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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 re-
vista, 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 au-
tors dels articles. En el cas que no hi haja unanimitat entre els avaluadors 
sobre la conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de Re-
dacció s’encarrega de prendre l’ultima decisió, així com també de supervi-
sar 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. Des-
prés 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, pà-
gina), (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 come-
tes, 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 parà-
graf 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 parà-
graf 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 pro-
cés 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 can-
vis 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 19 originals, 14 dels quals (un 73,68%) han merescut una avaluació 
positiva i la corresponent publicació.  
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EDUCACIÓ LITERÀRIA: PERSPECTIVES DIDÀCTIQUES ACTUALS 
EN LA LITERATURA PER A INFANTS I JÓVENS 

Dari Escandell Maestre 
Eduard Baile López 
Universitat d’Alacant 

 
ducació literària és un concepte inalienable a la didàctica de la 
literatura per a infants i jóvens entesa des de qualsevol plante-
jament metodològic actual. Per això, els coordinadors 
d’aquest monogràfic hem volgut que els articles destriats ofe-

riren una diversitat de visions, tant de caràcter ètic com de pedagògic, 
ajustada als temps que corren al món de l’ensenyament. 

Aquesta selecció d’articles poua entre els treballs presentats en el 
XVI Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura (SEDLL), celebrat a la Facultat d’Educació de la 
Universitat d’Alacant el passat desembre de 2015 sota el lema «Cap a la 
integració de contextos culturals i literaris com a eina d’aprenentatge». Es 
pot dir que els estudis que conformen el present dossier sintetitzen els 
interessos —i les preocupacions— actuals en el marc de la didàctica en 
educació literària. 

Hem partit d’un parell de textos de caire més general, amb una fo-
calització de la competència literària des d’un prisma més teòric. 
D’entrada, Cristina Marqués vindica el gaudi lector entre l’alumnat de 
Secundària i Batxillerat mitjançant lectures significatives, plaents i parti-
cipatives, lluny dels esquemes tradicionals de la lectura prescriptiva; això 
és, fer de la lectura un aprenentatge vivencial i lúdic que servisca per a 
reforçar la formació integral dels adolescents com a individus. Amb ob-
jectius semblants, Sara Terol atorga a la competència lectoliterària el po-
tencial d’estimular el pensament crític dels jóvens lectors, com a vehicle 
inductor no només d’experiències culturals, sinó també com a reforç de 
les habilitats vitals. Ho fa reclamant el dret de llegir qualsevol tipus 
d’obra, tant amb valors afins com distants, ideològicament i temàtica-
ment.  

Les rutes literàries ofereixen una perspectiva didàctica innovadora i 
eficient, capaç d’arrelar de forma reeixida territori i identitat amb el ves-

E
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sant merament literari. Àngels Gregori enllaça aquesta estratègia meto-
dològica de traure la lectura fora de l’aula a través de la fórmula d’una ruta 
poètica, amb un feix d’estratègies per a fer de la lectura lírica una activitat 
atractiva i estimulant. Amb semblant finalitat, però circumscrita a l’àmbit 
de l’educació infantil i primària, Francesc Rodrigo, Jeroni Méndez i Elvi-
ra Asensi plantegen una ruta historicoliterària pels confins de la ciutat de 
València. La intenció manifesta de traspassar els murs de l’escola i apro-
par-se a l’entorn connecten amb el concepte de «ciutat viscuda», on 
l’espai urbà contribueix a enfortir l’hàbit de la lectura col·lectiva. 

De més a més, l’educació literària és una peça cabdal a l’hora 
d’inculcar valors positius entre els nostres escolars. Sense anar més lluny, 
Miquel Oltra i Rosa M. Pardo atenen la diversitat afectivosexual per mit-
jà de la dramatització amb la tècnica del teatre de titelles i inciten al debat 
sobre la invisibilitat entorn d’aquest tabú en la majoria de lectures infan-
tils. Així mateix, tant el treball d’Esther Alabau com el de Rocío Domene 
parteixen del recurs de l’àlbum il·lustrat per a revisar determinats antiva-
lors ancorats encara en la societat actual. Mentre Alabau planteja una 
lectura significativa de l’obra Amazing Grace amb la voluntat d’optimitzar 
la competència literària juntament amb les cinc habilitats d’alfabetització, 
Domene reflexiona sobre els models de família allunyats dels cànons tra-
dicionals, sobretot a partir de l’àlbum il·lustrat In our Mothers’ House. 
No debades, la inexistència d’un únic concepte de família reforçarà en els 
més menuts la consciència de la interculturalitat en què vivim. 

El paper de la família és present també en l’article d’Elia Saneleute-
rio, en què s’analitzen els trets d’un conjunt de personatges literaris que 
tenen en comú ser dones fadrines. Els lectors de diferents franges d’edat 
podran deduir amb les obres avaluades què resulta prototípic i què 
s’allunya de la tradició en relació amb aquests rols femenins. Finalment, 
Isabel Dans planteja, després d’observar certs comportaments creatius 
dels universitaris, una reflexió sobre l’ús adequat de les TIC en els espais 
digitals amb finalitats literàries. 

Aquest monogràfic ofereix, en definitiva, només un petit tast de 
l’àmplia i diversa amalgama d’enfocaments pedagògics al voltant de 
l’educació literària actual. A les portes de la tercera dècada del segle XXI, 
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la literatura per a infants i jóvens ha de ser més que mai reflex d’una soci-
etat heterogènia i respectuosa amb la pluralitat.  
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CONTRA LES LECTURES OBLIGATÒRIES: ASSABOREIX-LES! 
Cristina Marqués Ferrer 

IES Clot del Moro (Sagunt) 
 

ENTRANTS: OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 
n obrir aquest menú degustació del plaer lector, els proposem 
una experiència individual basada en el descobriment de 
l’oferta actual que podem trobar als centres docents públics de 
Secundària. En aquest itinerari degustador, veurem la cuina de 

fusió entre joves i lectura, però el que veritablement fonamenta aquesta 
proposta és la necessitat de trencar motlles i obrir portes a una nova for-
ma de cuinar; potser no cal cuinar mol·lecularment la lectura... o sí?  

Endinsem-nos en les programacions didàctiques dels departa-
ments de llengües dels instituts d’Ensenyament Secundari i de Batxillerat 
del País Valencià i constatarem l’existència de la lectura obligatòria per 
avaluació en cadascuna de les llengües que s’hi imparteixen.1 Fins i tot, he 
pogut capbussar-me en les programacions didàctiques que es presenten al 
concurs d’oposicions docents 2015 en castellà i he constatat que el 100% 
de les propostes preveu la lectura obligatòria com un mecanisme de selec-
ció i discriminació de l’alumnat. La lectura convertida en pany de la clau 
de la pèrdua del dret a promocionar: la qüestió és, doncs, així de contro-
vertida i, alhora, complexa. 

Aquesta proposta didàctica brolla de la convicció ferma que la lec-
tura no pot sotmetre’s a obligatorietat; el lector no naix i tampoc es cons-
trueix sota condicionaments pavlovians. Una persona lectora s’edifica des 
del descobriment, amb acompanyament, des de la seducció incitant de 
qui obri camins, mostra sendes o planifica escalades si cal. No obstant 
això, aquesta afirmació no brolla de la inconsciència ni la frivolitat, puix 
és cert que l’educació és emotiva però, també, volitiva. Els ensenyants 
hem d’oferir i, alhora, exigir; hem d’obrir i mostrar la necessitat de cloure. 
És cert que l’ensenyament no pot reduir-se a l’emotivitat, però no és 
menys cert que la competència lectora no pot limitar-se a superar un re-
quisit imposat. Per això, en aquesta recerca assaborim la lectura no sols 

                                                 
1 Excepte la segona llengua estrangera, generalment francés. 
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com un element imprescindible al menú, sinó com el condiment que afa-
voreix la descoberta de tots els gustos.  

Sense eludir cap ingredient com la fonamentació psicològica de les 
etapes evolutives de les persones i la seua consegüent aplicació a la plani-
ficació educativa, descobrim propostes que reclamen l’anàlisi. «La societat 
crea entorns que ens obliguen a fer allò que sols amb motivació no farí-
em. L’escola és també un artefacte volitiu», segons Sánchez Miguel. 
L’obligatorietat, l’exigència, la necessitat de superar determinades fases, 
encara que no ens siga motivadora, forma part de l’ensenyament, i no 
pretenem negar-ho. 

Tot i això, la competència lectora pot limitar-se al caire volitiu? Si 
atenem la projecció dels departaments de llengües dels centres de Secun-
dària i Batxillerat, l’emotivitat, la implicació personal, la voluntat per des-
cobrir, viure la història o assumir qualsevol veu que m’oferisca un camí 
diferent queda diluït entre el suficient i l’insuficient. Si nosaltres entrem a 
un restaurant i la carta ofereix una única opció, segurament no hi torna-
rem... O potser sí, però sols si ens ha enlluernat, ens ha permés gaudir, 
ens ha ajudat a descobrir i conéixer-nos; si, en definitiva, ens ha remenat 
les papil·les i ha creat en nosaltres la necessitat de més. Llavors, hi torna-
rem.  

Els alumnes necessiten construir i practicar motivació o volició. 
Per això, Sánchez Miguel proposa dotar de sentit les lectures i acompa-
nyar els estudiants en el procés d’adquisició de l’automatització lectora, la 
posterior comprensió —que comporta seleccionar, organitzar i inte-
grar— i, finalment, l’autoregulació del procés lector propi. Aquests són 
els objectius sobre els quals se sosté la proposta de foment lector:  

 Convertir la lectura en un procés de descobriment enriquidor que 
brolla del plaer, la curiositat i l’anhel per saber més, i mai respon a 
la imposició irracional d’una franja d’edat 

 Consolidar la lectura com una dinàmica grupal plaentera 
 Estimular la fascinació per la lectura en tots els seus suports, ambi-

ents, gèneres i tipologies 
 Vivenciar la lectura: experimentar amb obres, personatges, espais, 

temps i autors o autores 
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 Incorporar la narració oral, així com la lectura en veu alta a les au-
les 

 Mediar entre els clàssics i els adolescents 
 Dialogar amb obres de la LIJ i interactuar al grup-classe 

 
DE PRIMER: LECTURA 

Amb Danniel Pennac, començarem el nostre oferiment gastronò-
mic amb l’emotivitat com a condiment imprescindible per a la lectura. 
Pennac planteja la possibilitat de crear un aparell de sacralització de la 
lectura, que, tot i que sembla una acció benintencionada, en realitat foca-
litza la lectura envers la utilitat i la despulla de la seua naturalesa, que és 
el gaudi: el plaer de les històries que descobrim amb la paraula. En aquest 
sentit, la nostra primera proposta passa per negar l’obligatorietat de la 
lectura en l’Ensenyament Secundari i de Batxillerat; el plantejament arre-
la en la ferma convicció pennacciana segons la qual el verb llegir no supor-
ta el mode imperatiu. La deconstrucció del sistema comença així; elimi-
nem, doncs, les lectures obligatòries i optem per la revalorització de la 
lectura en el sentit més sòlid del terme.  

La proposta passa per convertir les classes de llengua en experièn-
cies lectores —si pot ser, interculturals. Lectures dialògiques, lectures en 
veu alta, tertúlies, representacions teatrals, dramatitzacions poètiques, 
lectures des de la multimodalitat que defineix els nous natius digitals 
(PRENSKY: 2001). La proposta se sintetitza en convertir la lectura en 
vivencial, significativa i generadora d’interrogants que consolidaran el 
gust lector. Així, doncs, proposem als nostres estudiants, oferim-los pos-
sibilitats, convertim-nos en agents mitjancers del plaer lector. Al curs 
2014-2015 amb l’alumnat de 1r d’ESO de la secció de l’IES Clot del Mo-
ro de Sagunt, s’ha impulsat aquesta proposta lectora.2 

Amb l’impuls d’aquesta nova mirada, establim l’eix dels aprenen-
tatges sobre la cultura del llibre —en totes les seues perspectives. Amb 
Joan Ferrés compartim la necessitat de redescobrir el plaer d’aprendre, 
«el plaer de conéixer com a condició indispensable per a garantir l’esforç 

                                                 
2 Malgrat que la programació didàctica del Departament preveu l’obligatorietat de la 
lectura i el seu valor discriminador quant a la superació o no de la matèria. 
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que comporta tot acte d’aprententatge». A les aules la lectura ha de pas-
sar de ser una instrucció més a esdevenir l’eina que ens permetrà extrau-
re’n el significat simbòlic i obrir-nos a diverses concepcions del món. Per 
això, el docent esdevé dinamitzador: qui contagia, qui transmet i engresca 
l’estudiant per tal que convertisca el seu anhel en llavor de coneixement. 
En aquesta línia i des de la perspectiva d’una experiència didàctica desen-
volupada, plantegem la possibilitat d’impulsar: 

a) Aparadors a l’aula: l’alumne entra a l’aula de llengua i troba una fi-
nestra al món dels llibres. No un llistat d’obligatorietats que ha de 
comprar o, a tot estirar, anar a la biblioteca a cercar-lo, sinó un 
aparador cridaner i particular que incita a tocar, olorar, mirar... fins 
i tot llegir.3 Com a professora no els he comentat res de cap llibre i 
he intentat anar adequant l’oferta als gèneres que tractàvem a classe 
o als diversos interessos que anaven mostrant els estudiants.  

b) Sessió fixa setmanal d’animació lectora.4 De les tres hores de Llen-
gua que hi ha a l’horari, en dediquem una específicament a la lectu-
ra. La sessió es desenvolupa en un espai alié a l’aula-classe. La ma-
jor part de les sessions s’han desenvolupat a la biblioteca del centre 
però algunes s’han fet al gimnàs, d’altres al pati, alguna a parcs o 
jardins de la ciutat de Sagunt, d’altres als Vivers de València en el 
marc de la Fira del Llibre i d’altres a les localitzacions que han se-
leccionat els estudiants en funció de la seua representació dramàti-
ca. 

c) El llibre és un element que m’acompanya sempre a l’aula. A les du-
es primeres sessions sempre porte el llibre que estic llegint: potser 
una novel·la, un assaig, un llibre de poemes o un recull de contes. 
La qüestió és que elles i ells s’hi apropen i miren, de vegades pre-

                                                 
3 Al llarg d’aquest curs a la meua aula de Valencià (secció IES Clot del Moro, Sagunt), 
els penja-robes estaven plens de llibres. Cada quinze dies els anava canviant. No deia 
res, no feia cap mena d’al·lusió al llarg de les classes. Els estudiants preguntaven i, a poc 
a poc, anaven agafant-ne, llegint a classe, emportant-se’ls a casa sense cap altra intenció 
que no fóra el plaer, la curiositat o l’interés individual. 
4 La sessió queda fixada des de principi de curs, sol ser dijous o divendres i l’alumnat ja 
sap que «no ens emportem llibres, ni llibreta, ni res de reglat». Ens entreguem al plaer 
de la paraula. 



