la dedicatòria a Blanes en el poema, ben efusiva, diu: «Al compo-
sitor Gonzalo Blanes, espíritu revelador de formas nuevas, que con su 
alacridad de artista ha sabido explorar en la pauta todo un sueño de 
gracia y saber». Amb el desventurat Boabdil, la seua cort granadina en 
extinció i l’Alhambra com a teló de fons, ens trobem amb una composició 
poètica de grans dimensions estructurada en tres seccions —«La última 
kasida», «Después del asedio» i «Evocación»— amb una varietat de 
versificació notable de rima consonant, en la qual es barregen des de les 
estrofes de quatre versos fins les de deu, així com l’art menor (octo-
síl·labs) i el major (alexandrins). Cal assenyalar, tot i que siga un aspecte 
que excedeix en molt aquest paper i del qual ens ocuparem en un altre 
moment, que algunes de les característiques formals del motiu poètic 
venen determinades per la mateixa música, com una mena de desenvolu-
pament temporal i estructural per analogia amb el tempo i l’estructura 
formal del poema simfònic.  

Un altre exemple de vinculació amb aquesta forma musical tan 
propera a la manifestació literària és la suite Leyenda de José Carbonell 
García (VALOR: 1988, 110-117), esmentat adés. De bell nou, els poemes 
de Valls il·lustren cadascuna de les quatre grans seccions de la composi-
ció, una de les més interessats i atractives d’aquest compositor, titulades 
respectivament «Una tarde», «Crepúsculo vespertino», «A medianoche» 
i «Amanecer». Els quatre poemes, en aquets cas, van ser escrits uns 
mesos abans que els de Blanes, i entenem que són fets per al programa de 
mà de l’estrena de l’obra a càrrec de l’Harmònica Alcoiana, dirigida pel 
compositor, el 21 de maig de 1950. Presenten una estructura i un 
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contingut similars als de l’anterior exemple, fent-se palés, entre els versos, 
la descripció de la música que Carbonell va concebre per a aquest «poema 
descriptivo en cuatro tiempos», el qual té l’home i la natura com a 
escenari, i l’espai de temps comprés entre la boqueta de nit i l’alba com a 
marc temporal per al desenvolupament de l’acció dramàtica. També, com 
en el cas anterior, l’art menor i l’art major es barregen entre les quatre 
seccions. Les exteriors són consagrades a versos llargs de més de vint 
síl·labes i les interiors a versos de sis, set i vuit síl·labes. La rima, però, és 
assonant ara i gairebé lliure en alguns casos, per la qual cosa sembla 
apropar-se a la prosa poètica, malgrat no perdre l’escriptura i l’articulació 
en versos. 

Dins d’aquest apartat, mereixen una atenció especial les nombroses 
i fructíferes col·laboracions amb el compositor Amand Blanquer Ponso-
da (1935-2005) com ara la Cantata de Nadal (1976-1977), la Sinfonía 
Coral (Niño Universal) de 1981, el Prec a Sant Jordi (dins la Missa a Sant 
Jordi de 1981-1984) o les cançons Canta la Verge (1964) i Tres cançons 
sentimentals (1967).76 El primer d’aquests encontres va ser la nadala per a 
quatre veus mixtes Canta la Verge, signada i publicada a París, ciutat en la 
qual el compositor ampliava estudis superiors, per la qual cosa presenta 
tots els trets característics de la música del Blanquer parisenc: un compo-
sitor obert, valent i amb molts recursos que acomoda a la seua manera 
personal d’entendre la música (FERRANDO: 2015, 38-39).77 Tres anys 
més tard, la poesia de Valls torna als pentagrames de Blanquer amb Tres 
cançons sentimentals, les quals comparteixen la denominació dels poemes 

                                                 
76 La relació personal i artística de Valls amb Blanquer és veritablement extraordinària 
(FERRANDO, en premsa) i no sols es restringeix a la presència explícita dels textos en la 
música, sinó que també s’amplia a la inspiració o la repercussió que la poesia té sobre 
l’estructura, la creació i el desenvolupament d’altres obres musicals del compositor. 
Aquest és el cas concret de Quatre preludis per a piano (1975), suggerits per uns poemes 
de Les roses marginals (1965) de Valls (FERRANDO: 2000, 129-130). Els títols dels 
quatre preludis es corresponen amb el dels quatre poemes evocats per la música: 
«L’etern clarobscur», «Impressió estival», «Averany de la nit» i «Aquell món de 
joguina» (Valls: 1981, 304, 299, 292, 306). 
77 Blanquer fa ús d’una selecció del poema complet, publicat en Ciudad el 29 de 
desembre de 1953, dins d’un número extraordinari de Nadal.  
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que serveixen de suport textual, «Tonada de joventut», «Cançoneta del 
foc secret» i «La viudeta».78 Les cançons, a quatre veus mixtes, van ser 
compostes a València en els mesos d’octubre i novembre del 1967 i, un 
any després, van ser «estrenadas por la Coral Polifónica Alcoyana, 
dirigida por Gregorio Casasempere el 28 de octubre de 1968 e interpre-
tadas años más tarde por los coros de la Radiotelevisión Española, bajo la 
batuta de Pascual Ortega» (MIRÓ: 1984, 64). Blanquer estava especial-
ment content d’aquesta col·laboració amb Valls, i l’estimulava a fer nous 
projectes amb el poeta. Li escrivia sense reserves el 4 de novembre de 
1968 en aquests termes tan afectius (SANTONJA: 2009, s. p.):  

 
Tengo la impresión de que vamos a lograr alguna cosa positiva en nuestra cola-
boración, que sin reserva de ninguna clase le diré que soy muy feliz al contar con 
Vd. para actos tan íntimos como son la creación artística. Todos los hombres 
podemos colaborar en alguna creación pero pocos pueden o llegan a penetrar 
tan felizmente como nos ha ocurrido con Les cançons sentimentals. Ello me ha 
estimulado lo suficiente para confiar en otra feliz colaboración. 
 
Tot i que no es referia concretament a la col·laboració de la qual 

parlarem ara mateix, sinó d’unes nadales preparatòries a aquesta, les 
quals, pel que sembla, van quedar en projecte, l’obra magna de Blanquer 
dedicada al Nadal és la Cantata de Nadal per a tres solistes vocals, cor de 
xiquets, cor mixt i orquestra, que considera també les estructures poèti-
ques de Valls. Es tracta d’una composició de gran envergadura i d’una 
gestació força llarga que abraça més d’una dècada. Estrenada el 1980 al 
Teatre Reial de Madrid, és estructurada en tres grans seccions titulades 
respectivament «El nen que du la veritat», «Clam d’Al·leluia» i «L’alba 
aclaridora» (FERRANDO: 2015, 43-44). Deixant de banda la qualitat 
incontestable dels textos de Valls, d’una rara bellesa ingènua i profunda 
alhora, només la seua extensió —més de 350 versos amb rima i durada 
desigual— el converteixen en un producte més que notable i, si més no, 
personal pel que fa a la creació i el desenvolupament conjunt. En una 
carta del 4 d’octubre de 1970, Blanquer confirmava la recepció de les 
dues parts finals del poema —la primera part ja la tenia des de feia 

                                                 
78 La viudeta va estar reeditada en 1990 dins Imatge de Joan Valls (Ferrando 2000: 130).  
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bastant temps— i felicitava efusivament el poeta (SANTONJA: 2009, s. 
p.): 

 
Muy querido amigo: El pasado miércoles recibí el texto de la Cantata, que ya he 
leído con sumo deleite. He querido retrasar un poco esta carta para comunicarle 
mi impresión, que es, por descontado, de admiración sincera. Me placen muchí-
simo las dos partes. La voz de los personajes y los coros. Ahora me resta a mí un 
trabajo inmenso, por una parte la fijación material de tan voluminosa partitura, 
y por otra, y ésta es la realmente importante, mantener el nivel que le ha dado 
Vd. a este poema. Lo intentaré. Voy a empezar inmediatamente, no pienso ha-
cer otra cosa, hasta ver terminada la obra. Ojalá podamos oírla el año próximo. 
Mi más cordial enhorabuena. 
 
Un any després de l’estrena a Madrid de la Cantata, resultava gua-

nyadora d’un dels premis UNICEF a la composició musical la Sinfonía 
Coral —inèdita encara a hores d’ara—, una nova mostra del tàndem 
Valls-Blanquer. Es tracta d’una obra de grans dimensions, articulada com 
una mena de cantata per a cor i orquestra, que presenta sis moviments: 
«El niño pide amor», «Clamor de esperanza», «Tierno arbolillo», «Alba 
de promisión», «Manchas negras» i «Las madres». Dels títols es desprén 
la temàtica dels poemes, que duu Miró a asseverar rotundament que 
Valls «concibió su texto como un clamor contra la injusticia en que se 
encuentran en el mundo tantos niños oprimidos, abandonados, desnu-
tridos, sin amor y sin esperanza» (MIRÓ: 1984, 110). Música per a 
l’esperança i contra la injustícia, música i textos per a despertar conscièn-
cies mitjançat la Declaració dels Drets de la Infància. 

Quant al poema «Prec a Sant Jordi», darrera de les parts que inte-
gren la Missa a Sant Jordi de Blanquer, ens trobem davant d’un text 
poètic que ha sofert diferents transformacions i que podem vincular, en 
certa mesura per la funcionalitat final, amb el mecanoscrit dels Goigs a 
llaor de Sant Jordi màrtir, patró d’Alcoi, una iniciativa popular la qual, pel 
que sembla a hores d’ara, no va tenir gaire acceptació.79 Un gènere, aquest 

                                                 
79 Es tracta d’un obsequi de dues persones vinculades a les Festes de Moros i Cristians 
d’Alcoi, malgrat no ser alcoians. Carles Tomàs i Francesc Mundó, amb motiu del VII 
Centenari de l’Aparició de Sant Jordi (1976), van dedicar, conjuntament amb l’empresa 
Teixits Iris de Barcelona, uns goigs amb música del compositor Enric Prats i Martí i 
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darrer, conreat per altres escriptors locals decimonònics i dels segle XX, 
tot i que «ninguno supera en gracia rítmica y perfección de contenido a 
los “gozos” de Valls» (MIRÓ: 1990, 34-35). Es tracta, en els dos casos, de 
poemes que han servit de base textual a dues obres d’inspiració religiosa. 
El primer d’aquests ja va ser publicat pel poeta l’any 195480 en la RFMC 
dins d’un Tríptic de festa que va resultar guanyador del primer concurs 
literari de l’Associació de Sant Jordi en la modalitat de poesia.81 Blanquer 
en fa una selecció per a la seua composició amb alguns lleugers canvis en 
alguns mots, sempre amb la complicitat i el beneplàcit de Valls pel que 
sembla reflectir la correspondència entre tots dos, on a més de 
l’admiració sincera envers l’autor del text —sempre present en la corres-
pondència de Blanquer—, trobem aquest comentari en una carta del 9 de 
gener de 1984 (SANTONJA: 2009, s. p.): 

 
Me place comunicarle que he disfrutado muchísimo componiendo esta pieza. El 
poema es precioso. Me ha sugerido tantos motivos que finalmente me he deci-
dido por algunos. He creído ver el simbolismo del guerrero, de la caballería, de la 
trompetería, de las saetas, y no sé cuantas cosas más. Aunque todos estos ele-
mentos están magníficamente representados en el poema, al darles giros melódi-
cos y rítmicos creo que cobran una fuerza especial. Ojalá haya acertado en la 
música que merece su poema. 
 
Des d’aquestes mateixes pàgines, vam donar notícia recentment del 

projecte operístic Jofré (1965) el qual, finalment, no es va dur a terme 
(FERRANDO: 2014). Tot i que no podem establir una vinculació directa 
entre el Poema del Pare Jofré, accèssit a la «Viola d’Or» en els Jocs Florals 
de Lo Rat Penat el 1961 i l’esmentat projecte d’òpera, el que sembla 
bastant evident és que el tema feia anys que rondava el pensament del 
poeta i que Blanquer el va acollir de bon grat —«[l]a idea del Padre Jofré 

                                                                                                               
text de Joan Valls. L’edició que es va fer al seu moment presenta, juntament amb els 
goigs de Valls i la partitura senzilla a una sola veu de Prats, una reproducció del text 
d’uns goigs històrics a Sant Jordi (1846) i unes dades sobre l’origen i el desenvolupa-
ment de la festa d’Alcoi. 
80 Vegeu RFMC, 1954, s. p.  
81 Posteriorment es publicaria dins el recull Toia d’ofrena i, finalment, dins Obra poètica 
(VALLS: 1981, 172-173). 
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me agrada cada día más, es un gran tema», diu en una carta a Valls de 28 
de setembre de 1964 (SANTONJA: 2009, s. p.)—, malgrat la impossibili-
tat de mamprendre la seua tasca definitivament.82 Es tracta, sens dubte, 
d’un treball d’envergadura i d’una inspiració notable: quatre seccions de 
12, 9, 8 i 15 estrofes respectivament, de desigual nombre de versos, en les 
quals es barregen els versos d’art major en la primera i la darrera seccions 
i els d’art menor en les seccions internes simètricament, es a dir, les dos 
seccions externes de major quantitat de versos i estrofes. La premsa local 
se’n va fer ressò del guardó, que compartia amb altres dos alcoians, la 
compositora Teresa Matarredona Aznar i el periodista Rafael Coloma, 
amb un sonor titular: «Tres alcoyanos triunfan en los Jocs Florals de Lo 
Rat Penat de Valencia».83 Al capdavall, el gran guanyador d’aquella 
edició va ser Valls si atenem la circumstància que el text de la composició 
de Matarredona també és una creació original del nostre poeta. 