Revista de Filologia 
 

 21 

gunten; de vegades tan sols el toquen i d’altres ni tan sols hi fan 
cas; però el llibre forma part dels elements que s’associen al profes-
sorat. 

d) Contar, parlar, comentar amb l’alumnat experiències amb la lectu-
ra.5 Contar anècdotes, parlar dels personatges que hem fet nostres 
al llarg de la nostra vida lectora (lector en el sentit estés de la pa-
raula, com proposa Cassany). Comentar ídols, herois, personatges 
que han passat a formar part de les nostres vides gràcies a la lectu-
ra. 

e) Propostes de novetats i comentaris d’obres que poden agradar als 
estudiants. Davant períodes de vacances, se’ls entrega un fullet de 
propostes comentades i amb indicacions que poden apropar-los a 
la lectura. 

f) L’amor per la lectura brolla de l’estima per la paraula. El desig ge-
nerat per aquella cançó de bressol que condemnem posteriorment 
amb la insípida mètrica quan diem que ensenyem poesia. El plaer 
de l’escolta activa, el gust per la narració, la veritable degustació 
d’un primer plat lector passa per escoltar un bon relat. La paraula 
captiva sempre; sovint, el professorat de Secundària i, massa vega-
des, el de Batxillerat, obvia l’oralitat en la lectura. Des de la meua 
experiència personal des de primer d’ESO fins als PQPI-PFPB6 o 
Batxillerat, sovint s’oblida la narració oral. Una oportunitat perdu-

                                                 
5 Estratègies de generació d’expectatives com ara «Sabeu que no puc deixar de llegir la 
història de…?»; «Estic atrapada»; «No he pogut ni dormir». A final del primer trimes-
tre, unes quantes alumnes de 2n d’ESO em van comentar a l’aula que volien llegir 
Cinquanta ombres d’en Gray i el motiu era perquè les mares i les amigues no parlaven 
d’una altra cosa. Jo els vaig contar la història a classe, els vaig portar els llibres, els vaig 
contar per tal d’oferir-los el meu punt de vista i els va fer especial gràcia quan després 
de tot els vaig dir: «Tu et poses les braguetes de ta mare?». Van riure i van dir indig-
nades... «No!». Llavors els vaig portar El diari vermell de la Carlota i altres propostes 
que potser els venien de gust. Però el cert és que en cap moment vaig dimonitzar aque-
lla lectura perquè, per a elles, era un model d’entusiasme i plaer que havien trobat les 
mares. 
6 Programa de Qualificació Professional o Programa de Formació Professional Bàsica, 
dels quals sol esborrar-se la necessitat d’oferir, apropar, descobrir o, fins i tot, alfabe-
titzar en la lectura. 
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da lamentable i errònia perquè a tots —i dic a tots i cadascun dels 
alumnes amb qui he treballat— els agrada que els contes: contes, 
rondalles, poemes, acudis, faules... l’oralitat, el plaer de la paraula és 
clau. Coincidisc amb Pennac que cal proposar el foment, 
l’empenta, l’estímul i la generació d’expectatives en positiu envers el 
plaer lector. 
Constatem amb aquest primer plat que el menú degustació és bas-

tant accessible, no calen grans inversions ni recursos; tan sols cal oblidar 
la imposició i homogeneïtzació lectora dels estudiants de Secundària i 
Batxillerat i obrir les portes a la degustació. 

 
SEGON: MIRADA MULTIMODAL 

L’arribada a les nostres vides lectores d’Internet, les xarxes socials, 
la realitat 3D o la virtualitat del moment no és aliena al menú lector que 
els estem oferint. Amb Daniel Cassany observem els nostres estudiants 
com a membres de la generació Google. Cassany comparteix amb Pren-
sky l’observació de la societat actual i la conseqüent divisió entre nadius 
digitals i immigrants digitals. Mentre que els immigrants lligen la paraula 
de forma individual i des d’un processament en sèrie que comporta acci-
ons competitives, els nadius digitals parteixen de la multimodalitat i la 
multitasca, ja que no fan un processament lineal sinó hipertextual i el seu 
procés és més cooperatiu. Davant aquesta dualitat, no podem afirmar que 
el nostre alumnat siga al 100% nadiu digital, però en la majoria dels casos 
l’observació ens porta envers aquesta caracterització. Davant aquesta no-
va realitat, quin és el camí del dinamitzador o mediador de la lectura? 

a) La lectura és també multimodal. «Llegir i escriure per a la majoria 
dels nostres joves no és solament emprar paraules, sinó també 
imatges, vídeos, fotos; l’escriptura és també multimodal» 
(CASSANY: 2008). 

b) La lectura reclama un posicionament global que respon a «saber 
fer». Els estudiants no poden quedar exclosos d’aquest saber fer 
que suposa la competència lectora, ja que aquesta atorga poder, 
«l’empoderament» de la lectura: la transferència de possibilitats 
dóna poder al lector, que se sent protagonista del seu procés. So-
vint, en aquest punt observem la falta de connexió entre la motiva-
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ció lectora i l’interés de l’alumnat. Tant Daniel Cassany com Felipe 
Zayas han defensat el poder de la lectura i la llengua com a con-
formadors d’allò que som; la lectura i, amb aquesta, la paraula, 
l’expressió és poder, és identitat i mecanisme de transmissió. Així, 
doncs, establim les connexions necessàries entre la nova realitat 
que vivim i les propostes que els oferim.  
Amb el mosset de Cassany i Zayas podem parar la taula de 

l’experiència desenvolupada: 
a) Gimcana «Ruta de l’aigua» en perspectiva de rondalla. Una pro-

posta d’experimentació lectora en la qual els estudiants van escoltar 
dues rondalles («Història d’un mig pollastre» i «El patge Saguntí») 
en dos paratges: la Font de la Vall de Segó7 i la Ruta de l’aigua, que 
comença al paratge i conclou al Molí Nou de Quartell. 
L’experiència passa per una lectura multimodal, ja que els estudi-
ants escolten, viuen, participen de la dramatització, escriuen piula-
des i experimenten amb la imatge. Es tracta d’una proposta em-
marcada al començament del curs i afavoreix la motivació i la im-
plicació de l’alumnat.  

b) Creació de personatges amb programes i aplicacions de realitat 
augmentada a partir de múltiples lectures proposades a l’aula. 

c) Enregistrament d’un bibliotràiler com a feina final d’avaluació. 
L’alumnat tria lliurement la novel·la que vol llegir i ha de fer el seu 
bibliotràiler. Enguany la realització no ha sigut guiada; ho han fet 
lliurement i els resultats en molts casos són excel·lents. 

d) Dramatitzacions d’actes d’una obra de teatre en la qual participa 
tot l’alumnat per grups. Cooperen, elaboren decorats i vestits i, so-
bretot, assumeixen la força de la paraula. 

e) Degustacions poètiques. La poesia és màgica quan l’alumnat sent 
que ho passa bé. Hem viscut diverses experiències com ara:  

 Paracaiguda poètic: jugar amb un paracaiguda i reci-
tar sota determinades consignes 

                                                 
7 Paratge natural on brolla l’aigua de forma natural. Ubicat a les Valls al Camp de 
Morvedre, recull les aigües de Serra Calderona i Espadà i en conforma la Font amb les 
séquies que alimenten els cinc pobles de les Valls i Almenara. 
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 Desdejunis o berenars poètics: jocs poètics amb men-
jars. Per exemple, «Xocolata desfeta» de Miquel 
Martí i Pol, «Poesies amb Suc» de Miquel Desclot, 
«Els polps i jo» o «A la manera d’Estellés» de Carles 
Cano, entre d’altres 

 Joc de les cadires amb jitanjàfores 
 Competicions memorístiques de haikus 

f) Eixides i rutes literàries:  
 Gimcana poètica a la 50a Fira del Llibre 
 Tertúlies literàries i guies lectors entre alumnat 

 
Aquest projecte de foment lector d’aula, impulsat des de 

l’assignatura de Valencià i exclusivament per una de les professores del 
Departament,8 camina juntment amb posicionaments com el de Laura 
Borràs quan afirma que en Secundària i Batxillerat ho estem fent bastant 
malament: 

 
Crec que ens equivoquem quan forcem a llegir una determinada obra en una de-
terminada edat sabent que ni els estudiants la llegiran ni nosaltres els donarem 
l’oportunitat de fer-ho com caldria. Si ensenyem per demanar-los el que els de-
manem en els exàmens de lectura des de fa 30 anys, difícilment aconseguirem 
motivar-los. Tots hem superat exàmens sobre llibres sense llegir-los. Jo reivindi-
co el fet que hi hagi d’haver lectures que cal fer, sense que comparteixi en absolut 
la denominació de «lectures obligatòries», que considero molt desafortunada 
(BORRÀS: 2010). 
 
Amb Laura Borràs nodrim la nostra proposta gastronòmica 

d’entrants, primers, segons plats i postres, tot adobat amb tres elements 
que considere fonamentals per al desenvolupament de la competència 
lectora: signifivativitat, emotivitat i experiència. El lector ha d’apropar-se 
al text encuriosit i descobrir, però també ha de viure l’experiència lectora 
plena amb significativitat, que en l’etapa adolescent passa pel plaer i no la 

                                                 
8 El Departament de Llengües del centre, integrat per huit professores, acompleix la 
programació didàctica, que preveu una lectura obligatòria per avaluació amb l’examen 
consegüent i una lectura voluntària per a «apujar nota», que també proposa la profes-
sora malgrat que en diga lectura voluntària. 
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imposició. En aquest sentit, resulta cridaner com el 90% de l’alumnat diu 
que «no li agrada la poesia» però hi participa massivament en panells 
ubicats a l’aula, en els quals poden fer haikus. O com somriuen en el ta-
ller de pronúncia de jitanjàfores o amb les creacions dels cal·ligrames i els 
poemes visuals. Si definírem els resultats pels seus posicionaments aprio-
rístics, aquest menú degustació no funcionaria. 

Tot i la convicció ferma de la necessitat de proclamar la derogació 
de l’obligatorietat de la lectura, el posicionament d’aquest treball no obli-
da la necessitat de convertir l’escola en focus engrescador de la tasca. I, a 
més, la rellevància de la tasca passa per l’anàlisi assenyada dels models i 
les propostes que se’ls presenta als estudiants. En aquest sentit i atenent 
les propostes de diversos autors, què fem amb els clàssics? «El motiu més 
profund i autèntic per a la lectura personal del tan maltractat cànon és la 
recerca d’un plaer difícil», apunta Bloom (2000). Per la seua banda, Cal-
vino ens presenta una proposta magistral en el seu Per què cal llegir els 
clàssics. En aquesta obra se’ns presenta els clàssics com el punt de troba-
da, el soroll d’allò que es manté davant la remor de l’actualitat. 

El debat clàssics sí/no apareix sovint als departaments de Llengües 
dels centres de Secundària i Batxillerat. Ara, la qüestió s’agreuja amb la 
dicotomia adaptacions sí/no. No obstant això, en aquesta proposta de 
menú degustació no ens aturarem massa en si triem carn o peix; perquè, 
en qualsevol cas, la proposta de lectura ha de ser sempre flexible, adapta-
da i significativa per a l’alumnat. Si optem pel clàssic, fem-ho amb la go-
sadia de viure des de la seua perspectiva. Si optem per una obra de litera-
tura infantil i juvenil, fomentem la identificació i la interconnexió de llen-
guatges i referents. En qualsevol cas, i atenent l’observació de Teresa Co-
lomer: «no s’aprén a llegir llibres difícils llegint sols llibres fàcils». 
L’objectiu de la formació literària es formar lectors capaços de llegir cada 
vegada textos més complexos. La literatura canònica estableix vincles 
verticals amb el passat, la LIJ estableix vincles horitzontals amb els seus 
coetanis. Així, doncs, establir la línia passa fonamentalment per creure en 
el pas del deure al plaer. 

Pedro Cerrillo, director del Centro de Estudios de Promoción de 
la Lectura y Literatura Infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
ha desenvolupat diverses investigacions al voltant de la pèrdua del plaer 
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lector en l’adolescència i la forma d’abordar la qüestió des de l’aula. Dels 
articles de Cerrillo, que ha criticat l’obligatorietat dels llibres en Secundà-
ria i, especialment, en Batxillerat, i que n’ha plantejat la necessitat de no 
reduir la lectura a un mer control de comprensió, cal destacar que defen-
sa la lectura com a eina, instrument de l’individu i no imposició acadèmi-
ca que et resta temps per a formar-te en altres àmbits. 
 
LES POSTRES: AVALUACIÓ 

La competència lectora va molt més enllà de les postres. Esdevé un 
vas comunicant entre tots els vasos que conformen el sistema educatiu i, 
en conseqüència, la vida. Per això, ens proposem llistar una sèrie de pro-
postes que articularan el plaer d’una degustació plena. 

Se suggereix un variat de dolços final per a arredonir les accions de 
foment lector. En aquest sentit, si hem apostat per una lectura viva, signi-
ficativa, creadora i enriquidora per a l’alumnat també hem de canviar el 
seu sistema d’avaluació. En aquest cas proposem el bibliotràiler com a 
eina d’avaluació de la comprensió lectora. La interacció entre comprensió 
i expressió es multiplica amb aquesta eina perquè l’estudiant ha de llegir, 
entendre, assolir, interpretar, sintetitzar i expressar oralment i artística-
ment el que ha llegit. La rúbrica d’avaluació del bibliotràiler preveu tot el 
procés, des de la comprensió lectora fins a l’expressió oral i escrita, a més 
de l’ús del llenguatge audiovisual i artístic. 

Les possibilitats d’avaluació són múltiples i molt enriquidores. El 
bibliotràiler ha engrescat l’alumnat, tal com ho ha fet la dramatització i 
representació teatral de l’obra Joan el Cendrós. Una proposta dramàtica 
que l’alumnat ha llegit, escenificat i representat de forma que hem treba-
llat la dramatització, l’expressió oral, la construcció del personatge, 
l’anàlisi dels espais-decorats; el temps intern de l’obra i el temps de repre-
sentació. Una experiència que entusiasma sempre els estudiants de 2n 
d’ESO. Durant el curs acadèmic 2015-2016 l’hem llegida en el primer 
trimestre i serà abans de desembre quan la portarem a l’escena del teatre 
Mario Monreal de Sagunt. Per tal de poder avaluar la competència lecto-
ra en un centre de Secundària caldria, a més:  

 Visualitzar els llibres, la lectura i els lectors a l’institut. Resulta 
simptomàtic que als centres educatius de Secundària se celebre el 
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Dia de la Pau i la no violència, el Dia de la Dona, el de l’Arbre o, 
en determinats casos, Carnestoltes o Falles. Però, on queden els 
llibres? I els lectors? I les lectures? Cal viure el Dia del Llibre, però 
sobretot cal aconseguir prestigiar la lectura: el professorat, el per-
sonal no docent, les famílies han d’esdevenir-ne models. 

 Convertir la biblioteca en focus vertebrador d’aprenentatges més 
enllà dels mers límits establerts per matèries. 

 Club de lectura amb tot aquella persona que vulga viure la seua 
pràctica d’una manera diferent. 

 Tertúlies literàries en centres educatius i biblioteques municipals. 
 Propostes de descobriment guiat WebQuest de la mà d’autors, 

temàtiques, etc. 
 Crear programes de ràdio (ràdio IES) i de TV que parle de llibres 

i autors, així com implicar els llibres a la revista de l’institut. Pro-
postes: entrevistes, suggeriments respecte de lectures, pel·lícules, 
videojocs, sèries i altres instruments que afavorisquen la competèn-
cia comunicativa. 

 Impuls de les expressions escrites de l’alumnat i lectures cooperati-
ves de les creacions dels companys.  

 Impuls i exposició dels quaderns de poesia elaborats per l’alumnat. 
 Panells a l’aula de llengua amb concursos de grafittis relacionats 

amb els llibres, citacions literàries, microrelats, haikus, cal·ligrames, 
etc. 

 Impulsar projectes d’investigació interdepartamentals en què la lec-
tura, la inferència d’informació i la posterior projecció siguen claus. 
Segons Gustavo Martín Garzo (2012), l’escola ha de ser pública, 

laica i literària. Les paraules de la literatura parlen de la pàtria perduda 
(infantesa). La paraula fa viure la pregunta, ens ensenya a posar-nos al 
lloc de l’altre i serveix de pont entre el món real i el del somni. Tant és 
així que amb aquestes postres el que volem és emfasitzar la força de la 
lectura. Una lectura sense imposicions ni restriccions, ni molt menys 
subjecta a controls estèrils, sinó una lectura des del descobriment, el gust, 
la voluntat convertida a poc a poc en necessitat. La competència lectora 
va molt més enllà dels límits d’una exigència formal plasmada en els poc 
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suggeridors controls de lectura. La competència lectora tindrà lloc sem-
pre que la lectura ens permeta caminar envers el compromís per la cons-
trucció d’una realitat diferent.  
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1. ESTÉTICA Y ÉTICA 

lo largo de la historia, ha habido discrepancias en la unión de 
las esferas sociales. No obstante, los límites fronterizos entre 
unas y otras quedan difuminados en la realidad humana. La 
lectura literaria entraña un encuentro entre la experiencia 

del lector y el texto, un encuentro con otra persona que vive en un deter-
minado momento con una determinada moral. En el silencio de la lectu-
ra, el lector decide dialogar con el otro, escuchar sus opiniones, sus cos-
tumbres y sus elecciones. «Tra il lettore e lo scrittore, si producono lo 
sguardo, la coscienza, il faccia a faccia di una vera e propia relazione eti-
ca» (RAIMONDI: 2007, 13-14). 

La literatura es una forma de expresión artística y, si queda relega-
do su valor estético, pierde el sentido de su existencia. Pero no hay que 
olvidar su capacidad para establecer un encuentro con unos personajes, 
con el otro. El lector se implica en la historia libremente para encontrarse 
con una moral que no es la suya. Aunque la estética presentaría la co-
lumna vertebral de la literatura, dado que es una creación humana se pu-
eden encontrar secundariamente otras dimensiones de la existencia, co-
mo es la moral. Aún más, las teorías éticas no alcanzan el mismo grado 
de implicación moral que produce la literatura. Mientras que en la ética 
se reflexiona exteriormente acerca de una determinada moral, en el len-
guaje literario el lector puede comunicarse con unos valores morales a 
través de su responsabilidad en la lectura. 

Por ende, si bien la literatura no debe caer en el intento de trans-
mitir valores morales, a lo largo de la historia se ha reconocido un valor 
en la construcción de la experiencia humana. En el contacto con diferen-
tes vidas, personajes y situaciones, permite a los lectores aumentar su 
horizonte de posibilidades y reflexionar acerca de sus opciones de futuro. 
La literatura, al igual que la filosofía, reflexiona acerca de cómo se debería 
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vivir y lo hace con un discurso y una forma estética únicos. En este juego 
literario, el docente tendrá que enseñar a apreciar la literatura como fuen-
te de cultura, diversidad, diálogo e interpretación crítica. 
 
2. LA COMPETENCIA LECTO-LITERARIA 

El docente de Lengua y Literatura debe conseguir que su alumna-
do adquiera una formación literaria integral. Para ello, se ha de desarro-
llar la actividad receptora del alumno en relación con los textos y obras 
literarias, se ha de conseguir que el alumno consiga construir un signifi-
cado, una interpretación. Todo ello requiere de la formación de ciertas 
habilidades en el lector. Unos lectores que irán definiéndose como «au-
tónomos, reflexivos y críticos» (MENDOZA: 2004, 39). En la configura-
ción de este lector literario se desarrolla la clave para la adquisición de un 
pensamiento crítico, capaz de reflexionar sobre su vida y la relación del 
hombre con su entorno. El resultado de este proceso parte de la configu-
ración de un lector habitual que adquirirá unos conocimientos literarios y 
unas habilidades lecto-literarias en progreso. 

No obstante, para la adquisición de la competencia lecto-literaria 
requerimos de un lector y una enseñanza diferente basada en la teoría de 
la recepción. Para ello, realizaremos un giro copernicano en vistas al lec-
tor. Cuanto más rico sea su bagaje lecto-literario, su competencia litera-
ria, más lo será también su interpretación personal.1 Gracias al intertexto, 
los lectores nos convertimos en actores activos en el proceso de lectura y 
en lectores que disfrutan de la recepción estética. El intertexto del lector 
debe reorientar la didáctica de la literatura hacia el aprendizaje significa-
tivo, hacia el diálogo texto-lector, por medio de la postura activa del 
mismo. De este modo, la base para la formación de lectores literarios 
críticos, autónomos y reflexivos no es transmitir la historia de la literatu-
ra, sino que «el objetivo de la didáctica de la literatura es orientar para la 
formación para leer y apreciar la literatura» (MENDOZA: 2004, 81) gra-
cias a la teoría de la recepción, a las estrategias de interpretación, al inter-
texto lector y al disfrute estético dentro y fuera del aula. 
                                                 
1 Por consiguiente, leer incluye el contenido del lector, el contexto cultural, el contexto 
vivencial, su intertexto, etc. Con su correspondiente intertexto va confirmando las 
alusiones que le hace el texto y, finalmente, lo comprende e interpreta. 
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La formación, guiada por el docente, de la competencia literaria se 
orienta a la teoría de la recepción donde se integran los conocimientos 
literarios con la experiencia del lector y se fomentan las habilidades para 
obtener una lectura eficaz. En este transcurso, el lector debe ejercer un 
papel activo para que forme parte del discurso literario, entendiendo los 
valores estéticos a través de su experiencia lectora. 
 
3. LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN LA FORMACIÓN DE UN 

LECTOR COMPETENTE Y AUTÓNOMO 
En la literatura infantil y juvenil, advertimos el mismo temor por la 

subordinación de la estética a la ética. De este modo, podemos distin-
guimos dos posturas principales. Por un lado, el moralismo que «ha con-
taminado cualquier intento de pensar críticamente, éticamente» (MATA: 
2014, 107) y parece olvidar los valores estéticos de la literatura. Por otro 
lado, aquella literatura infantil y juvenil que tiene un lenguaje literario, 
una determinada forma de relatar, y de ahí que sea capaz de despertar en 
el lector un diálogo interpretativo, emotivo, crítico. Esta última es la lite-
ratura con la que contamos, la verdadera literatura: «La primera cualidad 
que debemos exigir a un libro es que esté bien escrito. Porque las palabras 
son el material con que los lectores ordenarán su vida interior» 
(TEIXIDOR: 2000, 13). 

Por consiguiente, «la educación literaria y la educación en valores 
no tienen por qué discordar, siempre que el valor estético prevalezca so-
bre cualquier otro» (LLORENS: 2015, 61). A partir de esta idea, es nece-
sario reflexionar ante qué son esos valores morales o sociales a los que nos 
referimos, cómo aparecen y qué relación establecen con el lector. 

 
3.1 UNA ESTÉTICA CÍVICA BÁSICA 

Las editoriales, los escritores, los lectores, los padres de los peque-
ños lectores buscan lecturas que inculquen a sus hijos unos determinados 
valores morales, es decir, intentan hacerlos partícipes de una determinada 
moral. Una moral, al igual que la literatura, la escritura o la lectura, de-
pende de un grupo concreto que existe en un espacio y tiempo determi-
nados. 
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Una determinada moral, es decir, un sistema de orientaciones para el compor-
tamiento que incluye definiciones de roles sociales, reparto de deberes y de po-
deres, expectativas mutuas de trato e interacción, y valoraciones sobre determi-
nadas conductas de uno mismo y de los demás miembros del grupo 
(MARTÍNEZ: 2005, 7). 

 
Cuando se educa, siempre conforme a una moral, se construye una 

persona con unos determinados comportamientos, normas y valores ne-
cesarios para la convivencia, la protección y la adaptación en un grupo 
social. No obstante, el grupo, a su vez, debe convivir en una sociedad 
formada por otros grupos con determinadas éticas diferentes. 

La coexistencia entre diferentes morales o éticas comprensivas solo 
será posible con una moral mundial intercultural, es decir, «un conjunto 
de principios generales que se perciben como aceptables desde diferentes 
morales locales, y que no implican la desaparición de estas últimas» 
(MARTÍNEZ: 2005, 8). Partiendo del pluralismo axiológico, la sociedad 
comprende diferentes éticas de cada grupo bajo la convivencia de una 
ética cívica básica. Por consiguiente, a pesar de la diferencia, hay una base 
moral compartida y sería: la libertad responsable, la igualdad, la solidari-
dad, el respeto activo y la actitud de diálogo. Valores reflejados en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos. 

Así, la sociedad comprenderá diferentes éticas de cada grupo, o éti-
cas comprensivas, bajo la convivencia de una ética cívica básica. Por con-
siguiente, a pesar de la diferencia, hay ciertos principios morales que 
compartimos. El respeto de esa ética cívica básica, ese conjunto de nor-
mas, valores y principios que comparten todas las éticas comprensivas, es 
la que debería servir para juzgar si una determinada opinión, moral o 
discurso literario es «humanizador» o no lo es. Por ejemplo, decimos que 
una teoría ética que defiende la moral nazi podría calificarse como inmo-
ral, deshumanizador. Esta determinada ética no podría universalizarse. 

En relación a la literatura, en el caso de que elijamos un libro aten-
diendo al tema que trata, como si por leerlo fuera a transmitir al lector un 
determinado valor, como si estuviéramos adquiriendo una «vitamina 
moral», nuestros esfuerzos serán fútiles. La literatura no es una teoría 
ética, no está hecha para difundir una determinada moral, sino que es un 
puente ante unas nuevas formas de representación del mundo. Cada per-
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sonaje, cada historia, cada actuación representa una de las miles de for-
mas de vivir en sociedad e intuye a un personaje o a un escritor con una 
posición moral singular. Un lector activo decide reconocer una determi-
nada forma de vida distinta a la suya. La lectura es testimonio de la posi-
bilidad de un diálogo dentro de la pluralidad humana. 

El lector se encauza en un camino de posibilidades donde puede 
vivir diferentes experiencias morales. La literatura, como el arte en gene-
ral, ha «evolucionado como una forma de simulación de la realidad, lo 
que significa poder ensayar los acontecimientos sin incurrir en los gastos 
de energía o los riesgos de un ensayo real» (MATA: 2014, 111). De este 
modo, podemos participar emocionalmente en experiencias éticas diver-
sas, con personajes con moralidad variada, etc., incluso ponernos en la 
piel de personajes que se encuentran en sociedades con un monismo o un 
politeísmo axiológico. 

Se abre un abanico de posibilidades que amplían la experiencia es-
tética y moral. Incluso una historia o un personaje literario nos posiciona 
«en una postura moral que favorece a la percepción y que nos muestra lo 
que hubiera supuesto adoptar esa postura en la vida» (NUSSBAUM: 
2005, 299). Más aún, una historia o un personaje literario nos permiten 
examinar nuestras propias vidas con mayor objetividad: «Una novela, 
precisamente porque no es nuestra vida, nos sitúa en una postura moral 
que favorece a la percepción y que nos muestra lo que hubiera supuesto 
adoptar esa postura en la vida» (2005, 299). Un lector competente sabrá 
beneficiarse de la relación entre moral y estética, él elige establecer un 
diálogo. «La índole de esas compañías y, sobre todo, lo que el lector está 
dispuesto a dar y recibir, determinará el camino y el desenlace» (MATA: 
2014, 110). 
 