La Cançó de la Festa d’Alcoi (1961) per a quatre veus mixtes de Te-
resa Matarredona també duu, doncs, la poesia festívola de Valls entre els 
seus pentagrames. Es tracta, en essència, d’un repàs pels diferents mo-
ments oficials de la festa que li dóna nom i dels quals la compositora fa 
una il·lustració sonora ben ajustada, original i suggeridora. Entre les 
imatges que evoca Valls, veiem el trenc de «[l]’alba abrilenca i galana», la 
valoració d’un acte emblemàtic mitjançant les paraules «[l]a diana és 
encisera», el pas de l’entrada matutina, on «[m]asetes i maseretes / van 
desfilant pels carrers», l’avanç de la vespertina «entre afalacs orientals» o 
els actes religiosos que culminem amb l’aparició del sant entre els merlets 
del castell on «[a]l fi guanya la partida / Sant Jordi que a pau convida / 
què ell té per insígnia ungida / la bandera de la Creu».84 
  
3. LA PROSA: PERSONES, INSTITUCIONS I CRÒNIQUES MUSICALS 

La prosa també va ser una activitat conreada pel nostre poeta. Són 
habituals els treballs per a la premsa escrita, així com la presència 
d’articles i reflexions seues en diferents revistes. L’àmbit local de moltes 
                                                 
82 No obstant això, sols un any després col·laborarien junts en les il·lustracions musicals 
que Blanquer va compondre per a la Pasión de Jesús (FERRANDO: 2014, 283-284). 
83 Vegeu Ciudad, 1 d’agost de 1961, p. 1. 
84 Vegeu RFMCA, 1962, s. p. 
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d’aquestes col·laboracions, però, ha propiciat que la seua difusió haja 
estat menor del que seria desitjable. Tocant als articles relacionats amb la 
música, trobem alguns exemples dins la RFMCA de 1958 i 1959. Es 
tracta d’evocacions a diferents compositors locals, com una mena d’estudi 
introductori breu que acompanya en molts dels casos la mateixa partitura 
d’una composició, sempre de caire festívol com determina el contingut de 
la publicació. Tanmateix, com gairebé sempre en el cas de Valls, la 
qualitat dels comentaris traspassen la mera funcionalitat en casos com 
José Carbonell García (1958), als quals acompanya la partitura del 
pasdoble Suspiros del Serpis (1954) en reducció de piano o, un any més 
tard, El compositor alcoyano Gonzalo Blanes (1959), acompanyats de la 
partitura d’A la Meca (1910), una marxa àrab d’aquest músic essencial.85 

Dins d’aquest gènere trobem un exemple paradigmàtic amb el nom 
En l’homenatge evocatiu del músic Vicent Català, un dels membres més 
emblemàtics de l’Orquestra de Pols i Pua «Harmònica Alcoiana» que 
rebia la gratitud dels seus companys de plantilla un dos de desembre de 
1984.86 Com el mateix text assenyala, «tracta de recordar un component 
que la va enriquir en el seu paper de bandúrria [...] un dels fundadors 
d’aquella admirable agrupació d’instruments de pols i pua, que en l’any 
1915 apareixia en Alcoi, plena d’il·lusió, per intentar oferir al poble 
música selecta, que superara formalment aquells típics grups de quatre o 
cinc aficionats, alguns d’ells integrats per ceguets, d’aquells que es dedica-
ven, mitjançant uns cèntims, a cantar a la guitarra cançons antigues, 
oracions, melodies populars, cobles folklòriques del terreny i serenates 
nocturnes a la porta d’amics, parents i coneguts». Català era una persona 
força coneguda per Valls, el qual no dubta a posar negre sobre blanc la 
seua figura, la «d’un jove alt, ben musculat, i posseït d’una apostura que, 
segons dien atraïa moltíssim a les alcoianes del seu temps, ademés de 
lligar amistat amb els qui el van conèixer». Als seus desset anys acabats de 

                                                 
85 Com hem vist, dos dels compositors més propers al poeta. Aquestes col·laboracions 
són signades amb les sigles J. V. J. 
86 Vicent Català Pérez (1892-1974) va ser un membre destacat de l’Harmònica 
Alcoiana i, en general, de l’ensenyament local dels instruments de corda polsada a Alcoi 
(VALOR: 1988, 129-130).  
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complir, entra a formar part de l’entitat que li ret homenatge més de mig 
segle després.  

De la mateixa mena d’estil són les paraules mecanoscrites que pre-
senten el programa del concert que el guitarrista Rafael Rico oferia l’11 
de novembre de 1965 a la Casa Municipal de Cultura d’Alcoi. Dies 
després, el poeta tornava a parlar del concertista en la premsa local per 
evocar aquesta audició i, a sobre de tot, per elogiar novament la labor de 
Rico en un concert recent poc més d’un mes després del primer que 
en aquest cas va tenir lloc al Circulo Industrial.87 Tot seguint altres models 
seus de presentacions, el text es remata amb un poema. En el cas que ens 
ocupa, assistim a una extensa oda laudatòria de 34 versos (dividits en 
grups de 2, 6, 8, 10 i finalment 8 més) amb una cesura més marcada 
després dels setze versos primers. El text introductori parla de la trajectò-
ria del concertista i del mateix programa. De la seua coneixença per part 
de Valls ens il·lustren les íntimes paraules del poeta sobre un home que 
lluita per portar a terme la seua aspiració artística —«porque todo arte es 
aventura si de él se ha de vivir» assevera Valls—, en dir que «tenía por 
costumbre besar cada noche, el retrato de Francisco Tárrega. Lo hacía 
con unción infantil, amorosamente, viendo en el guitarrista español la 
imagen de un estímulo maravilloso: y es que cuando la devoción penetra 
en la hondura íntima de las veneraciones, un beso es más que una oraci-
ón». En el programa «Carcasi, Tárrega, Granados, Albéniz, Bocherini y 
el mismo guitarrista, en cuyas primeras obras rinde culto a Euterpe con 
respetuosa pero cálida oblación».  

La crònica musical i les notes al programa van trobar un lloc també 
entre les activitats del poeta, gairebé sempre amb intencions i maneres 
que transcendeixen únicament la funcionalitat de les paraules, per veure 
d’endinsar-se en els àmbits de la creació literària. En el primer dels casos, 
i com no podia ser d’altra manera, li va dedicar a la seua banda un sentit 
homenatge des de les pàgines de la RFMCA amb l’article Una banda 
veterana: «La Nueva del Iris» de Alcoy (1975). Es tracta d’un recorregut 
històric i vital per la societat musical, com sempre farcit del bon gust i 

                                                 
87 Vegeu Ciudad, 28 de desembre de 1965, p. 3. 
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l’estil elegant de Valls.88 Pel que fa a la segona ocupació, trobem, entre 
d’altres que no podem consultar però que són citades en la correspon-
dència, un cas representatiu d’aquesta mena de treballs en les acurades 
Notas literarias al Concierto que se celebrará en el Teatro Calderón el día 20 
de abril de 1941 por la Orquesta Sinfónica Alcoyana bajo la dirección de D. 
Enrique Pastor Guillem.89  

Tanca la relació de papers de música i músics, això si, sense cap 
pentagrama, una crònica de l’estrena de la Cantata de Nadal d’Amand 
Blanquer, la qual va servir a Valls per a la presentació de la composició 
poc dies després —mitjançant un enregistrament efectuat al Teatre Reial 
de Madrid— entre els seus paisans, amb la presència i la intervenció 
preceptiva del compositor.90 La composició de Blanquer, un dels pilars de 
la seua producció als quaranta cinc anys d’edat i després de gairebé trenta 
de trajectòria compositiva, és un al·legat a la pau des de la imatge mística 
del Nadal, tan volgut per tots dos. I és, precisament, aquesta qualitat la 
que li atorga a la música unes peculiaritats que no deixen indiferent Valls, 
qui no deixa passar l’oportunitat de plasmar aquest sentiment en un elogi 
final a la figura de Blanquer a la manera del poeta: «Beneïda la teua 

                                                 
88 Signat també amb les inicials J. V. J. Vegeu RFMCA, 1975, p. 79-80. 
89 Enrique Pastor Guillem (1902-1960) va ser violinista i director d’orquestra. Va 
dirigir aquest concert per encàrrec directe de Gonzalo Blanes i, potser, el mateix 
compositor va encarregar a Valls la confecció de les notes, abundoses i farcides de 
literatura, que van ser impreses amb una cura que sobta certament si atenem les 
circumstàncies d’un temps tan difícil com aquell. Per altra banda, cal assenyalar que 
l’Orquestra no és, en essència, la que es fundarà el 1952, sinó una més petita formada 
pels elements dispersos després de la guerra i que va tenir com a objectiu únic fer una 
sèrie d’actuacions concretes (VALOR: 1988, 233-234).  
90 Sobre la presentació pública de la composició vegeu Ciudad, 16 de desembre de 1980, 
p. 5. Sabem també que existeixen algunes notes al programa de Valls sobre estrenes de 
composicions de Blanquer, com ara les del Concert per a fagot (1962), la Simfonia 
muntanyenca (1965) o l’Homenaje a Juan Ramón Jiménez (1974). Vegeu la referència 
que fa el mateix compositor en «Evocación de una amistad», sentida carta 
d’acomiadament que es va publicar en Ciudad el 31 d'agost de 1989, pocs dies després 
de la mort del poeta. Posteriorment, traduït al valencià, l’escrit aparegué en el número 
especial dedicat a Joan Valls en la revista Canelobre (núm. 17-18, hivern-primavera de 
1990, p. 21-22). 
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esplèndida carrera artística que, a la fi, amb el poderós influx de la teràpia 
musical, inspira la pau, dignifica l’home i sobretot condemna i rebutja la 
violència». 

 
4. A TALL DE CONCLUSIÓ  

Com hem pogut veure en aquesta aproximació als materials musi-
cals de la seua obra inèdita i semiinèdita, Joan Valls mereix molta més 
atenció de la que se li ha donat fins ara. No solament per aquesta par-
cel·la, mínima i selectiva, sinó per la importància del corpus conegut i el 
que, n’estem ben segurs, encara hi ha per descobrir. Emili Rodríguez 
Bernabeu assenyalava rotundament en l’estudi introductori a Obra 
poètica (1981)91 que «[d]es de les seues esquerpes muntanyes ha embastat 
una obra que només és coneguda fragmentàriament, i la seua qualitat 
necessita una exhumació total» (1981, XI), i hi afegia al final que Valls 
«és autor bilingüe, té unes obres molt apreciables en castellà», per a 
concloure fent referència a les composicions de certamen i de circums-
tàncies, les quals «ens parlen de la tècnica emprada i dels recursos abun-
dosos» (1981, XXVII-XXVIII). A la fi, l’avinentesa del centenari del 
naixement ha de representar una fita ineludible per a acostar-nos més 
profundament i millor a la figura d’aquest «versaire alcoià» qui, per 
diverses circumstàncies, ha estat un referent i un autèntic pioner de la 
llengua en les comarques meridionals (CARBÓ: 1991, 7).  

La producció de Valls, propera a altres propostes poètiques inter-
disciplinàries molt més conegudes i força estudiades, mereix encapçalar 
una revisió de la seua obra publicada poesia, teatre, prosa poètica, 
etc. i, a més, establir els criteris per a mamprendre la consecució de la 
seua obra completa, de la qual formen també part indefugible els materi-
als esparsos que, com en el cas de la música, hem presentat i ordenat en 
aquest treball. Comptat i debatut, cal treure la figura i l’obra de Valls de 

                                                 
91 Encara que Obra poètica es va publicar definitivament en 1981 per problemes 
diversos, entre els quals s’hi troba una oposició bastant fèrria per part d’alguns membres 
de la institució responsable de l’edició, aquesta restava preparada des d’alguns anys 
abans i és per aquesta raó per la qual l’estudi d’Emili Rodríguez Bernabeu que encapçala 
el recull és datat en agost de 1976. 
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la «doble perifèria» en paraules de Lluís Alpera arran de la seua mort, 
fent referència a la seua situació dins el marc de la sociolingüística 
valenciana per estar allunyat i marginat dels centres de creació i de vida 
literària (CARBÓ: 1991, 8) i, a sobre de tot, gaudir de l’experiència 
irrenunciable que representava per a Valls la creació poètica, amb tots els 
matisos, situacions i colors possibles.  
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LA HUMANITZACIÓ DEL MONSTRE: ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL 
VS. H. P. LOVECRAFT 
Maria Martínez Pérez 
Universitat d’Alacant 

 
es obres A les muntanyes de la follia de Howard Phillips 
Lovecraft i La pell freda d’Albert Sánchez Piñol presenten 
una concepció diametralment oposada de la figura 
teratològica que mitjançant un estudi comparatiu pot bastir 

no sols una comprensió més aprofundida d’aquestes dues veus 
fonamentals de la narrativa fantàstica; sinó també una síntesi de 
l’evolució històrica d’aquesta narrativa des del començament del segle XX 
fins l’actualitat.  

Aquestes dues obres presenten un nombre considerable de 
paral·lelismes (com ara el fet de ser dos textos ambientats en espais 
hostils —l’Antàrtida, en el cas de l’obra de Lovecraft i una illa perduda al 
mig de l’oceà Atlàntic, en el cas de l’obra de Sánchez Piñol— o el fet 
d’estar escrites ambdues en primera persona, entre altres) que ens 
permeten veure les influències de Lovecraft en Sánchez Piñol, i com, 
partint d’aquestes influències, el segon autor crea una criatura 
monstruosa que dóna lloc a una nova evolució dins del gènere de por. 

 
1. ELS AUTORS I LES SEUES OBRES 

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), en primer lloc, va ser un 
escriptor nord-americà, autor de novel·les i relats de terror i ciència ficció. 
Considerat un gran innovador del conte de terror en tant que renova un 
horror gòtic farcit de criatures estereotipades amb la introducció d’un 
terror realista d’éssers monstruosos i desconeguts que s’oculten en els 
confins de la Terra, el temps i l’espai (Gaut vel Hartman, 2012). L’autor 
aportà a aquest tipus de contes una mitologia pròpia, els mites de 
Cthulhu (cicle al qual pertany A les muntanyes de la follia); obra 
desenvolupada en col·laboració amb altres escriptors (Frank Belknap 
Long, Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, Hazel Held, Henry 
Kuttner, Robert Bloch, August Derleth, Ramsey Campbell i Brian 
Lumley). La seua producció literària constitueix un clàssic de l’horror 

L 

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 6, 2015, 257-271 
ISSN 2172-5500 



ÍTACA 
 

 258 

còsmic, un corrent que s’aparta de la temàtica tradicional del terror 
sobrenatural (satanisme i fantasmes), incorporant elements de la ciència 
ficció (com ara les races alienígenes, els viatges en el temps o l’existència 
d’altres dimensions).  

En aquest context, naix A les muntanyes de la follia (obra escrita en 
1931 i publicada per primera vegada en 1936 a la revista Astounding 
Stories) que constitueix un homenatge a un dels escriptors que més va 
influir la seua obra, Edgar Allan Poe. Més concretament, l’obra 
constitueix un homenatge a la novel·la La narració d’Arthur Gordon Pym. 
Aquesta obra narra la història en primera persona d’un geòleg de la 
Universitat de Miskatonic que emprèn una expedició a l’Antàrtida junt 
amb un equip d’especialistes. Pocs dies després d’aterrar al continent 
antàrtic, el grup d’avançada de l’expedició informa per ràdio del 
descobriment d’uns estranys fòssils que ningú no sap com classificar al 
bell mig d’una serralada inhòspita. Tanmateix, aquest grup desapareix en 
estranyes circumstàncies i després de diversos intents per localitzar-lo, 
l’expedició al complert decideix desplaçar-se al lloc per inspeccionar-lo i 
investigar què els ha ocorregut als seus companys.  

Albert Sánchez Piñol (1965), en segon lloc, és un escriptor català, 
antropòleg de formació i amant de l’Àfrica. L’han comparat amb els 
grans: Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Albert Camus, Joseph Conrad, 
Jules Verne, Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling, H. G. Wells, H. 
Rider Haggard, Howard Phillips Lovecraft i G. K. Chesterton, entre 
d’altres. Ha estat traduït a gairebé una quarantena de llengües. El seu èxit 
internacional només és comparable amb el de Mercè Rodoreda. Com 
assenyala Anna Romero, alguns dels elements més característics del seu 
estil són:  

 
la senzillesa d’ús en els adjectius expressius (majoritàriament epítets), les 
comparacions i metàfores (majoritàriament símils) o les repeticions i 
modulacions onomatopeiques (a fi de redundar simbòlicament en els 
significats). Estableixen amb èxit l’acció, el ritme de les insercions, desviacions i 
possibilitats digressives: refranys ,diàlegs que son línies de pel·lícula i un 
esbojarrat, exasperant sentit comú davant l’adversitat. Estructuren el ritme 
narratiu, equilibrant i compensant les diverses modalitats i textures narratives 
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(assaig, dietari, memòries, novel·lística), un desplegament d’escenes d’aventures i 
escenes descriptives ben efectiu (ROMERO: 2004, 4-5). 

 
Amb La pell freda (2002), l’autor obtingué el reconeixement 

unànime del públic i de la crítica. Aquesta novel·la narra, també en 
primera persona, la història d’un antic lluitador de la independència 
d'Irlanda que, desmotivat pels esdeveniments del món occidental, 
decideix esborrar la seua personalitat i fugir de la societat on viu. 
D’aquesta manera, accepta una oferta de treball d'oficial atmosfèric per 
un any en una illa perduda al mig de l'oceà Atlàntic, on no hi ha més que 
un far, que està lluny de qualsevol ruta marítima. En aquesta illa només 
hi ha un habitant, l'oficial de senyals Batís Caffó, que no fa cas ni ajuda 
l'irlandès, l'ignora tot i la informació que té de l'illa. Així que el 
protagonista ha de passar sol unes nits assetjat per l'atac d'uns éssers 
monstruosos en la seua cabana de fusta. Gràcies a la seua astúcia 
aconsegueix quedar-se al far amb Caffó i així poden resistir als atacs 
d’aquests éssers monstruosos. Al far, l’oficial atmosfèric descobreix que 
Caffó té un d'aquells éssers, la femella Aneris, que no només té 
domesticat, sinó que també li serveix d'amant. Tot i que l'irlandès primer 
pensa que els monstres són dolents i volen matar sense motiu, després de 
conèixer Aneris comença a interessar-se i a sentir empatia per ells. Però 
Caffó no vol creure-ho. Aquesta diferència de parers inicia en l’obra un 
estudi antropològic sobre la relació entre els dos personatges. La solitud i 
una comunicació que poques vegades és fluida, fa que esdevinguin més 
aviat oponents que no aliats en la supervivència. La relació entre ells cada 
vegada serà més dura, més cruel, fins al punt de provocar la bogeria i el 
suïcidi d'en Caffó. Uns esdeveniments que precedeixen, al seu torn, una 
solitud desesperant de l'irlandès, que, com que no li interessa el més 
mínim el seu passat, usurpa la personalitat de Batís Caffó en allò que 
sembla ser una cadena d'usurpacions cada vegada que arriba un nou 
oficial atmosfèric a l’illa. 
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2. THERATOS LOVECRAFTIÀ VS. THERATOS “PIÑOLIÀ”: PUNTS DE 

TROBADA I DIVERGÈNCIA 
Tant a la novel·la de Lovecraft com a la novel·la de Sánchez Piñol 

trobem unes criatures teratològiques que podem analitzar en base a dos 
elements fonamentals: el seu retrat i etopeia i les seues interaccions amb 
els éssers humans.  

Pel que fa al retrat i etopeia dels monstres, a A les muntanyes de la 
follia podem trobar quatre tipus d’entitats monstruoses: els Ancestrals, 
els engendraments de Cthulhu, els Mi-Go i els shoggots. Aquestes entitats 
són caracteritzades de forma exhaustiva per Lovecraft (tant pel que fa a la 
seua forma física, com pel que fa a les seues costums, tradicions i cultura) 
al capítol VII:  
 
Tipus de criatura 

teratològica Caracterització 

Ancestrals •Cap d’estrella 
•Ales membranoses 
•Coneixements científics i mecànics que superen els dels humans 
•Duresa sobrenatural del seu organisme i simplicitat de les seues 
necessitats naturals que els fa singularment adients per viure en 
nivells elevats, sense els fruits més especialitzats de la manufactura 
artificial, i fins i tot sense roba, més enllà d’alguna peça ocasional 
per protegir-se dels elements. 
•Poden crear vida terrestre fent servir substàncies disponibles i 
seguint mètodes antics. 
•Visqueren molt de temps en terra ferma en altres parts de 
l’univers, i segurament conserven força tradicions de construcció 
terrestre. 
•Manufacturen alguns aliments i masses multicel·lulars 
protoplasmàtiques. 
•Els que vivien en aigües superficials havien conservat l’ús complet 
dels ulls que tenien a les puntes dels cinc tentacles principals del 
cap i havien practicat l’art de l’escultura i l’escriptura d’una manera 
força habitual.  
•Els que vivien més avall, a les profunditats de l’oceà, malgrat que 
feien servir un curiós organisme fosforescent que els 
proporcionava llum, també complementaven les capacitats 
òptiques amb uns enigmàtics sentits que els feien independents de 
la llum en casos d’emergència 
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•Es desplacen pel mar nedant —amb els braços crinoïdeus 
laterals— i movent l’última fila de tentacles, on hi havia els 
pseudopeus, per propulsar-se. 
•De vegades aconseguien descensos llargs en picat i amb l’ús 
auxiliar de dos o més jocs de les ales radials que els plegaven.  
•A terra feien servir els pseudopeus per a distàncies curtes, però 
de tant en tant se servien de les ales per volar a zones molt 
elevades o recórrer distàncies llargues.  
•Els nombrosos tentacles esvelts en què es dividien els braços 
crinoïdeus eren infinitament delicats, flexibles, forts i precisos en 
coordinació muscular i nerviosa, i garantien una habilitat i una 
destresa superlatives en totes les operacions manuals, tant de caire 
artístic com de qualsevol altra mena. 
•No semblava pas que en moriren gaires si no era per un acte 
violent. 
•Es multiplicaven per espores. 
•Les cries maduraven de pressa i rebien una educació que es 
resisteix a qualsevol comparació que puguem imaginar. 
•La vida intel·lectual i estètica predominant era altament 
evolucionada. 
•Eren capaços, com els vegetals de nodrir-se de substàncies 
inorgàniques, però tenien una preferència important pels aliments 
orgànics, sobretot els animals. Sota el mar s’alimentaven d’animals 
marins crus, però a terra ferma cuinaven les viandes. Caçaven 
animals i criaven ramats per consumir-ne la carn, i els sacrificaven 
amb unes armes esmolades. 
•Com que no s’aparellaven i posseïen una estructura mig vegetal, 
no tenien cap base biològica per a la fase familiar de la vida dels 
mamífers; sembla, però, que s’organitzaven grans grups domèstics 
sota els principis d’una utilització còmoda de l’espai i d’una 
agradable associació mental. 
•A l’hora de moblar les llars ho posaven tot al centre de les 
enormes estances i deixaven lliure tot l’espai de les parets per a la 
decoració.  
•L’enllumenat, en el cas dels habitants de la superfície, 
s’aconseguia amb un mecanisme que probablement era de 
naturalesa electroquímica. 
•Tant a terra com sota l’aigua feien servir unes curioses taules, 
cadires i sofàs que semblaven marcs cilíndrics —perquè reposaven 
i dormien drets amb els tentacles plegats—, i un suport reixat per 
als jocs relligats de superfícies amb punts que formaven els llibres. 
•El comerç era extens, tant local com entre ciutats, i tenien unes 
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petites fitxes planes, de cinc puntes i amb inscripcions, que servien 
de diners.  
Hi havia una mica d’agricultura i molta cria de ramats. També 
tenien mineria i una mica de manufactura.  
•Els viatges eren molt freqüents, però la migració permanent 
semblava relativament inusual, amb l’excepció dels moviments de 
colonització que duien a terme per estendre la raça. 
•Tenien una capacitat extraordinària de velocitat de moviments, ja 
fos per terra, mar o aire. Les càrregues, però, es movien 
arrossegant-les amb bèsties. 
•El seu lloc original d’arribada al planeta va ser l’oceà Antàrtic, i és 
possible que aparegueren poc després que la matèria que forma la 
Lluna es separés del Pacífic Sud. Aquest lloc, doncs, és considerat 
com una regió sagrada. 

Engendraments de 
Cthulhu 

•Enemics dels Ancestrals. 
•Raça que habitava en terra d’éssers amb forma de pop. 
•Van descendir de la infinitat còsmica i van precipitar una guerra 
monstruosa que, durant un temps, va fer que tots els Ancestrals 
tornaren al mar. 
•Constructors de la ciutat de pedra de R’lyeh a les terres del 
pacífic. 

Mi-Go o 
abominables 
homes de les neus  

•Enemics dels Ancestrals 
•Criatures mig fong mig crustaci, del planeta Plutó. 
•Eren les mateixes criatures que les que figuren en certes llegendes 
muntanyenques del nord. 
•Van fer fora els Ancestrals de totes les terres del nord, si bé no 
tenien poder per molestar els que vivien al mar. 
•Semblaven fets d’una matèria que diferia molt més de la que 
coneixem nosaltres que no pas la substància dels Ancestrals. 
•Eren capaços d’experimentar transformacions i reintegracions 
que resultaven impossibles per als seus adversaris i, per tant, 
semblava que venien d’abismes encara més remots de l’espai 
còsmic. 
•Mentre que l’origen dels Ancestrals havia de ser dins del 
contínuum d’espai i temps conegut, les fonts originals d’aquests 
éssers només es poden suposar amb el cor en un puny. 

Shoggots •Enemics dels Ancestrals. 
•Masses multicel·lulars protoplasmàtiques modificades pels 
Ancestrals sota l’efecte de la hipnosi per convertir-les en esclaus 
ideals per dur a terme les feines més dures de la comunitat. 
•Es reproduïen per fissió. 
•Amb el temps, havien desenvolupat un cervell semi estable amb 
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una voluntat autònoma i sovint tossuda que repetia els desitjos 
dels Ancestrals però no sempre els obeïa. 
•Eren entitats sense forma fetes d’una gelatina viscosa que 
semblava una aglutinació de bombolles, i cada un feia una mitjana 
de quinze peus de diàmetre quan eren esfèrics. Tenien, però, una 
forma i un volum que canviaven constantment, rebutjaven 
desenvolupaments temporals i formaven el que aparentment eren 
òrgans de visió, oïda i parla, a imitació dels seus amos, ja fos de 
manera espontània o responent a alguna suggestió.  
•Es tornaren intractables cap a la meitat de l’era permiana quan 
els Ancestrals marins els van declarar una veritable guerra per 
tornar-los a subjugar. 
•Deixen les víctimes que maten decapitades i cobertes de bava. 
•Eren capaços d’experimentar transformacions i reintegracions 
que resultaven impossibles per als seus adversaris i, per tant, 
semblava que venien d’abismes encara més remots de l’espai 
còsmic. 
•Mentre que l’origen dels Ancestrals havia de ser dins del 
contínuum d’espai i temps conegut, les fonts originals d’aquests 
éssers només es poden suposar amb el cor en un puny. 

 
Taula 1. Caracterització de les criatures teratològiques d’A les muntanyes de la follia. 