3.2 EL COMPROMISO CON EL OTRO 

Depende del compromiso del lector que se produzca la lectura éti-
ca. La literatura «nos habla sobre nosotros, sobre nuestras vidas, eleccio-
nes y emociones, sobre nuestra existencia social y sobre la totalidad de 
nuestras relaciones» (NUSSBAUM: 2005, 315) y el lector decide cuánto 
escuchar y cómo responder. «Gracias a las características de su lenguaje, 
la literatura puede expresar cuestiones y dilemas éticos con una profun-
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didad y una emoción de las que carece a menudo la prosa filosófica con-
vencional» (MATA: 2014, 111). La lectura literaria permite el intercam-
bio entre las experiencias de lo narrado y las experiencias del lector. Aun-
que es el lector el que decide darle vida a cada personaje de la historia. 
Desde el momento en que el lector apuesta por mantener un papel activo 
en la lectura, participa de los detalles de la historia. 

El término de imaginación narrativa, usado por Nussbaum, se refi-
ere a esa capacidad de ampliar nuestra experiencia al sentirnos dispuestos 
a participar de una vida que no es la nuestra, a conocer una historia o a 
una persona y estar dispuestos a compartir sus experiencias, sus emocio-
nes o sus fracasos como propios. Esa disponibilidad a entender el mundo 
que está más allá de nuestra experiencia, a no desentenderse de las vicisi-
tudes humanas y de las grandes cuestiones sociales, es uno de los funda-
mentos de la ética. Y también de la literatura. La imaginación narrativa 
encuentra su fundamento en la empatía, permite compartir el estado 
emotivo del otro, así facilita el diálogo entre lector y texto literario, entre 
ética y estética, entre realidad y ficción. No solo profundiza en cómo de-
bemos vivir; también nos aporta, desde la tranquilidad de nuestro «sillón 
de terciopelo verde» (CORTÁZAR: 2010, 8) un enjambre de experiencias 
y emociones. 

En el caso de la literatura infantil y juvenil, estamos hablando de 
una fuente de experiencias que sirven, al igual que la literatura para adul-
tos, para abrir un abanico de posibilidades en su vida. El lector de litera-
tura infantil y juvenil está aprendiendo a dialogar con el otro, a emocio-
narse con su relato. A través del estilo literario, se introducirá en la expre-
sión de la diversidad de la compleja vida humana y entenderá algunas de 
las cuestiones existenciales: 

 
La literatura infantil, como la literatura de adultos, permite imaginar posibilida-
des, ir al encuentro de mundos desconocidos, conocer nuevas formas de pensar y 
actuar, simular lo que se quiere decir. Y eso, para los niños que están aprendien-
do a vivir, supone una experiencia de carácter ético (MATA: 2014, 112). 
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3.3 LA INTERPRETACIÓN, EL PASO HACIA LA AUTONOMÍA CRÍTICA 

DEL LECTOR 
Al final del proceso lector, sentimos especial interés en la fase de 

interpretación, pues esta última fase es primordial para el análisis de la 
competencia lecto-literaria y el pensamiento crítico. Cuando llegamos a 
la fase de interpretación, el lector ya ha tenido que llevar a cabo múltiples 
actividades que tienen un resultado único para cada individuo. El inter-
texto lector determina la comprensión, pero también la interpretación. 
La lectura permite interpretar desde el momento en que estamos hablan-
do de un texto literario pues no tiene una voluntad de transmitir explíci-
tamente todo su contenido, significado, ideología, belleza, etc. La forma 
en la que es creada favorece la participación y rehúsa la mera aceptación. 

 
Es un uso específico del lenguaje (metáforas, referencias, sutilezas, simbolismos, 
ambigüedades, figuras…) lo que le otorga la cualidad literaria. La polisemia 
permite la interpretación, lo explícito solo admite la aceptación. Los «espacios 
vacíos» del texto son los que el lector ocupa con su experiencia y su personali-
dad. Lo «no formulado» en el texto hace posible que el lector se formule a sí 
mismo y, por consiguiente, dé sentido personal al texto (MATA: 2014, 115). 
 
La esencia misma del lector activo es la interpretación. Para inter-

pretar, antes hay que recoger información, comprenderla, aprenderla. A 
partir de «la apreciación subjetiva, la valoración (personales y cultural) y 
la amplitud o limitación de saberes textuales y metaliterarios» 
(MENDOZA: 2004, 167), la persona que lee consigue desarrollar un 
pensamiento autónomo que le permite aprehender y, por consiguiente, 
interpretar aquello que ha adquirido junto a sus conocimientos. Este 
proceso es fundamental para conseguir progresivamente una indepen-
dencia reflexiva. 

El pensamiento crítico se caracteriza por comprender una serie de 
conocimientos que transforma en saberes para poder hacerlos propios, 
por la aprehensión. A lo largo de historia, la aprehensión implica ir más 
allá de la comprensión, introduciendo una opinión argumentada y res-
ponsable al mensaje del texto, al otro. La interpretación es «una síntesis 
valorativa de su particular recepción comprensiva y de toda la interacción 
desarrollada entre las aportaciones del texto y del lector» (MENDOZA: 
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2004, 167). De este modo, la interpretación no implica una escisión del 
texto, hay una responsabilidad de no perder al otro por parte del lector. 
Hay un equilibro entre la comprensión del otro y la diferencia, «l’estetica 
dell’interprete o dell’esecutore deve convertirsi in un’etica», ya que el lec-
tor «è responsabile del suo divenire e del suo rinnovarsi, egli deve insieme 
conservare quel senso nella sua integrità di soggetto, nella sua differenza» 
(RAIMONDI: 2007, 19). 

La reflexión que surge de la interpretación permite ir más allá de 
los impulsos y los instintos, hacia una concienciación responsable sobre 
la conducta, los principios morales y sociales, los valores universales, la 
convivencia, etc. «La autonomía moral sería la característica humana por 
antonomasia […]. Por esa capacidad para ser autónomos se elevan los 
seres humanos al rango de seres con dignidad, más allá de todo lo que 
tiene precio» (MARTÍNEZ: 2005, 32). 

La teoría literaria de la recepción aboga por ese lector que no es un 
mero receptor, que es autónomo y reflexiona, que valora e interpreta solo 
después de haber comprendido. Si la autonomía moral es la característica 
propia de las personas, el pensamiento crítico es su origen. Los hombres 
y las mujeres no podemos tener una vida plena sin libertad. Una libertad 
conlleva responsabilidad, formación, reflexión. «L’homme est condamné 
a être libre», decía Sartre en L’Être et le Neant, lo que implica una conti-
nua responsabilidad. Pero elección y responsabilidad nos hacen diferen-
tes a cada uno de nosotros, nos ayudan a «pensar frente a la barbarie» 
(ZAMORA: 2010, 245). 

Las personas tenemos un impulso de superación que permite la au-
tocrítica, la reflexión, la argumentación, el desarrollo intelectual, moral y 
estético, el bienestar individual, etc. Al mismo tiempo, somos seres socia-
les y eso implica una responsabilidad para los demás, es decir, conlleva la 
configuración de la ética cívica básica que nos permite convivir en paz y 
beneficiarnos de esa convivencia. La competencia literaria permite desar-
rollar el pensamiento crítico a través del proceso de lectura, sobre todo en 
la interpretación como fundamento de la autonomía personal, la reflexi-
ón, la valoración fundamentada. Y, al mismo tiempo, implica que las per-
sonas seamos conscientes de la alteridad humana, de la responsabilidad 
que tenemos en la convivencia. La imaginación narrativa de la lectura 



Revista de Filologia 
 

 37 

implica la empatía, la aceptación y la apreciación de una concepción de 
vida única y diferente a la tuya, y, como escribe Ezio Raimondi, la lectura 
refiere a un lector autónomo con la responsabilidad de no perder al otro. 

Por consiguiente, la lectura desarrolla tanto la dimensión personal 
del individuo como la social. En el proceso de lectura, se pone en funcio-
namiento unos mecanismos cognitivos y emocionales, una responsabili-
dad y una libertad. La interpretación, como elemento de la competencia 
lecto-literaria y de la educación literaria, juega un papel muy importante 
para el desarrollo de un pensamiento autónomo y crítico. La necesidad 
de formar la competencia lecto-literaria, de llegar hasta la última fase del 
proceso de lectura, de desarrollar un pensamiento crítico, replantea el 
horizonte didáctico de la literatura. 
 
3.4 EL PAPEL DEL DOCENTE EN LA FORMACIÓN DE UN LECTOR 
COMPETENTE Y CRÍTICO 

La educación no puede basarse solo en la formación académica, ni 
puede adoctrinar según una determinada ética comprensiva. La docencia, 
igual que las demás profesiones, debe ejercerse con imparcialidad con-
forme a los valores básicos de la ética cívica básica, aunque puedan expre-
sarse las opiniones subjetivas. No solo tendrá que ser imparcial respecto a 
los valores subjetivos de cada moral, sino que  

 
si queremos que la vida social esté basada en el respeto a los valores de libertad 
responsable, igualdad, solidaridad, tolerancia activa y actitud de diálogo, las pro-
fesiones tendrían que asumir el reto de incluir estos valores en sus respectivos 
códigos éticos y promoverlos a través de las actividades profesionales mismas 
(MARTÍNEZ: 2005, 63). 

 
En el caso de los docentes, esta idea es más significativa, puesto que 

tratan con individuos que configurarán el futuro de la sociedad y que, 
dado su presente desarrollo, pueden ser fácilmente influenciables. El do-
cente, al desarrollar el pensamiento crítico, da la herramienta a su alum-
nado para que respete y crea en los valores morales compartidos, rechace 
los antivalores2 y elija con autonomía sus valores diferenciales, para que 

                                                 
2 Aquellos que perjudican a la sociedad, como la violencia. 
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construyan su vida personal y su responsabilidad hacia el grupo. De esta 
manera, evitará adoctrinar a su alumnado en una determinada ética com-
prensiva. El objetivo de la educación se plantea en relación a: 

 
Por una parte, en mostrar honestamente que vivimos en un mundo plural, en el 
que hay diversas concepciones éticas comprensivas que rivalizan por ganar adep-
tos entre la población; y, por otra parte, la actitud educadora consiste en tratar 
de desarrollar al máximo las capacidades del alumnado para que llegue a estar en 
condiciones de elegir con conocimiento de causa entre las diversas opciones po-
sibles (MARTÍNEZ: 2005, 72). 

 
No hay que relacionar el adoctrinamiento con educar en los valo-

res de la ética cívica. En palabras de Martínez, «al tratar de que el alum-
nado asimile los valores básicos y rechace los antivalores, el educador abre 
al alumno al pluralismo y al respeto de las diferencias, y desde ahí el pro-
pio alumno podrá apreciar la rica diversidad de posiciones rivales y llegar 
a optar por sí mismo entre ellas» (2005, 72-73). A partir de los valores 
básicos de la ética cívica, el alumno podrá configurar su propia moral 
eligiendo aquella ética comprensiva que mejor considere. 
 
4. CONCLUSIÓN 

La literatura, gracias a la forma de utilizar el lenguaje, permite ini-
ciar un diálogo intelectual y afectivo entre personas diferentes, permiti-
endo que el lector adquiera experiencias vitales y no solo conocimientos 
culturales y habilidades en la apreciación lingüística literaria. A partir de 
la frase de Mandela «education is the most powerful weapon which you 
can use to change the world», podemos añadir que en el aula de Lengua y 
Literatura los alumnos pueden disfrutar de una forma de expresión artís-
tica que potencie tal cambio, y es la literatura. En definitiva, este trabajo 
intenta ejemplificar cómo la verdadera literatura y la educación literaria, a 
través de la formación de la competencia lecto-literaria, puede desarrollar 
un pensamiento crítico en el alumnado, educándolos como lectores lite-
rarios y ciudadanos en esta sociedad. 
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LA PLANIFICACIÓ I LA REALITZACIÓ D’UNA RUTA POÈTICA COM A 

PROPOSTA DE MILLORA DE L’EDUCACIÓ LITERÀRIA I COM A EINA 
D’INTEGRACIÓ EN L’ENTORN 

Àngels Gregori Parra 
Universitat de València 

 
om que el gènere poètic gaudeix d’un espai confús a l’aula, 
tant en els nivells d’ensenyament primari com en Secundària 
i, tenint en compte també les infinites possibilitats que ens 
pot arribar a oferir la poesia en el procés d’ensenyament-

aprenentatge, aquesta proposta es basa en el disseny d’una ruta poètica, ja 
que es tracta d’un recurs que pot arribar a oferir una gran quantitat 
d’avantatges a l’alumnat. 

Aquesta investigació naix d’una preocupació i d’una mancança: del 
poc espai que ocupa el gènere poètic dins l’aula i de la consciència que la 
poesia, tractada correctament al centre educatiu, és un instrument essen-
cial per eixamplar els coneixements i per reforçar actituds, per desenvo-
lupar habilitats de caràcter oral, crític, intel·lectual o afectiu, per emma-
gatzemar experiències personals sorgides i vinculades a la vida real, per 
progressar en el treball col·lectiu i en les activitats cooperatives 
(BORDONS & DÍAZ-PLAJA: 2004; ARENAS & MADRENAS: 2009; 
ARTIGUES: 2009; BALLESTER & IBARRA: 2009; BORDONS & FERRER: 
2009; RIBEIRO: 2009; BALLESTER, 2015) i, no en menor mesura, per 
generar i oferir eines, instruments, idees i recursos per aplicar 
l’experiència a l’aula. 