(LOVECRAFT: 2013) 
 

Sánchez Piñol, per contra, tan sols descriu a la seua obra un tipus 
d’entitat teratològica, els citauca (nom que constitueix un senzill 
anagrama de la paraula anglesa aquatic) o granotots. Aquestes criatures, 
tanmateix, presenten trets definitoris diferents en funció de la seua edat i 
sexe. D’aquesta manera, els granotots adults pertanyents al sexe masculí 
són descrits per l’autor com: monstres amb «[...] cares d’un inframón de 
batracis, ulls com ous, ninetes com agulles, forats per narius, sense celles, 
sense llavis, la boca gran» (SÁNCHEZ: 2011, 55), amb braços sense «[...] 
un gram de greix, musculatura pura, pell de tauró» (SÁNCHEZ: 2011, 
54) i dits «[...] units per una membrana que quasi arribava a les ungles» 
(SÁNCHEZ: 2011, 54) que «[...] cridaven amb tons insòlits, una barreja 
de brams d’hipopòtam i xisclets de hiena» (SÁNCHEZ: 2011, 54). 
Mentre que l’única representant dels granotots adults del sexe femení, 
Aneris (nom que constitueix un senzill anagrama de la paraula sirena) és 
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caracteritzada, d’una forma infinitament més detallada que la dels seus 
homòlegs masculins, de la manera següent:  

 
Cara arrodonida i crani sense cabells. Les celles eren línies d’un estil elaborat, 
com producte de la cal·ligrafia dels sumeris. Ulls de color blau [...] Un blau de 
cel africà, no, més clar, més pur, més intens, més brillant. Nas fi, agut, discret, 
amb l’os central més baix que les aletes. Les orelles, de mida ínfima comparades 
amb les nostres, tenien forma de cua de peix; cadascuna es dividia en quatre 
petites vèrtebres. Pòmuls gens prominents. El coll molt llarg, i tot el cos cobert 
per una pell d’un gris blanquinós amb matisos verds [...] Tenia la fredor d’un 
cadàver i el tacte d’una serp [...] [La mà] No era com la dels altres monstres. La 
membrana, més curta, gairebé no arribava a la primera articulació (SÁNCHEZ: 
2011, 85). 

 
El cap perfecte. Em refereixo a una perfecció llisa, una esfericitat neta d’aspreses. 
Una volta esplèndidament rodona, quan en els sers humans acostuma a tenir 
diverses connotacions i prolongacions. Deu ser així per suportar les pressions 
abismals? No té les concavitats dels criminals de naixement, tampoc les 
protuberàncies dels genis prematurs. Sorpresa del frenòpata: cap 
desenvolupament especial de la zona parietal o occipital. Té un volum 
lleugerament menor que en les dones eslaves i un sisè més dilatat que el de la 
cabra bretona [...] No té amígdales, en el seu lloc hi apareix un segon paladar, 
que deu servir per impedir l’entrada d’aigua. Pateix anòsmia i no sent les olors. 
En canvi les seues orelletes poden sentir sons que a mi em resulten inaudibles, 
com passa amb els cànids. Sovint s’encanta, té lapses d’esvaniment durant els 
quals perd l’oremus en benefici de qui sap quines veus, melodies o invocacions 
[...] Membranes a les mans i als peus, d’amplària i longitud més moderada que 
entre els mascles. Pot separar els dits superiors i inferiors en un angle impossible 
per als humans. Especulo que és un moviment que els monstres fan a l’aigua per 
guanyar impulsos de natació [...] El cos és d’una arquitectura admirable. Les 
noies d’Europa defallirien si veiessin la seva silueta [...] Musculatura de marbre, 
una pell tibada i amb deliciosos vernissos de verd salamandra. Imaginem una 
nimfa dels boscos amb pell de serp. Els mugrons són negres i petits com botons 
[...] La musculatura de tot el cos revela salut i energies [...]. Malucs de ballarina i 
ventre pla, planíssim. Glutis més compactes que el granit de l’illa. Cutis 
uniforme amb la resta de la pell, quan en els humans, sovint, la textura de les 
galtes i de la resta del cos manifesta contradiccions [...] Ni rastre d’arrels de 
cabells sota les aixelles, al crani o al pubis. Les cuixes són un miracle d’esveltesa i 
s’ajusten als malucs amb una exactitud que cap escultor podria reproduir. Pel 
que fa al rostre, perfils egipcis. Nas d’agulla que contrasta amb l’esfericitat del 
crani i dels ulls. El front puja lentament com un espadat dolç molt dolç, cap bust 
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romà l’equipara. El coll recorda pintures renaixentistes, propi de donzelles 
estilitzades (SÁNCHEZ: 2011, 135-137). 

 
I els citauca infants, que tenen en Triangle el seu màxim exponent, 

representats de la manera següent: 
 
El més trapella de tots era una mena de triangle petit i lletgíssim. Triangle, 
perquè les espatlles eren molt amples i els malucs estrets, menys desenvolupats 
que en els seus companys, com si la naturalesa encara no li hagués assignat un 
sexe concret. I lleig per la galeria de ganyotes, inacabable, que podien adoptar les 
seves faccions de ratpenat. Els altres només se m’apropaven en massa, emparant-
se en el nombre. Ell no. Molt sovint desfilava davant meu. Es movia amb passes 
fermes, alçant colzes i genolls amb petulància marcial [...] Als meus menyspreus 
replicava apropant-me la boca a l’orella, on abocava discursos (SÁNCHEZ: 2011, 
254-255). 

 
En aquestes dues caracteritzacions del monstre que presenten els 

autors trobem trets compartits, com ara el fet que l’horror, el monstre en 
qualsevol de les seues formes, provinga sempre del mar (com ocorre amb 
els citauca) o desenvolupe en ell una part important de la seua existència 
(com ocorre amb els Ancestrals i els Shoggots a l’obra de Lovecraft). Un 
espai, pel qual Lovecraft sentia veritable fòbia arran d’una intoxicació per 
menjar peix en males condicions que va patir quan era petit (LLOPIS: 
2014, 21), tradicionalment considerat un símbol del caos i les amenaces 
que envolten el món i una amenaça a l’ordre establert, en tant que en 
aquest no regeixen les mateixes normes que a la terra.  

Un altre tret compartit per ambdues caracteritzacions és el fet de 
mostrar entitats teratològiques amb una aparença física oposada a 
l’aparença humana. Tot i que els autors aconsegueixen crear aquest efecte 
per mitjans diferents. Així, Lovecraft ho aconsegueix donant vida a unes 
entitats heterogènies i amorfes, impossibles d’encabir en qualsevol 
classificació humana; tot reforçant aquest efecte mitjançant el llenguatge. 
En primer lloc, en utilitzar per anomenar aquestes entitats i tots els 
elements que generen noms propis o topònims que desafien en molts 
casos les lleis fonològiques humanes. Potser l’exemple més paradigmàtic 
d’aquests noms és Cthulhu, però també en són exemples a l’obra el nom 
propi Yog-Sothoth i el topònim R’lyeh. 
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I, en segon lloc, en utilitzar com a mitjà alternatiu per designar 
aquests monstres apel·latius pejoratius o connotats negativament 
(apel·latius com ara «organismes arqueans infernals» (LOVECRAFT: 
2013, 66), «espècimens horripilants» (LOVECRAFT: 2013, 66), «aquella 
cosa» (LOVECRAFT: 2013, 169) o «aquella columna plàstica infernal» 
(LOVECRAFT: 2013, 173), entre altres) i en atribuir adjectius o 
modificadors negatius a tots els elements que han estat obra d’aquests 
monstres o que s’han vist d’alguna manera relacionats amb ells (adjectius 
i modificadors com ara «inhumanes» (LOVECRAFT: 2013, 103) per a 
referir-se a les seues construccions o «fètida i oculta de protoplasma que 
expulsava la substància viscosa» (LOVECRAFT: 2013, 168) per referir-se 
a la muntanya on habiten els Shoggots).  

Totes aquestes accions predisposen al lector o lectora a mirar 
aquestes entitats amb recel i suggereixen un ambient de caos que provoca 
fòbia i horror en el seu inconscient. 

A l’obra de Sánchez Piñol, trobem unes entitats teratològiques 
més antropomòrfiques en la seua forma física, comparades amb les 
entitats lovecraftianes, però que presenten igualment trets no humans. 
Uns trets no humans diferents en funció del sexe de la criatura 
teratològica. D’aquesta manera, si allò que fa inhumans als citauca 
masculins són unes característiques físiques semblants a les d’animals de 
diferents espècies («[...] cares d’un inframón de batracis, ulls com ous, 
ninetes com agulles, forats per narius, sense celles, sense llavis, la boca 
gran» (SÁNCHEZ: 2011, 55), amb braços sense «[...] un gram de greix, 
musculatura pura, pell de tauró» (SÁNCHEZ: 2011, 54) i dits «[...] units 
per una membrana que quasi arribava a les ungles» (SÁNCHEZ: 2011, 
54), «[...] cridaven amb tons insòlits, una barreja de brams d’hipopòtam i 
xisclets de hiena» (SÁNCHEZ: 2011, 54)); allò que fa inhumana a la 
citauca femenina, Aneris, és una perfecció física basada en el compliment 
estricte d’unes mesures femenines ideals inassolibles per a qualsevol dona 
humana. D’aquest fet, podem inferir, a més a més, que Sánchez Piñol 
crea a la seua obra una comunitat teratològica regida per una ideologia 
sexista, mentre que Lovecraft crea a la seua obra una comunitat 
teratològica on no existeix la categoria sexual ni la de gènere, en tant que 
trobem monstres que assumeixen rols tradicionalment masculins (com 
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ara la caça o la protecció de la resta de membres de la seua societat) i 
alhora són capaços d’engendrar vida de formes diferents en funció del 
tipus d’entitat teratològica al qual pertanyen (així els Ancestrals són 
capaços de generar vida a partir de la matèria, mentre que els Shoggots en 
generen per fissió). 

Ara bé, si pel que fa a l’aspecte físic, els monstres descrits per 
Sánchez Piñol no són antropomòrfics en la seua totalitat, sí que ho són 
pel que fa a la seua psicologia. Així, a La pell freda trobem unes criatures 
teratològiques afectades per sentiments tan humans com la fraternitat o 
la rancúnia. Uns sentiments que l’autor retracta en descriure com en la 
batalla els citauca auxilien els germans caiguts i s’arrisquen per rescatar-
los del foc enemic o com un d’aquests citauca, ferit greument pel 
personatge protagonista, dedica a aquest una mirada d’odi infinit en 
trobar-se un altre cop els dos en el camp de batalla. Aquest 
antropomorfisme, aquest procés progressiu d’humanització del monstre 
que du a terme Sánchez Piñol al llarg de tota l’obra, s’enceta en el 
moment en què el personatge protagonista observa en la citauca Aneris 
un sentiment que creu insòlit, la pena, el plor, d’Aneris davant el genocidi 
dels seus germans que han dut a terme el protagonista i Batís Caffó. Una 
acció que condueix a l’oficial atmosfèric a replantejar-se la seua visió dels 
citauca. I arriba a la seua culminació al capítol XIII, moment en què hi ha 
una correlació gairebé exacta entre etopeia humana i etopeia teratològica 
en mostrar-nos l’autor uns citauca infants juganers, curiosos, innocents i 
indefensos que poc o res es diferencien en la seua psicologia dels infants 
humans.  
En paral·lel a aquest procés d’humanització del monstre, trobem, 
paradoxalment, un procés de deshumanització del personatge 
protagonista (originat per la força opresora i determinista de l'entorn) 
que compren cinc etapes: 

- 1a etapa: el moment en què el protagonista decideix cremar tots 
els seus llibres per sobreviure a un dels atacs dels monstres. 

- 2a etapa: interdependència en el protagonista dels instints de 
supervivència i perpetuació, thanatos i eros esdevenen en ell una sola cosa, 
fet exemplificat en l'obra de forma molt clara a través de la relació que el 
protagonista manté amb Aneris. 
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- 3a etapa: el protagonista deixa de raonar les seues accions i esdevé 
un ésser salvatge que sent delectació en l'anihilació de l'enemic. Així, 
aquest té com a únic pensament eliminar els citauca i tan sols aquesta 
idea ompli el gran buit que assetja la seua vida. 

- 4a etapa: aquesta transformació del protagonista en un ésser 
salvatge s’atura, però, quan aquest personatge s'enamora d'Aneris i vol 
conèixer els seus secrets per sentir-la més a prop d’ell. D'aquesta manera, 
el protagonista acudeix a l'única font d’informació sobre ella que li és a 
l'abast, els coneixements, obtinguts mitjançant l'observació i l'experiència, 
del seu poble, els citauca. Aquesta aproximació vers el poble que ha 
esdevingut fins eixe moment el seu enemic farà que el protagonista 
comence a sentir empatia per aquest i que, en conseqüència, trobe una 
possible causa dels seus atacs, la defensa del seu territori legítim enfront 
d'una invasió estrangera. Per aquesta raó, el protagonista vol signar una 
treva amb els citauca per diversos mitjans i intenta convèncer el seu 
camarada Batís Caffó perquè faça el mateix. Igualment, el procés de 
conversió del protagonista en un ésser salvatge s'atura quan aquest 
assumeix d'alguna forma la tutela de Triangle. 

- 5a etapa: La inversió del procés, tanmateix, s'estanca, per una 
banda, en el moment en què el protagonista s'adona que Aneris mai 
l'estimarà, en veure tots els seus intents d'aproximació cap a ella frustrats. 
I, per altra banda, en el moment en què Triangle deixa de confiar en ell 
després de ser atacat per un altre humà, Batís Caffó. Aquests dos 
esdeveniments fan que el protagonista torne al seu anterior estat d'ésser 
salvatge. 

Pel contrari, la caracterització del monstre que ens ofereix 
Lovecraft a la seua obra atorga a les criatures teratològiques unes 
capacitats emocionals i mentals diferents de les humanes i 
incomprensibles per aquests. Així, l’autor fa l’asseveració següent en 
parlar del complex sistema cultural i científic dels Ancestrals, als capítols 
VI i VII de l’obra, «Certs detalls aquí i allà insinuaven vagament algun 
símbol o estímul latent que potser, si haguéssim tingut unes altres 
capacitats mentals i emocionals i un sistema sensorial diferent o més 
complet, haurien posseït significat profund i commovedor» 
(LOVECRAFT: 2013, 100). 
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Una asseveració on podem veure reflectit el racionalisme 
mecanicista que professà l’autor en la seua obra literària, especialment en 
l’etapa de maduresa. Un sistema de creences que, tanmateix, suposa una 
contradicció amb l’anhel de somnis numinosos que mostra l’obra de 
l’autor en les seues etapes inicials a causa de la influència que sobre 
aquesta exerciren autors com William Blake i Edward John Moreton 
Drax Plunkett (Lord Dunsany) (LLOPIS: 2014, 37). 

Per aquesta raó, segurament, a l’obra de Lovecraft no trobem cap 
interacció entre monstres i humans, sinó que qualsevol contacte entre 
aquests dos col·lectius genera una confrontació perniciosa sobretot per 
als humans. No ocorre el mateix, però, a La pell freda on la interacció 
amb el monstre permet al protagonista experimentar un dels aspectes 
més obscurs de la personalitat humana negat habitualment per totes les 
societats civilitzades, la força dels instints. D’aquesta manera, el contacte 
amb els monstres permet al protagonista experimentar els tres instints 
descrits tradicionalment per la psicologia clínica (CASTRO & GARCÍA: 
2008). Així, en primer lloc, a través de les interaccions en el camp de 
batalla amb els citauca adults i a través de les interaccions amb els citauca 
infants, i molt especialment amb Triangle, el protagonista experimenta 
l’instint d’autoconservació, en tant que experimenta, en el primer cas, la 
necessitat imperiosa de perdurar, de mantenir-se amb vida malgrat tot i, 
en el segon cas, la necessitat de perpetuar el seu jo a través d’un altre 
ésser. En segon lloc, a través de la interacció amb la citauca Aneris, 
experimenta en part l’instint de reproducció/sexual, en tant que rep vida, 
però no pot engendrar-la. I, finalment, experimenta l’instint gregari i/o 
social en sentir la necessitat de compartir la seua vida amb altres 
persones, com ara el seu camarada Batís Caffó, la citauca Aneris o el petit 
citauca Triangle. L’experimentació d’aquest instint per part del 
protagonista, tanmateix, es veu frustrada, com ja hem vist, per la 
impossibilitat d’arribar a un enteniment amb cap dels tres personatges 
suara esmentats. I potser és aquesta insatisfacció dels instints 
experimentats amb la plenitud que permet una societat sense cap mena 
de llei ni moral allò que finalment porta al protagonista a embogir sense 
remei.  
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3. LES VIRTUTS DEL MONSTRE HUMANITZAT 
Amb tot, a través de les representacions del monstre que ens 

mostren aquestes dues obres, podem veure com Lovecraft inicia una 
renovació del gènere de por que, tal com expliquen alguns autors com 
David Roas (2011), consisteix fonamentalment en la introducció de la 
versemblança a les narracions d’aquest gènere mitjançant un racionalisme 
exacerbat que justifica i relaciona de forma rigorosa tots els elements i 
esdeveniments de la història per portar al relat una realitat que contrasta 
amb allò impossible i crea la por (ROAS: 2011). Aquesta renovació és 
assimilada per Sánchez Piñol en alguns aspectes (com ara el racionalisme, 
personificat a La pell freda per l’oficial atmosfèric protagonista de la 
història), però transgredida en altres. Així, a La pell freda veiem com 
Sánchez Piñol eludeix els límits que Lovecraft interposa entre monstres i 
humans en atribuir als primers qualitats emocionals i, en menor mesura, 
físiques dels segons. O, dit d’una altra manera, Sánchez Piñol 
transgredeix els límits del seu predecessor en humanitzar el monstre i 
relacionar-lo estretament amb un ésser humà al qual supera en molts 
aspectes. D’aquesta manera, si a l’obra de Lovecraft trobem un monstre 
que, en última instància, posa de manifest el fet de la superioritat de 
l'home racional enfront de la natura i el caos; a l’obra de Sánchez Piñol 
trobem un monstre que posa de manifest més aviat el contrari, la victòria 
de la natura sobre la raó humana. Una victòria que, tanmateix, no se’ns 
mostra com un símptoma de la decadència humana, sinó com una nova 
via de coneixement per il·luminar aquelles zones de l’ésser humà que la 
raó i les construccions socials han condemnat històricament a 
l’obscuritat. D’aquesta manera, La pell freda, a l’igual que la major part de 
les obres de Sánchez Piñol, plantegen un tipus de narrativa de por que, 
més enllà del seu indiscutible valor literari, posseeix també un gran valor 
antropològic i sociològic, en tant que ens permet analitzar la por en 
algunes de les seues formes més importants (la por a l’altre, la por a la 
solitud, la por a l’autodescobriment) tant des d’un punt de vista d’un únic 
individu com des del punt de vista d’un conjunt d’individus, d’una 
societat. Aspecte que a l’igual que molts altres aspectes obscurs de la 
condició humana, no pot ser estudiat de forma completa per la ciència o 
la tecnologia.  
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Aquest valor antropològic i sociològic de l’obra de Sánchez Piñol, 
finalment, pot evitar un fenomen assenyalat per l’investigador Rafael 
Llopis (2014), la tendència a desaparèixer que dissortadament 
experimenta la narrativa de por en una societat cada cop més afectada per 
un escepticisme que amenaça amb fer desaparèixer unes històries de 
monstres que constitueixen una part tan important del nostre patrimoni 
cultural en fer-nos entendre les nostres pors i ajudar-nos, doncs, a 
vèncer-les.  
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TRANSFER IN THIRD LANGUAGE PHONOLOGY: 
DOES L3 TYPOLOGICAL PROXIMITY PLAY A ROLE? 

Dámaris Mayans 
University of Florida 

 
1. INTRODUCTION 

he study of multilingual acquisition in adulthood provides a 
valuable understanding of how previous linguistic knowl-
edge operates in the acquisition of a new language (FLYNN 
et al.: 2004). As mentioned in Cabrelli Amaro & Rothman 

(2010), unlike the previous assumption that third language acquisition 
was another case of adult acquisition, acquiring a third language is a 
unique process since the participants have two already-acquired lan-
guages. By investigating L3 acquisition we can determine if the native 
language (in the case of sequential acquisition of different L3) is the only 
source of interference in the non-native languages, if the speaker resorts 
to using the later acquired language, or in the case of bilinguals (with 
stable grammars), if they resort to both linguistic repertoires at their 
disposal in the acquisition of their L3.  

Previous research in L3 acquisition has mainly focused on mor-
pho-syntax (FLYNN et al.: 2004, KELVIN: 1995, ROTHMAN: 2011) or 
lexical transfer (ECKE & HALL: 2000, BAYONA: 2010 among others.). 
The field of L3 phonology has begun to experience a greater presence in 
international conferences and workshops, and journals have dedicated 
special issues to this area (the Journal of Multilingualism-February: 
2010). However, it is still an understudied domain. 

There have been few proposals for determining factors in third 
language transference. Such theories include the L1 Transfer Hypothe-
sis, the Cumulative Enhanced Model (CEM) (FLYNN et al.: 2004); the 
L2 status factor (BARDEL & FALK: 2007) and the Typological Primacy 
Model (ROTHMAN: 2010). These models provide different hypothesis 
of language transfer but Typological Primacy Model (TPM) poses that 
proximity in actual or perceived linguistic proximity between one of the 
previously acquired languages and the L3 is one of the most salient 

T 
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variables to predict transfer. We will discuss results taking into account 
this model and other transfer models (discussed below). 

Since previous literature on L3 transference mainly focus on syn-
tactic properties of a language, the question that arises is whether these 
models of transference account for phonological transfer in L3 acquisi-
tion. The purpose of this study is to observe early bilingual speakers’ 
patterns of phonological transfer of laterals, specifically clear and dark 
/ɫ/, into Catalan.  

 
2. CATALAN DARK LATERAL 

There is considerable research (articulatory and acoustic) that 
provides details about the differing characteristics of clear and dark 
laterals. In Spanish, the only segment that exists in the phonological 
repertoire is clear /l/. In English we find /l/ and /ɫ/ that is realized post 
vocalically (HUALDE: 2005), and in Catalan, dark /ɫ/ appears in all 
contexts (SOLÀ, RIGAU & OLIVER: 2002). Both segments share the 
feature coronal, that is, the tip of the tongue articulates with the alveolar 
ridge. However, dark laterals have a secondary articulation in which the 
dorsum of the tongue approximates the velar region. Acoustically, in the 
production of dark /ɫ/ the interaction of the dorsum with the velar 
region produces a lowering of the second formant (F2) and a raising of 
the first formant (F1) in comparison with the clear /l/ (RECASENS: 
2004). However, there is variation in the degree of darkness or velariza-
tion. In American English and Eastern Catalan, dark /ɫ/ seems to be 
darker in syllable final position with lower F2 and higher F1 than in 
syllable onset position. Also, subjacent vowels affect the production of 
the dark /l/. This lateral is produced with less backing and lowering of 
the dorsum in contact with high front vowels such as /i/ while the clear 
lateral is less clear in contact with /u/ (RECASENS: 2004). Recasens and 
Espinosa’s (2005) study provides F2 frequency values for clear and dark 
laterals in several languages considering word position and vowel context. 
Table 1 has been adapted from Recasens and Espinosa (2005) to provide 
the data from F2 frequency values of Spanish clear laterals and American 
English and Eastern Catalan dark laterals realization. As we can observe 
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below, higher F2 ranges are found in Spanish clear /l/ and lower ranges 
in Eastern Catalan dark /ɫ/ and American English.  

 
Language  Context        /i/                              /a/                                 /u/ 
  Clear /l/  
  Spanish     (#_)            1800                          1560                            1400 
                     (V_V)  1630-2195                 1216-1500                  1300-1420 
                     (_#)            1960                          1520                            1410 

  Dark /ɫ/    
  Easter        (#_)             1250                          1000                             1050 
  Catalan    (V_V)   1349-1450                   1065-1150                      1000 
                     (_#)             1000                          1000                               850 
  American  (#_)             1185                           900                              1070 
  English    (V_V)          1170                         1000                              1000 
                     (_#)              740                            870                                655  

 

Table 1. F2 frequency values for /ɫ/ and /l/. Data are given for word context in three 
different vowel contexts /i, a, u/ 

 
Another characteristic that differentiates these segments is the 

point and strength of contact in the apico-alveolar region. Dark laterals 
seem to have a more fronted dental-alveolar contact while light laterals 
are less fronted. Electropalatographic data suggests that the alveolar 
closure for /ɫ/ in American English (New York) is more anterior and 
less variable than in other languages. In Eastern Catalan it is articulated 
with less dorsopalatal contact and more closure fronting in syllable final 
position than in syllable initial position. There is a consensus between 
alveolarity and clarity in laterals and dentality and darkness and this is 
also found in other coronal segments (RECASENS and ESPINOSA: 2005). 
In the present study, we specifically examine acoustic data.  
 
3. CROSS-LINGUISTIC TRANSFERENCE 

Researchers have long attempted to explain the phenomena of lan-
guage transfer. In spite of previous models and research that assumed the 
L1 as the only source of transfer, such as the First Language Transfer 
Hypothesis (GARCIA LECUMBERRY & GALLARDO: 2005, PYUN: 2005), 
current research has falsified that assumption. The Cumulative En-
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hanced Model (CEM) (FLYNN et al.: 2004) provided evidence that the 
L1 is not the only source of transference. They examined the production 
of restrictive relative clauses in L1 Kazakh/L2 Russian/L3 English 
speakers and demonstrated that the L2 can also influence in the devel-
opment of complementizer phrase (CP) structures. Therefore, they 
suggested that linguistic knowledge of previously acquired languages can 
help in the acquisition of a subsequent language or remain neutral. Also, 
in L3 phonology, Gut’s (2010) findings supported the CEM that 
discards the L1 as the main source of transfer. In his experiment he 
tested vowel reduction and speech rhythm in 4 trilinguals. Results 
showed that there was no clear evidence that the phonological properties 
of the L1 influenced vowel reduction and speech rhythm. On the other 
hand, the ‘L2 Status Factor’ account maintains that the L2 is more prone 
to be transferred than the L1 since the L2 blocks the access to the L1. 
Rothman and Cabrelli Amaro’s (2010) tested the Null-Subject Parame-
ter in L1 English/ L2 Spanish learning Italian or French as their L3 and 
results were compatible with the ‘L2 Status Factor’ since they found only 
transference from participants’ L2. Later research tested pre/post 
nominal adjective in the DP in twelve L1 Italian/L2 English speakers 
learning Spanish as their L3 and fifteen L1 English/L2 Spanish speakers 
learning Portuguese as their L3 (ROTHMAN: 2010). Results supported 
CEM because transfer into the L3 occured from previously acquired 
languages. Findings also invalidated the ‘L2 Factor Status’ model since 
L1 Italian/L2 English/ L3 Spanish group were transferring from their 
L1. In view of these results, Rothman (2010) suggested that proximity, 
or as proposed by Kellerman (1983) psycho-typological proximity, of the 
L3 with previously acquired languages can be a deterministic variable to 
predict which of these previous systems is selected for transference in 
adult acquisition. He proposed a modification of CEM model and put 
forward the Typological Primacy Model (TPM) (ROTHMAN: 2010). 
Other research of morphosyntax (MONTRUL, DIAS & SANTOS: 2011) 
or in the domain of the lexicon (CENOZ: 2005; FOUSER: 2001; 
RINGBOM: 1987, 2007; VOGEL: 1992) has also shown that transfer is 
selective and typology of the language is deterministic.  
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As mentioned before, there are few studies that test phonological 
transfer in L3 acquisition. Among them, Gut’s (2010) study that tested 
vowel reduction and rhythm in 4 trilingual speakers (mentioned above). 
Participants in Gut’s study had varied native languages or L1s (Polish, 
Russian, Hungarian, and Spanish). Also, proficiency and attainment in 
the L2 differed across participants. One of the participants began learn-
ing English at twelve-year-old, but never lived in an English-speaking 
country and used only occasionally his/her L2. The other three partici-
pants acquired English around the same age and were exposed to the 
language in an English-speaking country and also used it on a regular 
basis at work at the time of the recording. Also, participant ages ranged 
from 30 to 50 which might have added an effect on the task perform-
ance. Another study on L3 phonology (CABRELLI AMARO & 
ROTHMAN: 2010) only focused on regressive transfer, that is, phono-
logical features of the L3 are transfered to the previously acquired 
language. In this case study they focused on one sequential and one 
simultaneous English/Spanish speaker who were learning Brazilian 
Portuguese as their L3. Results showed that an L2 acquired post puberty 
is prone to phonological influenced when acquiring an L3.  