És cert que existeixen una gran quantitat de motius i raons que jus-
tifiquen el mal ús que sovint es fa de la poesia a l’aula. Una d’aquestes 
raons no l’hem de buscar només en els receptors, sinó en els emissors. 
Hauríem de preguntar-nos per què el professorat de vegades tenim tanta 
por del gènere i per què ens costa tant acostar-lo als alumnes d’una mane-
ra que els resulte atractiva, suggeridora i motivadora. És cert que es tracta 
d’un gènere que requereix un esforç important i certes exigències, però 
també és veritat que conté una gran quantitat de llibertats. 

És en aquest punt on nosaltres defensarem una planificació i una 
execució d’una ruta literària com a proposta de millora de l’educació lite-
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rària, ja que es tracta d’un recurs a partir del qual nosaltres, com a do-
cents, podem obtenir una gran quantitat de beneficis pel que fa a 
l’adquisició de coneixements transversals en el nostre alumnat. Com ex-
pliquen Bataller i Gassó, «durant els últims anys hem assistit a un canvi 
de paradigma en la teoria i ensenyament de la literatura que fa considerar 
de forma significativa la dimensió geogràfica dels textos literaris» (2014, 
9). Certament, a més de l’amor per la literatura, els itineraris literaris nai-
xen de la passió pel territori i es gesten per l’interés i la vocació de voler 
fer arribar un text concret a una quantitat més gran de lectors. O, en tot 
cas, de fer un acostament lúdic i seductor cap a la literatura, una forma 
suggeridora d’apropar el text literari a nous lectors. A més de les aporta-
cions de Bataller i Gassó (2014), hem de citar autors com Soldevila 
(1988; 1994; 2004), Vilagrasa (1988), Campillo (1989), Carreras 
(2003), Nogué (2007) o Bataller (2014).  

Estudiar la literatura des del paràmetre de les geografies literàries 
suposa un recurs molt útil i, alhora, motivador, per treballar-la dins 
l’àmbit educatiu i endinsar l’alumnat en determinades obres i autors, així 
com també una eina per a l’educació literària de gran seducció que va més 
enllà de la literatura mateix i que ens insereix, directament, en altres dis-
ciplines, com el patrimoni, la història, el turisme o la geografia d’un terri-
tori concret. Donar vitalitat —i, per tant, sentit— als textos és una forma 
de defugir d’una visió historicista de la literatura. I associar un text con-
cret a un paisatge és, sens dubte, una forma de donar sentit al fet literari. 

Una de les eines que possiblement pot resultar de gran interés per 
al professorat a l’hora de plantejar-se el disseny o la realització d’un itine-
rari literari és el lloc web Mapa Literari Català,1 que disposa d’una exten-
sa selecció d’autors a partir dels quals es pot anar seguint una ruta literà-
ria d’aquests escriptors o d’alguna de les seues obres. 

El disseny d’una ruta poètica ens permet realitzar-la sota un ampli 
ventall de possibilitats amb l’alumnat: des de fer un viatge fins als indrets 
on un determinat escriptor va crear una obra, fins a preparar-la perquè 
l’alumnat la puga realitzar de forma virtual a l’aula d’informàtica o per les 
immediacions del centre educatiu. Totes les diferents formes de confec-

                                                 
1 http://www.mapaliterari.cat  
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ció d’una ruta literària permeten que l’alumnat arribe a assolir capacitats 
com: 

 Desenvolupar la competència lectora i literària de l’alumnat des 
dels paràmetres de l’educació literària. 

 Millorar el bagatge poètic de l’alumnat de primer de Batxillerat al 
mateix temps que formar lectors sense complexos i lliures de pre-
judicis, amb el suficient criteri per tal de triar i seleccionar deter-
minades obres i textos pel seu valor. 

 Generar una sèrie de materials i propostes didàctiques per tractar 
el text poètic en un grup de primer de Batxillerat de manera que 
supose un acostament al gènere de manera suggeridora i engresca-
dora. 

 Aprofundir en la competència comunicativa i desenvolupar la co-
municació lingüística, fent ús del llenguatge en la vida espontània i 
interactuant en la societat enmig de situacions comunicatives lliu-
rades de tota ficcionalitat. 

 Despertar la vessant més artística i creativa de l’alumnat, fomen-
tant no només la màxima llibertat a l’hora d’interpretar els textos, 
sinó incitar l’alumnat perquè desenvolupe la creació literària. 

 Confegir estratègies per fer de la lectura literària una activitat 
atractiva. 

 Conéixer més a fons el país i la realitat ciutadana, cultural, històri-
ca, patrimonial, lingüística i social amb la qual ens identifiquem. 

 Observar de quina manera es relaciona la literatura amb l’entorn, 
veure les diferents possibilitats narratològiques d’un determinat 
espai, així com també la llegibilitat. 
 
Hi ha moltes maneres d’acostar-se al territori des de les geografies 

literàries. Pensem en autors valencians a partir dels quals podríem, per 
exemple, fer un itinerari a través dels seus textos. Des d’Enric Valor fins a 
Josep Piera, passant per Vicent Andrés Estellés. En aquest cas, el que 
hem fet és elaborar una ruta poètica virtual a partir de l’obra de la poetes-
sa Marta Pessarrodona, ja que es tracta d’una de les autores més repre-
sentatives de la poesia contemporània i, al mateix temps, també una de 
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les autores que més ha desenvolupat una mena de poètica de l’espai a la 
seua obra. El fet de realitzar un itinerari de caràcter virtual ens permet 
afegir una sèrie d’avantatges a l’itinerari. I és que determinar de quina 
manera afecta el món de les noves tecnologies a la literatura o reflexionar 
fins a quin punt la literatura pot aprofitar-se d’aquests instruments és 
una realitat cada vegada més palpable si volem que els nostres alumnes 
siguen nadius digitals, com defensarà Prensky. Cada vegada estem més 
convençuts que en l’estudi i l’ensenyament de l’educació literària han 
d’ocupar un lloc destacat conceptes com la intertextualitat, el multilin-
güisme o la interdisciplinarietat; nocions que són, al capdavall, els camins 
que ens obrin les portes cap al món digital i que tracen vasos comuni-
cants tant a la xarxa com a la literatura. 

Així, doncs, hem dissenyat una web que conté els elements perquè 
l’alumnat d’un curs de primer de Batxillerat realitze un itinerari poètic 
virtual. En concret es tracta de fer una ruta a partir del poema «Berlín: 
gener 1929» de Pessarrodona, que forma part de l’obra Berlin Suite. Tin-
guem present que la realització de la ruta vindrà condicionada per una 
sèrie de propòsits afegits: conéixer l’espai viscut d’una de les poetesses 
més interessants del nostre temps, conéixer els recursos informàtics que 
Internet ens pot donar, familiaritzar-nos amb diverses eines informàti-
ques, descobrir llocs en el temps i en la història que potser són descone-
guts per a l’alumnat, fer del text poètic una acció a partir de la qual nosal-
tres som protagonistes o conéixer noves formes que la xarxa ens ofereix 
per potenciar el plaer de la lectura.  

El site Itineari Poètic2 proposa la realització d’una ruta poètica a 
partir del poema de l’autora. Aquesta activitat està pensada per realitzar-
se durant la sessió de l’assignatura de «Valencià: llengua i literatura», 
sempre que tinguem en compte que la seua implementació és necessària a 
l’aula d’informàtica del centre. El temps d’una sessió de classe de 
l’assignatura serà suficient per dur-la a terme. Com veurem en accedir-hi, 
una vegada llegit el text se’ns proposa una sèrie d’activitats (14 en total) 
per poder realitzar la ruta. Al mateix temps, el web compta amb una sèrie 
de recursos interactius que l’alumnat pot utilitzar en cas que ho desitge: 

                                                 
2 https://sites.google.com/site/itineraripoetic/home  
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mapes interactius de Berlín, galeries d’imatges, diccionaris, enciclopèdies 
o seleccions i antologies poètiques. 

Amb la configuració, el disseny i la realització d’aquest planteja-
ment, volem assolir una doble intenció en l’alumnat: que hi entre en el 
gènere poètic d’una forma suggeridora i divertida al mateix temps que 
aprenga la gran varietat d’opcions que ens pot donar una proposta de 
caràcter transversal com aquesta.  

En els últims anys, nombrosos especialistes en el camp de la didàc-
tica de la literatura han treballat amb la finalitat de confegir propostes al 
voltant del patrimoni literari, aportant informació valuosa amb la finalitat 
d’orientar a l’hora de dissenyar propostes didàctiques en els cursos 
d’ESO i de Batxillerat referents als itineraris literaris. Així, com afirma 
Soldevila: «Possiblement, amb els anys d’experiència didàctica dels 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). Si a aquesta for-
ma d’acostar-nos a la literatura, afegim el fet de fer-ho des de les TIC, 
aprofitant els recursos que ens pot arribar a proporcionar, estarem 
d’acord que ens trobem davant d’una proposta riquíssima per a l’alumnat 
en tots els sentits.  

Hem de tenir present que les rutes literàries naixen de l’amor i la 
passió per la terra i es gesten a partir de la vocació de voler facilitar textos 
d’autors a una quantitat més gran de receptors. Acostar-nos a la literatu-
ra suposa una possibilitat de lectura que va més enllà del suport en paper, 
perquè des d’un punt de vista geoliterari entenem les rutes des de la visita 
a la residència d’un autor fins a un vers en el qual es fa referència a un 
espai concret. I és que, més enllà de la comprensió i de la recepció del 
missatge literari, endinsar-nos en aquest camp significa entrar en acció i 
fer un ús total de la funció social que ha de tenir la literatura: treballar-la 
sota diversos usos i punts de vista que ens permeten concebre el territori 
com un projecte literari, social, cultural, lingüístic, educatiu i constructiu. 
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DIVERSITAT D’ESPAIS D’APRENENTATGE EN RUTES HISTORICO-
ARTÍSTIQUES I LITERÀRIES PER A L’ALUMNAT D’INFANTIL I PRIMÀRIA 

A CÀRREC DELS ESTUDIANTS DELS GRAUS DE MESTRE 
Francesc Rodrigo i Segura 

Jeroni Méndez Cabrera 
Elvira Asensi Silvestre 

Florida Universitària (Universitat de València) 
 
1. CONTEXTUALITZACIÓ 

experiència, desenvolupada des de les assignatures de Di-
dàctica de les Ciències Socials i de Planificació de la Llengua 
i la Literatura, s’ha dut a terme en el curs acadèmic 2014-
2015 i hi han participat cinc grups de 4t nivell dels graus de 

Mestre d’Educació Infantil (dos grups) i d’Educació Primària (tres 
grups) de Florida Universitària, centre adscrit a la Universitat de Valèn-
cia.1 Florida Universitària desenvolupa un model educatiu propi basat en 
l’ensenyament per competències professionals que respon a les necessitats 
de contribuir a un canvi metodològic en el procés d’ensenyament-
aprenentatge a través del desenvolupament de propostes metodològiques 
capaces d’enllaçar la reflexió teòrica amb la pràctica; per això, es disse-
nyen pràctiques docents que potencien la innovació en les aules i 
l’aprenentatge significatiu mitjançant el treball col·laboratiu de l’alumnat i 
del professorat. A més a més, Florida aposta per incrementar la relació de 
la universitat amb l’entorn social, cultural i professional més pròxim i 
establir vincles amb el món laboral per oferir experiències d’aprenentatge 
veritablement significatives. 

Les competències transversals que són objecte de planificació i 
aprenentatge progressiu en els quatre cursos dels graus de Mestre són: 
treball en equip i cooperació; iniciativa, innovació i creativitat; comunica-
ció oral i escrita; domini de les tecnologies de la informació; lideratge i 
gestió d’equips; resolució de conflictes i compromís i responsabilitat èti-
                                                 
1 Aquesta comunicació s’emmarca dins del projecte I+D «Imágenes literarias de la 
diversidad: ciudadanía e identidad a través de la educación literaria y lectora», finançat 
per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenci-
ana (GV, 2015/050).  
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ca. Amb l’objectiu de desenvolupar aquestes competències, s’ha dissenyat 
un espai d’aprenentatge en què s’elabora un Projecte Integrat anual en el 
qual convergeixen els aprenentatges de totes les matèries del curs i que es 
basa en dos elements bàsics: l’aprenentatge cooperatiu de l’alumnat i el 
treball col·laboratiu del professorat. En aquest cas concret, hi han 
col·laborat professors de l’àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura i 
de Didàctica de les Ciències Socials. 

Els projectes es vinculen amb un centre d’interés relacionat amb la 
pràctica professional, han de respondre a una situació real i, per tant, 
tenen una aplicabilitat pràctica en el futur immediat dels estudiants, ja 
que l’objectiu és la formació personal, social i professional de les persones 
perquè aquestes siguen capaces d’afrontar amb èxit els futurs reptes labo-
rals. Amb la realització dels projectes es tracta d’intentar canviar el model 
clàssic d’educació per un altre que promou l’autonomia dels estudiants i 
que suposa, també, el canvi i la diversificació dels rols i funcions del pro-
fessorat, a qui s’atribueix la funció d’assessor, encarregat de dirigir, orien-
tar i motivar l’alumnat per tal que desenvolupe les seues destreses i ex-
presse les seues impressions i opinions amb una actitud crítica davant el 
procés educatiu, front al model clàssic basat en la mera transmissió dels 
coneixements. A més, a través del projecte, els continguts no es presenten 
de forma aïllada, com si no hi haguera cap connexió entre aquests sinó 
que, amb un plantejament integrador, es promou la relació interdiscipli-
nària de les diverses àrees de coneixement, la qual desemboca en un pro-
ducte final, com en l’exemple que presentem: l’elaboració planificada 
d’una ruta historicoliterària. 
 
2. JUSTIFICACIÓ TEÒRICA I METODOLÒGICA 

Des de la didàctica de la literatura, ens situem en el paradigma de 
l’educació literària (COLOMER: 1991 i 2009; BALLESTER: 1999 i 2007; 
CORREIG: 2006) i, per tant, assumim que l’objectiu central de les classes 
de literatura és potenciar la competència literària dels estudiants, per la 
qual cosa cal atendre la connexió de l’obra i del lector amb una tradició 
literària, amb les diverses tipologies de textos literaris o gèneres, i les tèc-
niques i recursos que fa servir la literatura com a elaboració artística. 
Amb un enfocament equilibrat d’aquests factors que considere, a més a 
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més, l’objectiu essencial d’adquirir l’hàbit de la lectura i, en última instàn-
cia, experimentar el gaudi lector. 

Cal destacar també dos factors importants: que la competència li-
terària abasta no solament la capacitat de llegir i comprendre, sinó també 
la de produir textos; i que l’adquisició de la competència literària està 
determinada per factors sociològics, històrics i estètics. En conseqüència, 
si pretenem acostar els textos literaris a l’aula, hem de proporcionar opor-
tunitats d’aprenentatge en les quals l’alumnat s’acare amb experiències 
comunicatives reals i integrades en contextos d’aprenentatge que connec-
ten amb els seus interessos i amb les seues necessitats. 

En aquesta línia de renovació en què volem situar-nos, cobra espe-
cial importància la dimensió geogràfica dels textos literaris i, en conse-
qüència, cal destacar les aportacions de la geocrítica, que es basa en la 
interacció entre els espais urbans i el fet literari, una interacció que dóna 
com a resultat l’anomenat lloc literari (SOLDEVILA: 2014). Per això, cal 
atendre també les dimensions reals del fet literari, als contextos no sola-
ment acadèmics sinó reals i propers a l’entorn de l’estudiant, i també a la 
diversitat dels espais d’aprenentatge (en aquest cas, una diversitat que 
implica una literaturització dels espais urbans amb finalitats didàctiques). 

En aquest sentit, les rutes suposen un instrument molt interessant 
per convertir la literatura en eix vertebrador d’altres aprenentatges 
(BORDONS: 2013), ja que permeten treballar diverses matèries en un sol 
projecte i consideren de forma significativa la dimensió geogràfica dels 
textos literaris, per donar importància a la interacció entre els espais ur-
bans i la recepció del text literari. Els itineraris didàctics són, així, un re-
curs transversal que, des de fa ja uns quants anys, és cada vegada més ha-
bitual en els diferents àmbits educatius, i s’ha demostrat interessant i útil 
també en un marc universitari (BATALLER: 2010; BATALLER & GASSÓ: 
2014). A més a més, les rutes ajuden a la mobilització de sabers, impli-
quen activitats des d’un enfocament comunicatiu i contribueixen a des-
envolupar les dimensions social i cultural de la literatura (CASSANY et al: 
1993); d’aquesta manera, augmenten la motivació dels estudiants i con-
tribueixen a un aprenentatge significatiu de les obres literàries, tant les 
considerades clàssiques com les contemporànies (REYZÁBAL & 
TENORIO: 1992). 
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Per això, cal potenciar el valor educatiu de la literatura i la seua ca-
pacitat de convertir-se en un eix transversal capaç d’afavorir la globalitza-
ció i la integració de continguts d’altres disciplines; i com a eix vertebra-
dor de propostes didàctiques o projectes de treball per realitzar aprenen-
tatges sobre qualsevol tema: ciència, esport, història, geografia, etc.; o 
també per interrogar-nos sobre els nostres principis i actituds. En aquest 
sentit, cal contemplar els itineraris o rutes literàries, com a propostes 
didàctiques que tenen —segons Bordons (2011)— els avantatges se-
güents: es produeix cohesió en el grup que hi participa; es practica la 
llengua de manera natural; es viu la cultura en directe; es coneixen els cos-
tums culturals de la ciutat; es relaciona la llengua amb la història i amb 
les diferents branques de la cultura; es produeixen més fàcilment textos 
orals o escrits (creixen els estímuls per a la creativitat); augmenta, doncs, 
la competència lingüística i, especialment, el lèxic i la comprensió lectora. 

En aquestes activitats el docent —que manté el paper de guia o 
conductor del procés d’aprenentatge— deixa el protagonisme a 
l’aprenent, ja que ha d’aconseguir que s’implique en els textos, li ha de 
suscitar l’opinió i la reflexió, li ha de fer experimentar i viure en primera 
persona el patrimoni cultural que l’envolta, li ha de fer buscar la informa-
ció necessària perquè aquesta experiència siga realment satisfactòria, etc. 
En definitiva, a través de les rutes, cal suscitar el gaudi intel·lectual i emo-
cional, doble requisit indispensable per tal que els alumnes esdevinguen 
ciutadans crítics i sensibles davant la societat que els ha tocat viure. 

Des de la Didàctica de les Ciències Socials s’aposta per traspassar 
els murs de l’escola i apropar-se a l’entorn urbà de l’alumnat amb la finali-
tat d’abandonar la tradicional concepció de ciutat fragmentada que apa-
reix als llibres de text i presentar propostes problematitzades de ciutat 
viscuda (MARTÍNEZ: 2010). Aquesta subjectivització de l’espai condueix 
a estudiar la ciutat com a projecte i com a experiència didàctica. Una ex-
periència que ha de partir d’un entorn interdisciplinari d’aprenentatge i 
d’una experiència col·lectiva. En el nostre cas, la incorporació del fet lite-
rari permet redefinir o incorporar nous significats a la ciutat; per això, 
des de l’experiència literària es pot construir una mena de mapa comuni-
tari a partir de la imaginació i la creativitat literària amb l’objectiu de des-
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envolupar una consciència crítica i dotar d’una nova mirada l’espai que 
habitem (ESTRELA & MARTÍNEZ: 2012). 

Aquestes experiències permeten superar els tradicionals planteja-
ments que, des de les Ciències Socials, i sobretot des de la didàctica de la 
Història, s’ha promogut amb un sentit històric monumentalista i 
col·leccionista del passat per tal de construir, legitimar i perpetuar deter-
minades identitats, tal com assenyala Raimundo Cuesta. L’ús de la histò-
ria escolar, tant dels currículums com dels manuals, i de les pràctiques 
docents anirien encaminades cap a aquesta pràctica (CUESTA: 2007). Per 
tant, els objectius de les rutes literàries, des del punt de vista de les ciènci-
es socials, no seria solament promoure el respecte pel patrimoni i la seua 
valoració, no seria solament visitar-lo per assumir-lo de manera acrítica, 
sinó utilitzar l’espai per problematitzar-lo i discutir-lo. Sabem que els 
itineraris per on transcorre l’alumnat estan plens de patrimoni cultural, 
d’edificis emblemàtics que hom diu que pertanyen a la nostra cultura i és a 
aquest aspecte identitari al que cal parar atenció. Seguint els estudis de 
Parra & Segarra (2011), cal que aquest patrimoni historicoartístic no 
siga vist com a petrificat ni com a base d’una memòria dogmàtica. 

 La veneració acrítica no ens portarà a la problematització identità-
ria i sense aquesta no es podrà fer una espenta cap a una educació inter-
cultural que vertaderament escape a dogmatismes i cultures hegemòni-
ques. A més a més, si ens fixem en la didàctica de la Geografia també 
tradicionalment ha estat limitada a inculcar la reproducció memorística 
de coneixements geogràfics convencionals i a acceptar acríticament les 
seues representacions. Els mapes han imposat un imaginari del món en 
termes de relacions de poder i de pràctiques culturals hegemòniques. 
Aquestes són les raons per les quals la realització de rutes literàries ate-
nent al context sociohistòric de la ciutat trenquen amb aquestes praxis 
tradicionals, ja que possibiliten una nova educació geogràfica que qüesti-
ona la construcció tradicional de l’espai i permet, finalment, construir 
espais i cartografies que parteixen de la subjectivitats, dels propis afectes, 
variant la percepció espacial. 

A través de revisitar espais es busca fer una nova territorialització 
urbana que comporte una vinculació amb la història de la ciutat i que, 
alhora, puga recuperar diferents llocs comuns emprant-los com a espais 
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didàctics, rescatant-los de l’oblit i la desmemòria o redefinint-los amb 
nous significats que aporta l’alumnat per tal de realitzar una cartografia 
urbana allunyada de les representacions tradicionals. 

Així, doncs, fem servir les rutes per tal de fomentar entre els nos-
tres estudiants —que s’estan formant com a futurs i futures mestres— 
un aprenentatge crític d’una memòria petrificada en forma de monu-
ments, edificis i espais de tot tipus (com ara, places i carrers emblemà-
tics), que sembla romandre homogènia i poc qüestionada. El fet que 
l’alumnat deconstruïsca aquests espais i els reinterprete de manera educa-
tiva conforma un pas endavant, no només en la utilització i reinterpreta-
ció de l’espai públic com comentava Martínez Bonafé, sinó també en la 
nova mirada que cal donar al nostre patrimoni cultural amb la intenció 
de problematitzar l’espai com a constructe identitari. 
 
3. ASPECTES METODOLÒGICS 

Cal destacar que, en la programació de la ruta, s’han abordat aspec-
tes metodològics essencials com l’enfocament globalitzador de les tres 
àrees curriculars en Educació Infantil o el tractament integrat de llengua i 
contingut (TILC) en Educació Primària, per programar aprenentatges 
no lingüístics (Ciències Socials) tot utilitzant el valencià com a llengua 
vehicular. 

El treball de les competències bàsiques educatives i l’enfocament 
interdisciplinari de molts continguts són un clar exponent metodològic 
de les rutes, on s’integren l’aprenentatge de continguts conceptuals i pro-
cedimentals i, al mateix temps, es desenvolupen valors i actituds relacio-
nats amb la cooperació i el creixement afectiu de l’alumnat. En aquesta 
línia, per aconseguir la implicació de l’alumnat en la construcció del co-
neixement cal emprar una metodologia activa i participativa. En Florida 
Universitària comptem amb un espai per potenciar aquesta implicació: es 
tracta del Projecte Integrat de curs. Si bé en 4t curs ja no figura aquest 
espai de treball dins de l’horari, els professors continuem treballant de 
manera coordinada i hem suggerit propostes de treball interdisciplinàries 
com aquesta que presentem. 

Els avantatges d’un principi metodològic com la diversificació dels 
espais d’aprenentatge en infantil i primària resulten, a hores d’ara, ben 
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reconeguts. Si aquesta diversificació de l’espai es considera des del criteri 
de la significació (imprescindible en l’etapa d’infantil) i atén un planteja-
ment globalitzador que vincule les diferents àrees curriculars amb el co-
neixement del context sociocultural que envolta i enriqueix l’escola, com a 
conseqüència trobem que les rutes didàctiques esdevenen un recurs uti-
líssim per acostar l’alumnat al nostre patrimoni cultural, i són també una 
eina valuosa per establir les bases de l’educació literària vinculada al terri-
tori des de les primeres edats (CHUMILLAS & GIRAMÉ: 2014). 

L’enfocament en la funció socialitzadora de la literatura i la neces-
sitat educativa de basar les primeres passes del procés lectoescriptor en 
experiències d’aprenentatge significatives, tant cognitivament com emoci-
onalment, són característiques dels itineraris didàctics i, més concreta-
ment, de les rutes literàries. Aquestes impliquen la vinculació dels espais i 
relacions que s’estableixen a l’aula amb contextos extraescolars que, 
d’acord amb una bona planificació didàctica, permeten el tractament in-
tegrat de continguts curriculars, estratègies i processos d’aprenentatge 
integral, l’enfocament comunicatiu en l’ensenyament de la llengua, el co-
neixement de diversos gèneres literaris i tipologies textuals, i també les 
vivències de l’alumnat com a integrant actiu d’una comunitat cultural, a la 
qual pertany i s’hi identifica a través de referents i models nostrats. Cal 
destacar, també, que la introducció en aquestes rutes d’adaptacions i ver-
sions de clàssics literaris pot completar les possibilitats d’aprenentatge 
amb la inclusió de l’educació en valors i temàtiques universals, com ara 
l’amistat, l’amor, la mort, la tolerància, els rols de gènere, el sentit 
d’aventura, i un llarg etcètera. 

Valors i temàtiques que, una vegada vinculats a una geografia ur-
bana, doten de sentit al vincle que s’estableix entre les pàgines d’un conte 
o un àlbum il·lustrat llegit en assemblea o discutit mitjançant una tertúlia 
dialògica, posem per cas, i l’experiència real que implica la visita a la casa 
museu de l’autor, als carrers per on va transitar i estimar fa segles, a la 
biblioteca que porta el seu nom, o a l’edifici o temple on reposen les seues 
restes (i de fet, l’alumnat pot actualitzar la lectura dels clàssics amb diver-
ses manifestacions artístiques vinculades a l’entorn urbà, com ara l’art 
plàstic, la música o el cinema). 
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En l’elaboració de les rutes cal atendre els aspectes didàctics: per-
què una ruta literària aconseguisca els objectius proposats, és necessari 
comptar amb un treball previ dins de l’aula que tinga en compte tot el 
que hem apuntat adés. Així, quan es visiten els llocs proposats, els con-
tinguts avançats en l’aula s’actualitzaran automàticament, la qual cosa es 
propiciarà des d’una major motivació. També està previst el treball des-
prés de la ruta, per poder tancar l’experiència amb activitats de reforç o 
ampliació, activitats de caràcter creatiu i, sobretot, activitats que perme-
ten als estudiants poder valorar i expressar l’opinió sobre el treball realit-
zat. 

En qualsevol cas, les activitats proposades s’han planificat tenint en 
compte, en primer lloc, la promoció d’un enfocament comunicatiu en 
l’aula des de dinàmiques grupals i fòrums de debat, i també l’estructura 
epistemològica de les diverses matèries implicades; a més, es preveuen les 
característiques de l’alumnat participant (l’edat, els seus interessos, la 
procedència sociocultural, etc.); i, finalment, el mitjà i les premisses cul-
turals en què es produirà el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
 
4. RESULTATS 

Des del punt de vista de l’aprenentatge, cal destacar la participació 
d’un total de 22 equips de treball d’estudiants del grau d’Educació Primà-
ria i un total de 10 equips del grau d’Educació Infantil, els quals han rea-
litzat les seues corresponents programacions al voltant dels espais més 
emblemàtics del centre històric de la ciutat de València (Llotja, Mercat 
Central, Catedral, Torres de Quart, Carrer Cavallers, Plaça de la Verge, 
Estació del Nord). 