The present study investigates patterns of progressive transfer, in 
other words, how previously acquired languages influence the phonology 
of the L3. This study examines four early bilinguals (EB) Span-
ish/English learning Catalan as their L3, a language combination that 
has not been tested before. Previous studies in phonological transfer have 
tested L3 Brazilian Portuguese (ROTHMAN & CABRELLI AMARO: 
2011) or in the area of L3 morpho-syntax, L3 French and L3 Italian. 
Moreover, participants in previous studies were sequential bilinguals 
learning an additive language. The present research tests 4 early bilin-
guals. The phonological feature under investigation is the realization of 
laterals in Catalan. These segments have been investigated in bilingual 
acquisition (SIMONET: 2010), but the present research will be innovative 
in providing early bilinguals´ transference patterns in L3 acquisition. 
The main goal of the study is to investigate the following research 
questions: 
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 Is there phonological transfer from previously acquired lan-
guages?  

 What are (if there is any transference) the patterns of transfer 
and phonetic realization of Catalan /ɫ/?  

 How does phonetic environment relate to L3 phonological trans-
fer (if any)?  

 Does bilingual proficiency in the L3 correlate with phonological 
transfer (if any)? 

As we have mentioned, none of the models of L3 language acquisi-
tion has any predictions for phonological transference. According to the 
CEM we will expect a facilitative transfer from one of the previous 
acquired languages. In this case, English dark /l/, at least in the syllable 
position where takes place in English (syllable coda position), will 
facilitate the pronunciation of Catalan /ɫ/. However, considering 
language proximity between Catalan and Spanish the TPM will predict 
transfer of Spanish only lateral, clear /l/, despite the fact that English 
dark /ɫ/ would be the more economical source of transfer.  

There are no specific predictions about bilinguals’ phonological 
proficiency in the L3 and transfer or target-like performance; however, 
studies of L2 acquisition have posed that student’ gradual exposure and 
proficiency in the L2 correlates with more target-like production (FACE 
& MENKE: 2009). Thus, we will expect more target like performance for 
those bilinguals with higher proficiency in Catalan. 
 
4. METHOD 
4.1 PARTICIPANTS  

Four participants Spanish/English early bilinguals (EB) learning 
Catalan as their L3 participated in the study. Participants were asked to 
complete a language background questionnaire and self-report profi-
ciency test where they provided information about language use and 
proficiency (LEAP-Q, MARIAN, BLUMENFELD & KAUSHANSKAYA: 
2007). Two of the EBs were born in the States and two of them were 
born in Latin American countries and arrived to the United States by 
the age 3 and 7 years old. All EBs were exposed to Spanish since child-
hood. Three out of the four EBs rated their Spanish proficiency 7-8 out 
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of 10 and one reported 10 out of 10 being able to function in the lan-
guage like a native speaker. Three out of four of the EBs reported 
English as their dominant language and the other EB reported to be 
professionally and academically dominant in English and, informally and 
in the environment of the family, dominant in Spanish.  

Participants were recruited from the University of Florida. All 
participants took 3/4 semesters of Catalan and were actively participat-
ing in Catalan cultural activities such as movie nights and theater shows. 
Thus, subjects in this study were highly motivated Catalan learners and 
intensively receiving exposure of Catalan language. Students with 3 
semesters of Catalan formal instruction and exposure were considered 
beginner level and student with 4 semesters of Catalan formal instruc-
tion and exposure were considered intermediate level. Results in the self-
report proficiency questionnaire confirmed participants’ proficiency level 
(LEAP-Q, MARIAN, BLUMENFELD & KAUSHANSKAYA: 2007). 

The present study required native or higher proficiency in their 
L1s or L1/L2. Therefore, a measure to assess bilinguals’ phonological 
proficiency/fluency was administered. Participants were recorded 
narrating a brief children’s story (The Three Little Pigs) in Spanish and 
English. Six native speakers rated participants’ recordings from 1 to 4 (1 
being non-native accent and 4 being native accent). This was adminis-
tered as a mean of assessing participants’ fluency in their L1s or L1/L2. 
Judges´ ratings confirmed that early bilinguals had native-like oral 
proficiency in their languages. Also, a Pronunciation Attitude Inventory 
Questionnaire (ELLIOT: 1995) was administered to find out subjects’ 
attitudes towards pronunciation when acquiring a foreign language.  
 
4.2 INSTRUMENT AND PROCEDURE 

Participants were recorded carrying out a picture elicitation task 
administered in Catalan. Participants were told to name the picture 
appearing on the screen. Researcher provided a prompt such as Aquí es 
pot veure… (here you can see…) and participants were instructed to use 
the definite article el, la, l’, els, les to name the picture on the screen. 
When describing a phsyical state, emotion etc, such as malalt (sick), 
researcher use the prompt Com se sent la persona? (how does the person 
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feel?) Tokens were controlled for vowel context (front and back vowels) 
and position in the utterance (absolute coda, syllable coda, absolute onset 
and syllable onset). A total of 36 Catalan words and 36 fillers distributed 
randomly throughout the task were used. Catalan tokens were selected 
from the vocabulary use in their Catalan textbook to ensure participants 
will recognize the pictures. Catalan tokens excluded cognates, but due to 
the limited vocabulary in Catalan some near-cognates were included (see 
table with materials).  

 
 Tokens Translation Anterior Tokens Translation Posterior 

Absolute 
Onset 

l’avió 
l’escola 
l’estiu 
l’anell 

aircraft 
school 

summer 
ring 

 
#la- 
#le-              

l’oli 
l’ós 
l’ou 
l’u 

Oil 
bear 
egg 
one 

 
#lo- 
#lu- 

Syllable 
Onset 

gelat 
escola 

televisió 
malalt 

ice-cream 
school 

television 
sick 

 
la- 
le- 

Meló 
calor 

pantalons 
malhumorat 

melon 
hot 

pants 
bad-humored 

 
lo- 
lu- 

Absolute 
Coda 

regal 
pèl 
mel 
cel 

present 
hair 

honey 
sky 

 
-al# 
-el# 

llençol 
juliol 
núvol 
pèsol 

linen 
july 

cloud 
pea 

 
-ol# 

 
 

Syllable 
Coda 

malalt 
alt 

albergínia 
pèl-roig 

sick 
tall 

eggplant 
red-hair 

 
-al 
-el 

Dolç 
colze 

escoltar 
pulmons 

sweet 
elbow 
listen 
lungs 

 
-ol 
-ul 

 
Table 2. Catalan tokens. Tokens selected for syllable position and vowel context. 

 
Participants were recorded in a laboratory setting in one session. 

First participants completed the language background questionnaire and 
self-report proficiency test (LEAP-Q. MARIAN, BLUMENFELD & 
KAUSHANSKAYA: 2007) and were recorded in the picture elicitation 
task in Catalan and the short story telling (The Three Little Pigs) in 
Spanish and English. After the picture elicitation task participants 
completed the Pronunciation Attitude Inventory Questionnaire 
(ELLIOT: 1995). The investigator addressed participants in the language 
of the task. Data was collected using a solid-state digital recorded (Ma-
rantz PMD660) through a head-mounted microphone and then trans-
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ferred to a computer to be acoustically analyzed via Praat software 
(BOERSMA & WEENINK: 2009) 

 
5. ACOUSTIC ANALYSIS 

The acoustic analysis was carried out by analyzing F2 formant val-
ues. These values are an optimal acoustic correlate of degree of darkness 
in alveolar lateral (RECASENS & ESPINOSA: 2005). Participants’ produc-
tion of /ɫ/ in L3 Catalan were compared to the native values of /ɫ/ 
provided in Recasens and Espinosa’s (2005). Recasens & Espinosa 
(2005) provided acoustic data of laterals with specific vowel contexts (a, 
i, u) and in certain syllable positions (word onset #_, intervocalic V_V 
and final onset _#). In this study Recasens and Espinosa´s (2005) F2 
values of /a/ were an index for tokens in our data that appear in contexts 
with anterior vowels (e, a) and F2 values of /u/ for tokens in contexts 
with posterior vowels (o, u). Also, the F2 values of the intervocalic 
syllable position (V_V) in Recasens & Espinosa (2005) was an index for 
syllable initial tokens in our data since they only provided specific data of 
the dark lateral realization in absolute onset, absolute coda and intervo-
calic position. Table 3 (column 3 and 4) shows the formant values taken 
as standpoint to compare our data. 
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Recasens & 
Espinosa (2005) 

Tokens 
Syll. Context 

(1) dark 
realization 

(2) clear 
realization 

#_ #la- 
#le- 

F2 Hz 1000 F2 Hz 1560 

V_V la- 
le- F2 Hz 1150 F2 Hz 1500 

_# -al# 
-el# F2 Hz 1000 F2 Hz 1520 

_# -al 
-el F2 Hz 1000 F2 Hz  1520 

#_ #lo- 
#lu- F2 Hz 1050 F2 Hz 1400 

V_V lo- 
lu- 

F2 Hz 100 F2 Hz  1420 

_#  
-ol# F2 Hz 850 F2 Hz  1410 

_# -ol 
-ul 

F2 Hz 850 F2 Hz 1410 

 
Table 3. From Recasens & Espinosa (2005). F2 values of clear and dark laterals in 

Spanish and Eastern Catalan. It represents laterals realization considering syllable and 
vowel context. 

 
6. RESULTS 

If we compare subject realization of laterals in L3 Catalan , Chart 
1. shows that two out of the four participants favor the production of 
dark laterals. One of them produced almost all segments with F2 values 
resembling Catalan /ɫ/. Two out of the four participants favored the 
production of clear /l/ and one of them produced almost all lateral 
segments with F2 values similar to Spanish clear /l/. 
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Chart 1. Participants’ realization of laterals 
 
The production of Catalan /ɫ/ was clearly disfavored in absolute 

onset or syllable onset. However, absolute coda or syllable coda triggered 
the production of laterals as dark segments. The participant who mainly 
produced laterals as clear /l/, 28 out of the 32 tokens, produced dark 
segments only in coda position. 

 

 
 

Chart 2. Dark /ɫ/ syllable position 
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Chart 3. below shows that vowel context had an effect in the pro-
duction of lateral segments. The production of /ɫ/ was mainly favored 
when the segment was in contact with back vowels (/o/ and /u/ in the 
data). 

 

 
Chart 3. Dark /ɫ/ realization: Vowel adjacency 

 
As shown in chart 4. proficiency did not predict target-like realiza-

tion of /ɫ/. One of the beginners produced more target-like dark seg-
ments than one of the intermediate learners.                        

 

 
 

Chart 4. Proficiency and lateral realization 
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7. DISCUSSION AND CONCLUSION 
Findings in this study do not seem to support the TPM 

(ROTHMAN: 2010) that predicts that typological proximity with already 
acquired languages will be a deterministic factor of transference. Only 
one of the participants in our research mainly transferred phonological 
features of Spanish clear /l/ in the target production of Catalan dark 
laterals. Therefore, results in our study are better explained by the CEM 
(FLYNN et al.: 2004), that predicts that previously acquired languages 
can help in the acquisition of a subsequent language.  

Unlike other models that suggest that the typological proximity of 
one of the bilingual’ languages (in this case Catalan) might be the source 
of transference into the L3, participants produced phonological segments 
that aimed to a target-like production of dark /l/ in Catalan. Since /ɫ/ is 
found in English (with slightly different F2 values, see table 1) the 
phonological repertoire of English might have aided the production of 
the dark lateral. However, participants might have transferred the 
phonological distribution of English /ɫ/ (postvocalic, coda and absolute 
coda) since more dark segments were found in that syllable position in 
comparison with onset and absolute onset. However, tokens in absolute 
onset were selected to be produced with Catalan article [l’] and the vowel 
in word initial position (see Table 2) and participants sometimes hesi-
tated in the production of these tokens. Thus, this could be indicative of 
participants’ constraints when using the definite article since they are 
almost identical to the Spanish definite article.  

Vowel quality such as front and backness also favored a darker 
segment. As it was expected, laterals that were preceded by back vowels, 
such as o and u in our data, favored the articulation of /ɫ/ since this 
segment is partly produced with the tongue touching the velum, that is, 
the back part of the mouth cavity. This effect was also found in Recasens 
& Espinosa (2005) with electropalatographic data. Therefore, this study 
provides more evidence on a darker realization of laterals with posterior 
vowels. 