Considerem que la realització del les rutes ha suposat una experi-
ència d’aprenentatge real basada en el desenvolupament de competències 
professionals (treball cooperatiu, desenvolupament de projectes, creativi-
tat i innovació, etc.) A més, s’ha aconseguit realitzar un aprenentatge 
significatiu, ja que les rutes estan relacionades amb la realitat social més 
immediata i l’alumnat de magisteri ha pogut reflexionar sobre la funció 
del docent i ha conegut una nova manera de treballar la literatura i les 
ciències socials (CCSS) allunyades dels enfocaments historicistes o mo-
numentalistes. Així, s’han conegut i utilitzat en l’aula metodologies diver-
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ses i s’han generat dinàmiques de treball molt pràctiques, riques i alta-
ment motivadores. A més, en el disseny de les rutes s’han dissenyat acti-
vitats i recursos pràctics d’aplicabilitat immediata per a la futura docència 
en les aules d’infantil i primària, la qual cosa permet aconseguir un elevat 
grau de transferència professional del saber adquirit. 

Des del punt de vista pedagògic, cal destacar que en aquesta expe-
riència diverses disciplines convergeixen i s’integren en un mateix projec-
te, tot aconseguint així la transferència harmònica dels aprenentatges 
amb el paradigma de la complexitat (s’integren coneixements de les matè-
ries de CCSS per a mestres, Planificació de la Llengua i la Literatura en 
Educació Infantil i Planificació de la Llengua i la Literatura en Educació 
Primària). 

Des del punt de vista metodològic, cal destacar el protagonisme de 
l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge a través de la investigació i la 
cooperació entre iguals. A l’aula s’han generat dinàmiques de treball pràc-
tiques i motivadores, s’ha avançat en el coneixement i ús de metodologies 
diverses (TILC) i les rutes es conceptualitzen com un recurs pedagògic 
motivador i innovador. Tot açò ha provocat un canvi en el rol dels do-
cents implicats, que han treball de manera interdisciplinària i cooperativa, 
abandonant el paper tradicional de transmissors individuals de coneixe-
ment i adquirint un nou paper com a assessors o dinamitzadors dels pro-
cessos d’aprenentatge, tot compartint i participant en un projecte de tre-
ball comú. 
 
5. CONCLUSIONS 

La programació i realització de les rutes per part dels estudiants de 
magisteri ha suposat un procés de reflexió i l’anàlisi sobre la pràctica edu-
cativa des d’una perspectiva integrada del currículum i allunyada de la 
visió reduccionista de l’ensenyament historicista de la literatura, i d’un 
enfocament tradicional del coneixement del medi social, gràcies a la con-
tribució —funcional i significativa—del fet literari en la formació integral 
dels estudiants atenent a espais reals d’acció educativa més enllà de les 
aules universitàries. 

 S’ha reflexionat sobre la funció docent per destacar que les activi-
tats extraescolars han de ser una part essencial del currículum i no un 
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element complementari de la programació dels i de les mestres. La seua 
planificació i avaluació han de relacionar-se amb activitats de motivació i 
recerca per part de l’alumnat, i —en el cas dels textos literaris— amb 
activitats de producció literària i, en el cas de les dues matèries (CCSS i 
Llengua) ha de portar a la reflexió i valoració posterior de les experiències 
realitzades. 

Al capdavall, l’aprofitament dels espais públics per a la recitació, 
dramatització o narració de textos literaris faciliten la dotació de vigència 
i actualitat a les obres clàssiques o contemporànies, i ha ajudat l’alumnat a 
valorar el nostre patrimoni cultural i a afrontar la lectura des d’una per-
spectiva comunicativa, patrimonial i, alhora, més propera.  

  Des del punt de vista de l’aprenentatge, el disseny d’experiències 
interdisciplinàries facilita un aprenentatge significatiu i rellevant, ja que es 
planteja com un procés d’activació i dinamització de coneixements que 
l’estudiant ha de posar en acció en situacions plantejades en forma de 
tasques educatives. En aquest sentit, el foment de les activitats fora de 
l’aula en el procés d’ensenyament-aprenentatge basat en un mètode actiu 
comporta un desenvolupament de l’alumne per a l’accés a les competènci-
es bàsiques educatives. Hem d’afegir-hi, a més, que la totalitat de 
l’alumnat va participar activament en les tasques plantejades al llarg de 
tot el procés: abans, durant i després de la ruta. I, sens dubte, ha estat 
una experiència plenament enriquidora i gratificant tant per als docents 
com per a l’alumnat. 

Pel que fa als docents, es valora la importància que té el fet de ge-
nerar espais de treball compartit pel professorat; per això, pensem que un 
model organitzatiu basat en unitats docents de titulació com el que tenim 
a Florida Universitària —front a l’estructura departamental tradicio-
nal— genera una major comunicació i ha facilitat enormement el treball 
compartit dels docents. 

Cal, però, comentar que el desenvolupament del projecte requereix 
un important esforç de coordinació i dedicació del professorat implicat, 
que no està exempt de dificultats, ja que s’han de crear escenaris (espais-
temps) comuns que no sempre resulten factibles (dificultats a l’hora de 
quadrar les agendes de l’equip docent; o a l’hora d’harmonitzar els llen-
guatges professionals o d’unificar criteris, etc.). No obstant això, l’esforç i 
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les dificultats paguen la pena, quan el mateix procés de gestació del pro-
jecte obliga al desplegament de destreses, competències, i nous sabers, 
tant en l’alumnat com en el professorat, superant positivament, amb els 
resultats obtinguts, les expectatives que teníem. 

D’altra banda, alguns aspectes per millorar que s’assenyalen per 
part del professorat són: cal revisar la càrrega de feina encomanada des de 
les assignatures per evitar la sobrecàrrega; s’ha de millorar la preparació 
de les sessions de treball conjuntes, sobretot en la fase d’explicació del 
projectes des de les dues matèries; cal retardar una mica més en el temps 
la realització de la ruta per poder abordar en les classes amb major pro-
funditat els temes de programació i d’avaluació, i poder incloure aquests 
coneixements en l’elaboració de les rutes; i cal introduir en el projecte de 
treball mecanismes o instruments per tal que l’alumnat puga valorar 
l’experiència. 

Després de la ruta realitzada i la seua valoració positiva, el profes-
sorat participant ha decidit mantenir i millorar l’experiència per al curs 
2015-2016 i, de fet, s’ha tornat a programar en els quatre grups de 4t 
curs dels dos graus de Mestre. A més a més, des de l’assignatura de Plani-
ficació de la Llengua i la Literatura, en el present curs, s’ha parat especial 
atenció als aspectes metodològics i, en concret, s’ha demanat als estudi-
ants del grau d’Educació Primària que programaren la ruta seguint les 
orientacions per a l’elaboració d’unitats que integren llengua i continguts 
en el marc d’una educació plurilingüe. I, per això, s’ha treballat i s’han 
adaptat els materials de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport a la tasca encomanada de «Disseny d’una ruta». Igualment, en el 
grau d’Educació Infantil s’ha atés el marc curricular vigent i a un enfoca-
ment globalitzador de l’aprenentatge que fomente valors de convivència 
multicultural. 
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EDUCAR EN LA DIVERSITAT. UNA PROPOSTA D’EDUCACIÓ LITERÀRIA 

A L’AULA DE MAGISTERI 
Miquel A. Oltra-Albiach 

Rosa M. Pardo-Coy 
Universitat de València 

 
1. EDUCACIÓ I DIVERSITAT l’hora de definir l’educació intercultural, la majoria d’autors 

coincideixen en una sèrie de característiques que Auxiliado-
ra Sales resumeix de la manera següent: 
 

Partimos de la idea de que la educación intercultural es un modelo educativo 
que propicia el enriquecimiento cultural de la ciudadanía, partiendo del recono-
cimiento y el respeto a la diversidad, mediante el intercambio y el diálogo, en la 
participación activa y crítica para el desarrollo de una sociedad democrática ba-
sada en la igualdad, la justicia y la solidaridad (SALES: 2003, 9).  
 
En la mateixa línia, Olga María Alegre afirma que es tracta de «ac-

ciones que atañen al conjunto del alumnado, y no solo a las minorías, 
porque la interculturalidad tiene que ver con el conjunto de la sociedad y 
no solo con los colectivos minoritarios» (ALEGRE: 2004, 33). No hi ha 
cap dubte que estem davant d’un dels grans reptes de l’educació, a la ma-
nera com les persones —totes les persones— construïm la pròpia identi-
tat i, sobretot, a la necessitat superar determinades maneres tradicionals 
de pensar i d’actuar en relació amb la concepció de la ciutadania. 
 
2. LA DIVERSITAT EN LA LITERATURA 

«La literatura es siempre un lugar de encuentro» (PRAWER: 1998, 
32), en primer lloc entre l’autor i el receptor, moltes vegades separats 
físicament per factors temporals, espacials, lingüístics i culturals. Tenint 
en compte aspectes bàsics de l’educació intercultural i dels seus objectius, 
i la importància d’una acció educativa que respecte i potencie la llibertat i 
la creativitat dels discents, no hi ha dubte que la literatura pot ser un 
element de gran valor per a aconseguir aquests objectius, ja que és una 
font de coneixement d’altres cultures i de convivència intercultural, a més 
de tindre un paper rellevant en l’adquisició i el desenvolupament de les 
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competències bàsiques, sobretot la competència en comunicació lingüís-
tica, la competència cultural i artística i la competència social i ciutadana.  

«És conegut que l’objectiu de l’educació literària és que l’alumne 
adquirisca el que es denomina la competència literària» (BALLESTER: 
2007, 94), entesa com una capacitat humana que fa possible la producció 
i la recepció de la literatura. És una capacitat no innata i configurada per 
diversos factors entre els quals l’educació és un dels més importants. 
D’altra banda, la literatura és també font de coneixement i actua igual-
ment com a transmissora de valors, normes i sistemes d’una comunitat i 
dels seus membres: aquestes funcions, unides a la de transmissió de la 
cultura, a la funció alliberadora i gratificadora, i a la del compromís amb 
la realitat, entre moltes altres, contribueixen a la formació integral de la 
persona. 

Antonio Mendoza insisteix «en la capacidad de la literatura, sobre 
todo en perspectiva comparada, de servir de enlace de aspectos culturales 
comunes i diversos» (MENDOZA: 1994, 17). També Ibarra i Ballester 
(2010) posen de manifest el potencial de la literatura en relació amb el fet 
intercultural. Per a aquests autors, ens trobem davant d’un poderós ins-
trument de coneixement d’un mateix i del món, de descobriment de 
l’alteritat, de cohesió social i de creació d’identitats plurals. 
 
3. ELS NOUS MODELS FAMILIARS EN LA LIJ: REPTES I RESISTÈNCIES 

Considerem que l’educació intercultural també ha d’incloure totes 
les variants actuals de models familiars i que aquesta varietat ha d’estar 
present en la societat i, en conseqüència, en la literatura, especialment si 
és possible en la infantil i juvenil. La literatura és el reflex de la societat 
que la produeix i, en el cas de la literatura per a infants i joves, un referent 
que ajuda a la consolidació de les identitats i del sentiment de pertinença 
al grup i a la societat. Per tant, és molt important que els personatges 
representen paràmetres socials i culturals del context dels relats (LLUCH: 
2012). 

Un dels grans reptes de la literatura que aborda i visibilitza les no-
ves estructures afectives i familiars és, com ja detectaven alguns especialis-
tes fa uns quants anys, evitar l’estereotip i millorar la qualitat literària 
(CHICK: 2008). D’altra banda, cal destacar la poca presència numèrica de 
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les publicacions que aposten per la diversitat des d’una perspectiva nor-
malitzadora, i sobretot les precaucions amb què aquest tipus de literatura 
és rebuda per amplis sectors del col·lectiu editorial, docent i de pares i 
mares.  

Des de la premissa que allò que té nom, existeix (ROMERO: 2011), 
cobra una especial importància en la literatura infantil la visibilització de 
la realitat social en la seua diversitat i pluriformitat: l’ocultació de les di-
verses realitats familiars presents en el nostre entorn té com a conseqüèn-
cia la perpetuació de situacions de desigualtat, d’injustícia i de patiment. 
Iñaki Tofiño (2006) incideix en aquesta perspectiva aportant una escala 
de classificació dels materials infantils segons la major o menor inclusió 
de realitats diferents de les tradicionalment visibilitzades en aquest tipus 
de textos, i que donen com resultat nivells que van des de la invisibilitat a 
la neutralitat com a punts extrems, passant per la clara discriminació, la 
discriminació amable i l’afirmació. 

Seguint aquests plantejaments, entenem la necessitat de fer visibles 
diversos tipus d’agrupació afectiva i familiar en la literatura i en l’escola, 
com a reflex de la diversitat d’una societat que pretén educar en la tole-
rància.  

 
4. EL TEATRE A L’AULA: ELS TITELLES 

Sens dubte el teatre, entés com a activitat que engloba literatura, 
arts visuals i moviment, és un element carregat de possibilitats educatives 
i que no sempre ha sigut valorat, tant des del punt de vista de l’escola com 
des del de l’art dramàtic. Dins del teatre, el titella ens ofereix un gran 
nombre de possibilitats, algunes de conegudes i d’altres, segurament, fins 
i tot per desenvolupar. 

Un altre motiu per a incorporar el titella al nostre projecte és el ca-
ràcter històricament transgressor, que l’ha enfrontat de manera sistemàti-
ca a l’autoritat de qualsevol tipus. A pesar que els intents de desactivació 
han donat resultat, sobretot a partir de finals del segle XVIII, podem tro-
bar hui companyies de titelles que ens permeten fer-nos una idea de com 
havien de ser aquelles funcions que tant molestaven l’autoritat política, 
eclesiàstica, etc. 
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Paradoxalment, perquè l’escola és un dels llocs en què el titella ha-
via quedat confinat, és des de l’educació des d’on es comença a recuperar 
una visió diferent del titella, a partir del segle XX, des de la seua conside-
ració com a eina per a l’ensenyament de diversos sabers. Igualment, tota 
la segona meitat del segle XX i els inicis del XXI és el moment de les in-
vestigacions sobre els efectes de la construcció, la manipulació i 
l’observació del teatre de titelles en diverses patologies, des de la idea que 
el titella ofereix la possibilitat d’establir un diàleg entre el que portem 
dins i l’objectivitat d’un suport que passa a ser un text en què el subjecte 
pot plasmar la seua personalitat, projectar les seues preguntes, les seues 
pors i les seues il·lusions. 