Proficiency in the L3 was not deterministic in predicting more or 
less transference or facilitatory effects from Spanish or English since one 
of the beginners (three semesters of Catalan formal instructions) pro-
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duced mainly target-like segments. However, it can be mentioned the 
highest production of clear /l/ in all Catalan tokens was produced by the 
other beginner. Even though the self-report proficiency test determined 
two different levels, there is a small difference in exposure/formal 
instruction between the two groups. That could explain why proficiency 
did not predict target-like production. 

The only instrument that predicted target-like pronunciation was 
the Pronunciation Attitude Inventory Questionnaire (ELLIOT: 1995). 
Participants who considered target-like pronunciation of the language 
important were the ones who produced more Catalan dark segments. 
The participant who produced more /l/ (Spanish-like) evaluated 
grammar fluency more important than pronunciation. A more in-depth 
analysis of the language attitude questionnaire could help understand a 
possible correlation between attitudes and phonological patterns ob-
served. 

It must be reiterated that neither the TPM, or the CEM, or any 
other previous model of L3 acquisition makes any prediction about 
phonological transfer. Thus, there is a need for research to better ac-
count for phonological transfer in L3 acquisition. 
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RESUMS 
 

Reflexions al voltant del fòrum de debat 
«Literatura i identitats: personals i col·lectives» 

DÈLIA AMORÓS I PINOS I JOSEP ENRIC ESCRIBANO HELLÍN 
 

RESUM 
Aquest article recull les aportacions abocades al voltant de la literatura 
com a eina per construir les identitats, personals (de gènere i/o sexual) i 
col·lectives (i/o nacionals) en el fòrum de debat del II Simposi 
d’Ensenyament de la Literatura i la Llengua. A partir de la proposta de 
diverses preguntes bastírem ponts de conversa referents a qüestions com 
ara la formació del professorat en qüestions de gènere, l'explicitació o no a 
l'aula les diverses formes de desig sexual, el trencament dels tòpics 
masculí/femení, el paper cabdal de l'etnopoètica com a eina per construir 
la identitat nacional o la delimitació i popularització dels símbols i mites 
col·lectius. El text inclou també propostes de textos per a treballar a l'aula 
els aspectes sobre els quals reflexionem. 
Paraules clau: gènere, identitat, nació, sexualitat, col·lectivitat, construcció, 
feminisme 
 
ABSTRACT 
This paper summarizes the results of one of II Conference on Literature and 
Language Teaching discussion forums: that about literature as a tool to define 
personal (gender and / or sexual) and collective (and / or national) identities. 
It regards questions such as teacher training in gender issues, the variety of 
sexual desire and its explication in the classroom, the breaking of male / 
female roles stereotypes and the importance of Ethnopoetics as a base to build 
national identity on or the delimitation and popularization of collective myths 
and symbols. It also includes a proposal of texts of all genres to work with the 
specific aspects mentioned. 
Keywords: gender, identity, nation, sexuality, community, construction, 
feminism 
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Com fer lectors de poesia en secundària  
ANNA BALLESTER MARCO 

 
RESUM 
En aquest article es presenten una sèrie d’activitats pràctiques i de 
reflexions amb el propòsit de fer lectors de poesia a Secundària, tot un 
repte per al professorat. S’hi insisteix en la necessitat de treballar a l’aula 
textos poètics per descobrir una altra forma d'utilitzar el llenguatge, 
vinculada al joc del ritme i la rima de les paraules, i perquè la poesia és 
indispensable per al desenvolupament intel·lectual i afectiu. Es pretén així 
facilitar experiències gratificants per ajudar el nostre alumnat a descobrir 
el gust per la lectura, l'escriptura i la dramatització de textos poètics. 
Paraules clau: joc, imaginació, plaer, treball en equip, lectura expressiva, 
escriptura, dramatització 
 
ABSTRACT 
To get Secondary education students become poetry readers is a challenge for 
teachers. However, it is worth insisting that, in poems, they discover another 
way of using language, related to the game of rhythm and the rhyme of words, 
and that poetry is indispensable for their emotional and intellectual 
development. 
We must encourage students to enjoy poetry through workshops and amusing 
activities: the point is to provide them with rewarding experiences to help 
them discover the pleasure of reading, writing and dramatizing poetic texts. 
Keywords: play, imagination, pleasure, teamwork, expressive reading, 
writing, drama 
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Com sona l’eso: un exemple del tractament de la llengua i la literatura 
des de l’àrea de música dins del concepte d’ensenyament integral  

FRANCESCA CANO SERVER 
 
RESUM 
Com Sona l'ESO és un projecte en què s’integren música i dansa, litera-
tura, llengua i educació amb una doble finalitat: traure fora de les quatre 
parets de l’aula el treball que es fa dia a dia amb l’alumnat i oferir-los 
l’oportunitat d’actuar en directe damunt d’un escenari. En aquest article 
es descriu el treball dins i fora de l’aula que culmina en aquest espectacle 
durant 16 edicions està recorrent diferents poblacions i centres del 
territori lingüístic i es posa en valor el caràcter multidisciplinari, la 
implicació social, el protagonisme de l’alumnat i l’èxit d’un treball que 
esdevé plenament aprenentatge significatiu. 
Paraules clau: música, literatura, arrelament, llengua, emoció, aprenen-
tatge significatiu 
 
ABSTRACT 
«How Secondary Educations sounds like» is a project consisting of music, 
dance, literature, language and education. Its purpose is twofold: on one hand, 
it attempts to draw outside the classroom the everyday work with the students; 
on the other, it offers them the opportunity to perform live on stage. The result 
is a concert that once a year brings together more than a thousand high school 
students singing in Catalan. This show is in its 16th edition, and travels 
around different towns and cities all over Catalan language territory. It has a 
strong value as a multidisciplinary project, which requires of the students 
commitment and leadership. They will remember this experience for life.     
Keywords: music, literature, roots, language, emotion, meaningful learning 
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Noves (i velles) didàctiques per a ensenyar llengua i literatura amb les TIC 
CARME DURÁN RIVAS 

 
RESUM 
Aquest article parteix de la hipòtesi inicial que les eines TIC presenten 
un gran potencial per millorar els processos d'ensenyament i 
aprenentatge de la llengua i la literatura, però que aquesta potencialitat 
(COLL: 2008) només es pot fer efectiva quan es fonamenta en una sòlida 
formació del professorat i quan l'ús de les TIC s'integra en metodologies 
actives que atorguen el protagonisme a l'estudiant i que se centren en 
l'acompanyament al llarg del procés, com els treballs per projectes o les 
seqüències didàctiques (SD) (CAMPS: 1994). Per desenvolupar aquest 
plantejament, primerament argumentaré la necessitat d'una formació dels 
docents que ha d'incloure tant la integració de les eines i dels recursos 
tecnològics que tenim al nostre abast, com els coneixements sobre els 
continguts que volem ensenyar i els coneixements pedagògics sobre com 
s'ensenya i com s'aprèn. I, tot seguit, em centraré en les característiques 
de les SD i en les possibilitats que obren per integrar els avenços que la 
recerca en didàctica de la llengua i de la literatura ha posat de manifest, i 
defensaré que són el millor marc per a un ús significatiu de les tecnologies 
de la informació i de la comunicació.  
Paraules clau: TIC, metodologia activa, formació, seqüència didàctica, 
recerca 
 
ABSTRACT 
This paper highlights the great potential of Information and Communication 
Technologies (ICT) for improving the teaching and learning of language and 
literature, but only if the following conditions meet. First, it requires teachers 
to undergo continuous training. Secondly, the use of ICT should fit in active 
methodologies that focus on the support to the students throughout the 
learning process. Finally, the author argues that language and literature 
projects or teaching sequences can be an ideal framework for meaningful use of 
ICT as a learning tool. 
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Keywords: information and communication technologies, educational 
technologies, teacher training, language and literature projects, teaching 
sequences 

 
 

Viatjant i llegint: un projecte de promoció de la lectura 
FRANCESC GISBERT I MUÑOZ 

 
RESUM 
«Viatjant i llegint: promoció de la lectura i vertebració del país» és un 
projecte de promoció de la lectura i del patrimoni cultural engegat per la 
Coordinadora pel Valencià de l'Alcoià-Comtat (Escola Valenciana). Des 
de l'any 2007 s'han posat en marxa una sèrie de rutes literàries amb un 
destinatari doble: el món educatiu, per la vessant didàctica i d'animació a 
la lectura; i el públic en general, per la dimensió de promoció turística i 
de redreçament de la identitat. L'article provarà de justificar el recurs de 
les rutes literàries com una eina útil per a l'animació a la lectura i la 
normalització del valencià. Explicarà en què han consistit tres d'aquestes 
propostes i farà una aplicació didàctica de cadascuna, en funció del nivell 
educatiu en què poden ser treballades, des d'educació primària a 
secundària i batxillerat.  
Paraules clau: ruta, literatura, lectura, escola, turisme 
 
ABSTRACT 
«Traveling and reading: promoting reading and the structuring of the 
country» is a project to promote reading and cultural heritage started by the 
Coordinator for Valencian Alcoià-Comtat (Valencian School). Since 2007, 
we have launched a series of literary tours with a double recipient: on one 
hand, the world of education, the teaching aspect and the encouraging of 
reading; on the other, the public in general, due to the size of tourism 
promotion and the recovery of identity. This article will attempt to justify the 
use of literary tours as a useful tool to encourage reading and the 
normalization of Catalan. They will explain what these three proposals are 
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about and make a didactic application of each to Primary or Secondary 
education.  
Keywords: route, literatura, reading, school, tourism 
 

 
Ensenyar i aprendre literatura en contextos digitals: reptes i necessitats 

didàctiques 
JOSEP HERNÁNDEZ I ORTEGA 

 
RESUM 
En aquest article es presenta una perspectiva del desenvolupament de la 
tecnologia al servei de l'ensenyament. El docent del segle XXI ha 
d'acomplir amb objectius cognitius, metodològics i tecnològics per a 
abastir el seu alumnat dins dels paràmetres de competència curricular, 
com també els instrumentals. La generació que està a les nostres aules 
són usuaris i gestors d'una societat en què estan consolidant habilitats i 
coneixements transversals que han de formar-se a l'escola tant com ho 
fan a l'àmbit domèstic. 
Paraules clau: Didàctica de la llengua i la literatura, TIC, tecnologia 
educativa, aprenentatge basat en projectes, didàctica col·laborativa 
 
ABSTRACT 
This article presents a vision of the development of technology for education. 
The teacher of the twenty-first century must comply with cognitive, 
methodologic and technologic objectives to supply his/her students within the 
parameters of curricular and instrumental competence. The young people of 
our classrooms are users and managers of a world where they are 
consolidating transversal skills and knowledge that must be trained in the 
school as much as it is done at home. 
Keywords: Teaching Language and Literature, ICT, Educational 
Technology, Project Based Learning, Teaching collaboratively 
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Tractament integrat de la llengua i la literatura en una zona  
castellanoparlant 

BERNAT LÓPEZ I GISBERT I RAFAEL MEDINA MARTÍNEZ 
 
RESUM 
Davant la problemàtica que l’ensenyament del valencià té a localitats de 
parla castellana, aquest article aplica el tractament integrat de la llengua i 
la literatura en la localitat de parla castellana d’Elda (l’Alt Vinalopó). Els 
professors-autors arriben a la conclusió que aprendre una llengua 
significa aprendre a comunicar-se en eixa llengua. Així doncs, en l’article 
els autors enumeren i expliquen una sèrie de mesures que han 
desenvolupat en el seu institut per a obtenir un ensenyament basat en 
l’enfocament comunicatiu; amb el propòsit de «entendre i fer-se entendre 
amb fluïdesa». 
Paraules clau: ensenyament, castellanoparlant, tractament integrat de la 
llengua i la literatura, metodologia comunicativa 
 
ABSTRACT 
Given the problems that the teaching of Valencian language faces in Spanish-
speaking towns, this paper explains the application of the integrated treatment 
of language and literature in the Spanish-speaking town of Elda (Alt 
Vinalopó, Alicante). The teachers-authors conclude that learning a language 
means learning to communicate in that language. Thus, in the article the 
authors enumerate a series of measures that have developed in their school to 
get an education based on the communicative approach; in order to 
«understand and be understood fluently.» 
Keywords: teaching Spanish speakers, integrated treatment of language and 
literature, communicative methodology 
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La literatura: una aproximació a Jaume I a través dels projectes 
CARLA PEÑARROYA I FERRER I PAULA FIGUEROLA I PRATS 

 
RESUM 
En aquest article analitzem les possibilitats de la metodologia del treball 
per projectes, vinculats a aspectes culturals per a l’ensenyament de la 
literatura. El nostre estudi parteix d’un projecte dut a terme en un centre 
de l’Horta Sud. El nostre objectiu és donar a conèixer la importància del 
rei Jaume I i aproximar la literatura als joves valencians a través de la festa 
del 9 d’Octubre. El nostre és un integral en què totes les àrees treballaran 
conjuntament durant dues setmanes i mitja en una franja horària 
determinada. Aquest treball és destinat al curs de segon d’ESO d’un 
centre amb un nivell socioeconòmic mitjà-alt i on la llengua vehicular és 
el valencià. 
Paraules clau: cultura, projecte, educació, innovació, cooperació, literatu-
ra 
 
ABSTRACT 
This paper analyses the possibilities of the project-based learning linked to 
cultural aspects for the teaching of literature. Our study revises a project 
carried out in a secondary school of Horta Sud (Valencia). Our aim is to 
highlight the importance of King James I and promote literature to the young 
Valencian people through October 9th festivity. Ours is a comprehensive 
project in which all areas will work together for two weeks and a half in a 
given time slot. This work is oriented to the second year of a secondary school 
with a medium-high socioeconomic level where the vehicular language is 
Catalan. 
Keywords: culture, design, education, innovation, cooperation, literature 
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Una eina per a l’escriptura extensiva i l’argumentació: el diari de lectura 
JORDI OVIEDO SEGUER 

 
RESUM 
L’article versa sobre les possibilitats de treball de l’escriptura a Batxillerat 
a partir d’una seqüència didàctica per a l’elaboració d’un diari de lectura, 
que és un document produït pels alumnes a partir del que els suggereix la 
lectura d’una obra literària. Tot revisant les bases pedagògiques de la 
didàctica actual del català quant al procés d’escriptura i el valor de 
l’argumentació i de la reflexió en l’àmbit educatiu, es pretén que el llibre 
es convertisca en un estímul per a la creativitat i possibilite l’escriptura 
extensiva. 
Així doncs, l’obra literària deixa de ser un element de lectura superficial i 
pren un caràcter dialògic. El lector esdevé alhora escriptor i, com a tal, 
s’enfronta a les dificultats i moments de gaudi que aquest fet implica. 
Paraules clau: diari de lectura, escriptura extensiva, seqüència didàctica, 
batxillerat 
 
ABSTRACT 
This paper offers a teaching sequence to improve writing at secondary school 
through a reader diary, that is, a document produced by students from the 
reading of a suggested literary work. Reviewing the pedagogical basis of the 
current Catalan teaching regarding the writing process and the value of the 
argument and thought in education, it is intended that the book becomes a 
stimulus for creativity and make possible writing extensively. 
Thus, the literary reading is not considered a superficial activity any more, 
but takes a dialogic nature. The reader becomes a writer and, as such, faces 
the difficulties and the moments of enjoyment that this implies. 
Keywords: reading diary, writing extensively, teaching sequence, secondary 
education 
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Propostes d’aula per a un enfocament motivador de la literatura 
M. ROSA VALLS PÉREZ 

 
RESUM 
Els textos literaris, a banda de ser un terreny molt òptim per a 
desenvolupar la sensibilitat i ensenyar a sentir, són un recurs útil també 
per a millorar la competència lingüística de l’alumnat de manera 
motivadora i divertida. Aquests textos, junt a altres, formen part del 
treball diari a l’aula del Portafolis de Valencià on l’alumnat reflexiona 
sobre com millorar el seu nivell en aquesta llengua. La nostra proposta 
presenta seqüències didàctiques d’activitats on es desenvolupen tant les 
habilitats productives com receptives a traves del treball de textos literaris 
com l’endevinalla, les nadaletes, els textos narratius amb imatge (curt, 
fotonovel·la, còmic), el rap, els contes, la poesia...  
Paraules clau: enfocament comunicatiu, portafolis, motivació, hàbit 
lector, creació literària, seqüències didàctiques 
  
ABSTRACT 
Literary texts, apart from being optimal to develop sensitivity, are also a 
useful resource for improving the language skills of students in a motivating 
and funny way. These texts, together with others, are part of the daily work in 
the classroom of Valencian Portfolio, where students reflect on and improve 
their level in this language. Our proposal presents teaching sequences by which 
the student is encouraged to develop both receptive and productive skills 
through work with literary texts such as riddles, Christmas songs, narrative 
texts with images (short films, photo novels, comics), rap lyrics, short stories, 
poetry, etc. 
Keywords: communicative approach, portfolios, motivation, reading habits, 
literary, teaching sequences 
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Papers actancials i papers temàtics en la novel·la negra de 
Manuel de Pedrolo  

TERESA ARNANDIS I PUIG 
 
RESUM 
El present estudi ofereix una anàlisi de la recepció crítica de l’obra Crim 
de Germania, de l’escriptor valencià Josep Lozano, publicada per primera 
vegada a l’abril de 1980 per l’editorial Tres i Quatre, que permet fixar els 
elements a l’entorn dels quals s’ha anat elaborant la lectura de la novel·la i 
la seua evolució temporal. Durant més de trenta anys, Crim de Germania 
ha sigut objecte de nombroses valoracions crítiques a la premsa i en 
publicacions periòdiques de diversa índole a tot arreu dels territoris de 
parla catalana. L’estudi s’ha dividit en tres etapes: la primera s’inicia amb 
la publicació del llibre i conclou l’any 1981; la segona comprén el període 
des de 1982 fins al 2004, i, la tercera, des de 2005 —any en què la 
novel·la s’amplia i es reedita per Bromera— fins l’actualitat. 
Paraules clau: Crim de Germania, Josep Lozano, recepció crítica, novel·la 
catalana actual, novel·la històrica 
  
ABSTRACT 
This study analyses the critical reception of the work Crim de Germania of 
the Valencian writer Josep Lozano, first published in April 1980 by Tres i 
Quatre Editorial. This analysis allows us to set the elements to the environ-
ment, and the reading of the novel and its evolution in time have evolved 
through such elements. For more than 30 years, Crim de Germania has 
widely been criticized in the press and/or periodical publications of various 
kinds in all the Catalan-speaking territories. The study is divided into three 
stages: the first one, which started with the publication of the book and 
finished in 1981; the second stage, from 1982 to 2004; and the third stage, 
from 2005 —the year in which this novel is extended and republished by 
Bromera— to present. 
Keywords: Crim de Germania, Josep Lozano, critical reception, current 
Catalan novel, historical novel 
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La literatura infantil i juvenil de Jaume Cabré  

JOSEP CAMPS ARBÓS 
 
RESUM 
Un dels aspectes més desconeguts de la trajectòria de Jaume Cabré com a 
escriptor és el seu interès per la literatura infantil i juvenil. Si bé la 
dedicació a aquest gènere consta només de quatre obres (les novel·les 
Galceran, l’heroi de la guerra negra, La història que en Roc Pons no coneixia 
i L’home de Sau; i la nouvelle L’any del Blauet) editades entre 1978 i 1984, 
els textos que en resulten mostren una gran similitud, tant pel que fa al 
tema com a l’estructura, amb la narrativa escrita per a adults, cosa que 
evidencia la coherència del món literari creat per l’autor. 
Paraules clau: Jaume Cabré, narrativa infantil i juvenil, premis literaris, 
novel·la, crítica literària 
 
ABSTRACT 
One of the most unknown aspects in Jaume Cabré’s career as a writer is that 
of his interest in children’s literature. It is true that his dedication to this genre 
is just of 4 literary works (the novels Galceran, l’heroi de la guerra negra, La 
història que en Roc Pons no coneixia i L’home de Sau; and the nouvelle 
L’any del Blauet), which were published between 1978 and 1984. Yet, the 
final texts show a great similarity with his narrative for adults not only in the 
topic but also in the structure, what shows the coherence of the literary world 
created but the author. 
Keywords: Jaume Cabré, children’s narrative, literary awards, novel, literary 
review 
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Joan Valls: papers de música i de músics —sense pentagrames— inèdits i 
semiinèdits 

ÀNGEL LLUÍS FERRANDO MORALES 
 
RESUM 
La proximitat del centenari del naixement del poeta alcoià Joan Valls 
Jordà (1917-1989) convida a la presentació d’un avançament dels treballs 
sobre inèdits i semiinèdits que han de ser part irrenunciable si volem 
acostar-nos a la figura i l’obra de Valls amb tota la seua magnitud. El 
nombre de materials de Valls que no han estat publicats mai o, en cas 
contrari, els escrits dispersos en la premsa i les plataformes locals diver-
ses, als quals s’ha d’afegir les publicacions d’autor o les edicions privades, 
reduïdes o limitades, és un corpus que cal revisar. Aquest paper presenta 
un primer inventari comentat de textos esparsos que tenen una relació 
directa amb la música i els músics, un recull heterogeni que té voluntat de 
continuïtat en treballs futurs.  
Paraules clau: Joan Valls, música, inèdit, semiinèdit, centenari 
  
ABSTRACT 
The proximity of the centennial of the birth of the poet of Alcoi Joan Valls 
Jordà (1917-1989) invites the advance submission about the unpublished 
work, that should be part indispensable for a vision to the figure and Valls's 
work in all its magnitude. The number of Valls's materials which have not 
been published or, otherwise, the writings scattered in the press and the others 
local platforms, to which must be added the publications by the author, 
private or limited editions, is a corpus that needs reviewed. This paper 
presents a first inventory of scattered texts that have a direct relationship with 
music and musicians, a diverse collection that will have continuity in future 
work. 
Keywords: Joan Valls, music, unpublished, original, Centennial 
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La humanització del monstre: Albert Sánchez Piñol vs. H. P. Lovecraft 
MARIA MARTÍNEZ PÉREZ 

 
RESUM 
Aquest article pretén bastir una comparativa entre la figura teratològica 
mostrada a l’obra A les muntanyes de la follia de Howard Phillips 
Lovecraft i La pell freda d’Albert Sánchez Piñol. Una comparativa que té 
per finalitat mostrar com Howard Phillips Lovecraft inicia una evolució 
en el gènere de por (basada en la introducció de la versemblança en les 
narracions d’aquest gènere a través d’un racionalisme que connecta amb 
exactitud tots els elements de la narració, tot introduint una realitat que 
contrasta amb allò sobrenatural i crea la por als ulls del lector) que és 
assumida per Sánchez Piñol en alguns aspectes i transgredida en altres. 
Així, aquest darrer autor traspassa la frontera infranquejable entre 
humans i monstres que planteja Lovecraft en humanitzar el monstre, tot 
atribuint-li qualitats físiques i psicològiques humanes. Una acció que 
ocasiona un sentiment d’empatia dels personatges humans envers els 
monstres que derivarà, en última instància, en un intent d’aproximació 
d’aquests al monstre. O, dit d’una altra manera, en una aproximació de 
l’ésser humà a l’obscuritat, espai que, lluny de ser perniciós per aquest, 
l’ajudarà a assolir un coneixement aprofundit de si mateix. Una 
característica del text de Sánchez Piñol que atorga a La pell freda (i a la 
major part de l’obra de l’autor) un important valor antropològic i 
sociològic que pot salvaguardar la narrativa de por de la tendència a 
desaparèixer que experimenta en una societat cada cop més marcada per 
l’escepticisme. 
Paraules clau: monstre; Albert Sánchez Piñol, La pell freda, Howard 
Phillips Lovecraft, A les muntanyes de la follia, gènere de por  
 
ABSTRACT 
This article aims to build a comparative analysis between the teratological 
figures shown in At the Mountains of Madness by Howard Phillips 
Lovecraft and La pell freda by Albert Sánchez Piñol. We will prove that 
Howard Phillips Lovecraft began an evolution in the horror genre (based on 
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the introduction of verisimilitude through a rationalism that connects exactly 
all the elements of the narrative by introducing a reality that contrasts with 
the supernatural and creates the horror in the eyes of the reader) that is 
assumed by Sánchez Piñol in some respects and transgressed in others. Thus, 
the latter author crosses the border between humans and monsters same as 
Lovecraft humanizes the monster, attributing to it human physical and 
psychological qualities. This brings a feeling of empathy from the human 
characters towards the monsters, which will result ultimately in an attempt to 
approach them. Or, in other words, it implies an approach from the human to 
the darkness, a space that, far from being harmful, will help the male 
character of the novel to achieve a thorough knowledge of himself. A feature of 
the text Sánchez Piñol that gives La pell freda (and most of the work of the 
author) an important sociological and anthropological value that can 
safeguard the horror narrative from its tendency to disappear in a society 
increasingly marked by skepticism. 
Keywords: Albert Sánchez Piñol, Cold Skin, Howard Phillips Lovecraft, At 
the Mountains of Madness, horror genre 
 
 
Transfer in third language phonology: Does L3 typological proximity play a 

role? 
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RESUM 
Les investigacions recents sobre la transferència i l'adquisició d’una L3 
han indagat sobre les interferències lingüístiques quan hi ha més d'una 
font de transferència. Els participants en aquest estudi de cas van ser 
parlants d’espanyol i d’anglès, que apreninen una tercera llengua, el català, 
tipològicament més pròxima a l’espanyol. Aquest estudi va investigar la 
producció dels bilingües del català fosc /ɫ/, un segment que no és present 
en espanyol ja que tots els laterals es produeixen com una clara /l/, i que, 
tanmateix, es realitza en anglès en posició final després de vocal. Contrà-
riament al model que planteja la proximitat d'idiomes prèviament adqui-
rids com un dels factors determinants per a la transferència de compe-
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tències, l’estudi va mostrar que la proximitat tipològica a un dels L1 no és 
determinista per a la transferència en el nivell fonològic en l’aprenentatge 
d’una L3, ja que els participants produeixen laterals catalanes similars a 
/ɫ/. En aquest estudi de cas es constata, d’acord amb el Model de Millora 
Acumulativa, com es transfereix aquest segment fonològic des de l’anglés 
al català. 
Paraules clau: Model de Millora Acumulativa, interferència lingüística, 
aprenentatge de L3, transferència fonològica  
 
ABSTRACT 
Recent research on transfer and L3 acquisition has investigated what favors 
cross-linguistic interference when there is more than one source of transfer. 
Participants in this case study were Spanish/English simultaneous speakers 
learning a third language, Catalan, a language typologically closer to Spanish. 
Via a picture elicitation task, this study investigated bilinguals’ production of  
Catalan dark /ɫ/, a segment not present in Spanish since all laterals are 
produced as clear /l/, however, it is realized in English in coda position post-
vocalically. Contrary to the Typological Primacy Model that poses that 
typological proximity of previously acquired languages as one of the 
deterministic factor for transfer our results showed that typological proximity 
to one of the L1s is not deterministic for L3 phonological transfer since 
participants produced target-like Catalan laterals /ɫ/. The Cumulative 
Enhanced Model accounts for the results in this case study since English 
facilitate the integration of this phonological segment into Catalan. 
Keywords: Cumulative Enhanced Model, cross-linguistic interference, L3 
learning, phonological transfer 
 
 



 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest exemplar, 
corresponent al 2015, 

va ser maquetat a Altea:  
a tocar de la Mediterrània, 

que és la mar que permet navegar 
fins a les platges d’Ítaca. 
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