A partir del potencial que hem vist, considerem que el titella pot 
ser de gran ajuda en la recerca de noves mirades sobre la realitat, una rea-
litat que és diversa i que hem d’afrontar des de perspectives també diver-
ses. En aquest sentit, la base literària sobre la qual desenvolupem el tre-
ball amb titelles opera també en aquesta direcció. Recordem que la litera-
tura és una poderosíssima arma de creació d’identitats (a vegades també 
d’imposició, de destrucció o d’invisibilització), enteses com a representa-
cions i categoritzacions del món i de nosaltres mateixos. La nostra pro-
posta es basarà en l’elecció de textos sobre la diversitat seguint l’escala 
d’Ignacio Tofiño (2006), que planteja una gradació en la literatura infan-
til, de més invisibilitzadora a una de més normalitzadora. 
 
5. PROPOSTA DIDÀCTICA: PLANTEJAMENT I DESENVOLUPAMENT 

Per al treball d’aula vam proposar una pregunta inicial: si la litera-
tura explica com és (i com vol ser, i a què té por, etc.) una societat, per 
què hi ha temes, personatges, situacions, que molts xiquets i xiquetes 
viuen en la seua vida quotidiana i no veuen reflectits en els textos litera-
ris? Partíem de treballs previs (OLTRA: 2011; OLTRA & PARDO: 2013) 
en els quals ja constatàvem l’escassa i superficial presència de la diversitat 
en la literatura infantil que s’usa a les aules, així com la poca formació 
universitària dels mestres en aquest àmbit. Per això, tractem d’incorporar 
alguns d’aquests continguts en l’itinerari formatiu del grau de Mestre en 
Educació Infantil a través de l’assignatura Formació literària en l’aula 
d’Educació Infantil. El treball es va dur a terme en un grup de 45 alumnes 
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de segon curs de Magisteri durant quatre sessions (dos setmanes) d’un 
minut i mig. El contingut de la proposta està pensat per a ser portat a 
una classe de xiquets de cinc anys, entre altres motius, perquè pensem 
que es tracta d’un moment òptim tant per a la intervenció en educació 
literària (etapa de primeres lectures) com en el treball de la diversitat i en 
contra dels estereotips i els prejudicis. 

Així, doncs, la nostra proposta partia de la necessitat fer present la 
diversitat en l’educació literària del nostre alumnat de Magisteri, a fi de 
crear interrogants i d’oferir eines per al treball de la diversitat afectivose-
xual en l’aula d’Educació Infantil, per mitjà de procediments molt sem-
blants als que usem en el treball intercultural: tractant de fer conscients 
els estereotips i d’atacar els prejudicis abans que aquests es manifesten 
(BALLESTER & MAS: 2003). Es tracta de desenvolupar en els estudiants 
competències interculturals, en aquest cas aplicades a la diversitat afecti-
vosexual, des de la idea bàsica que tots som diferents per a algú, i també 
dels estereotips que operen en les societats en relació al sexe/gènere, a 
l’orientació sexual, etc. També preteníem que es plantejaren interrogants 
referits a la mateixa assignatura (Formació literària en l’aula d’Educació 
Infantil), i a la manca en general de continguts sobre diversitat en aquesta. 
L’assignatura està estructurada en cinc blocs de continguts, i és en el ter-
cer quan treballem els gèneres. 

Com a punt de partida temporal de les activitats, es va organitzar, 
conjuntament amb l’àrea d’Educació del Col·lectiu Lambda, un taller 
amb el títol «Educació en la diversitat afectivosexual», que constitueix un 
immillorable inici des del punt de vista de les idees i de la motivació. A 
partir dels exemples de literatura infantil LGTB que es van tractar en el 
taller, juntament amb altres títols que els estudiants van seleccionar a 
través de la investigació per grups, es va procedir a triar una obra sobre la 
qual treballar. Mitjançant el diàleg i les preguntes que es resolen entre 
tota la classe (tant en la proposta amb estudiants universitaris com en 
l’aula d’Educació Infantil), construírem els personatges, elaboràrem els 
titelles i produírem l’obra teatral entesa com un tot, des de la idea inicial 
fins a la representació, que era l’objectiu final de la proposta.  

Proposàvem un tractament de la diversitat afectivosexual semblant 
a aquella que diversos autors esmentats proposen per a diferents tipus de 
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diversitat (cultural, ètnica, lingüística…) i tractant d’evitar alguns errors 
històrics en aquest camp: la tendència a intervenir únicament en els dife-
rents i no en el conjunt de l’alumnat, les posicions benèfiques, estereotipades 
o paternalistes, l’etnocentrisme, etc. En aquest sentit, afrontar la diversitat 
afectivosexual des de plantejaments heterocentrats i patriarcals no seria 
una bona solució. Entre els aspectes que van aparéixer hi ha, per exemple: 

 Les tipologies familiars: la seua varietat i les seues característiques 
 La binarització basada en el sexe assignat ja des d’abans de nàixer i 

des d’una perspectiva mèdica i genital 
 Els estereotips de gènere i els comportaments tradicionalment 

considerats fora de la norma 
 Els atributs (i els colors) que assignem a cada sexe/gènere 

 
Al final de l’activitat, es va procedir a l’elaboració d’un qüestionari 

avaluador de la proposta: a) Com valores l’activitat? Les possibles respos-
tes anaven de l’1 al 5 (on 1 era molt negativament i 5 molt positivament). El 
95% dels participants va marcar l’opció 5; b) Aspectes destacables de 
l’activitat. La majoria (més del 90%) va respondre que mai havien treba-
llat amb aquest tipus de literatura ni coneixien les possibilitats artístiques 
i didàctiques del titella. En alguns casos, a més, l’alumnat va opinar que li 
havia servit per a trencar prejudicis sobre l’ús del titella com a eina didàc-
tica; c) Aspectes conflictius. El 75% va opinar que no hi havia cap aspecte 
negatiu en la proposta; no obstant això, el 25% restant va assenyalar que, 
a l’hora de dur a terme aquesta activitat en l’aula d’Educació Infantil, s’hi 
podien trobar dificultats, tant des del punt de vista personal com per part 
de la comunitat educativa; d) Aspectes que cal millorar. La majoria plan-
tejà el tema de la dificultat per a mantindre l’atenció dels xiquets i xique-
tes durant un temps prolongat. 

El resultat obtingut en aquestes qüestions ens pareix molt interes-
sant, ja que ens planteja, al seu torn, nous interrogants sobre la presència 
i el tractament de la diversitat en l’aula, les oportunitats, els reptes i les 
resistències que suscita. 
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6. CONCLUSIONS 
L’experiència amb estudiants de Magisteri va ser molt positiva, i 

aquests van destacar sobretot la necessitat de conéixer la diversitat afecti-
vosexual com a part d’una realitat que cal visibilitzar i valorar també en 
els centres escolars; cal destacar també la presa de consciència de 
l’absència de formació i d’eines per al treball a classe de la diversitat com 
una realitat present en l’aula. 

Quant al treball literari, es va destacar l’adquisició de competències 
relacionades amb la literatura, a través de l’elaboració d’un text dramàtic a 
partir d’un de narratiu i de la creació literària en cooperació. Pel que es 
refereix a l’ús del titella com a eina, es van valorar aportacions com ara la 
seua història diversa, arrelada en les diverses cultures, estètiques i per-
spectives i, per tant, les possibilitats que ofereix treballar des de les mira-
des diverses. Es va valorar igualment la necessitat de desposseir el titella 
d’una perspectiva excessivament encarcarada perquè aparega en tot el seu 
potencial transformador. 

En definitiva, volem ressaltar la importància de l’escola a l’hora 
d’introduir aquests temes ja des de l’etapa d’Educació Infantil, a pesar que 
ara com ara hi ha altres instàncies educatives (algunes famílies, alguns 
mitjans de comunicació, les religions institucionalitzades) que continuen 
treballant des del patriarcalisme, la binarització (home/dona) i 
l’heterocentrisme com a eines de sotmetiment dels cossos. 
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CHILDREN’S LITERATURE AND LITERARY COMPETENCE 

DEVELOPMENT: A DIDACTIC PROPOSAL USING THE PICTURE BOOK 
AMAZING GRACE IN PRIMARY EDUCATION 

Esther Alabau Rivas 
Universitat de València 

 
1. A BRIEF INTRODUCTION: DEFINING WHAT LITERARY 
COMPETENCE IS 

here are many researchers who have defined what literary 
competence is (CHOMSKY, quoted at LAZAR: 1993; VAN 
DIJK: 1972, quoted at BALLESTER: 1999; CULLER: 1975, 
quoted at AGUILAR & SILVA: 1980; FISH: 1989, quoted at 

BALLESTER: 1999; COLOMER: 1994; etc.); also, there are researchers 
who have carried out a compilation of these definitions —such as Balles-
ter’s (1999)— but we start this work from two definitions, one by Men-
doza (2004) and the other one by Reyes (2014). Mendoza says that: 

 
competencia literaria es un conjunto de conocimientos que se activan ante los 
estímulos textuales, de modo que intervienen en la actividad cognitiva de identi-
ficar componentes y de reconocer valores y funciones en el discurso literario 
(MENDOZA: 2004, 139). 
 
Besides, Reyes Torres asserts that: «[we develop literary compe-

tence] when the literacy education enables a person to control the cogni-
tive, linguistic and sociocultural dimensions of written or spoken langua-
ge in an effective and dialogical manner» (2014, 43). The author states 
that the literary competence is a marvelous link between reading and 
literacy because he understands this competence such as the final objecti-
ve for the Literary Education and, furthermore, a vehicle to it. 

It is also known that, when reading a picture book, the reader also 
needs to develop what Nikolajeva (2010) calls visual literacy, in other 
words, the ability to read the images is necessarily connected with the 
ability to read the written text. This is due to the two codes contained in 
a picture book. Her argument reminds us the connection between the 
signifier (iconic sign) and the signified (SAUSSURE: 1916). In conclusion, 
the interaction between text and image is a decisive issue when we talk 
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about developing the literary competence through picture books because 
the reader must understand that «two images represent a connection or 
that they are independent [due to this] picture books stimulate interacti-
ve reading rather than passive ingestion» (BARTHES: 1977). 

 
2. REYES TORRES PROPOSED MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF 
LITERARY COMPETENCE 

From this standpoint, we present —in order to help our students 
improving their five literacy skills (reading, writing, listening, speaking 
and thinking) at the same time that they are developing their literary 
competence— the Reyes’ Model for the development of Literary Com-
petence (2014). This is a triangular model that gives support to the idea 
that the reader establishes a dialogue with the text; its three elements are: 
a) the constitutional and cognitive dimension; b) the level of performance 
that takes place from the linguistic and literary knowledge; and c) the 
sociocultural and aesthetic dimension. 

The first factor is one that Reyes Torres names as the student’s ba-
sic machinery, that is, the constitutional and cognitive dimension which is 
related to the ability and the attitude of each student to get close to a text 
and think for himself. Secondly, the performance dimension is related to 
the way we use our internalized language rules and notions besides our 
literary knowledge. Every reader should be able to rationally discuss 
texts; this knowledge is essential to identify the most significant aspects 
of a literary work. Finally, the sociocultural and aesthetic dimension is 
the one where we find the concept of literary competence. It is understo-
od as a tool to expand the mind of the reader and, also, to develop the 
thinking skill, from an interactive and imaginative relationship with the 
text. 

Likewise, this model encourages teachers to go beyond contextua-
lizing language around functions or structures. This model brings us the 
possibility of showing that students can learn language, through and 
about it; on the other hand, both languages found in picture books  
—written and visual— facilitate reading comprehension, what gives sup-
port to the Reception Theory. Needless to say, the Reception Theory is 
connected to the literary competence because it activates textual, discur-
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sive, linguistic and pragmatic knowledge when reading (MENDOZA: 
2004). 

 
3. AMAZING GRACE, WRITTEN BY MARY HOFFMAN AND 

ILLUSTRATED BY CAROLINE BINCH 
McRae (1991) affirms that it is possible to teach language, reading 

and literature due to a clearly cognitive link between texts, reader and 
reading; thus, at the core of this proposal lays the idea that literacy is a 
dynamic and multidimensional concept. 

We, as teachers, guide our students in making-meaning processes 
by using picture books because they are motivating and they help our 
students to achieve meaningful learning while enjoying the language, the 
content and literature in the English class. For this reason, we introduce 
the picture book Amazing Grace, written by Mary Hoffman and illustra-
ted by Caroline Binch, to our Primary School students in the English 
class. Otherwise, we have chosen this type of children’s literature because 
we agree with Mínguez reasoning when he says that: 

 
other products that should be included under the area of study of children’s lite-
rature should be those that share many literary features with it and where met-
hodological analysis is specially fruitful, such as comics, animation and picture 
books (MÍNGUEZ: 2014, 26). 
  

3.1 WHAT ARE THE CHARACTERISTICS OF OUR DIDACTIC PROPOSAL? 
The story is about Grace, a girl who loves acting stories out and, 

when her teacher tells her and her classmates that they are going to per-
form Peter Pan, Grace really wants to play Peter but she finds that her 
classmates don’t think that she could do it because she’s a girl and besi-
des, she is black. It’s a narrative text but you can find some dialogues 
when Grace is interacting with other characters. On the other hand, it 
has visual stimuli and gradually increases the verbal components that 
accompany the illustrations. 
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3.2 WHY DO WE THINK THAT AMAZING GRACE IS A GOOD PICTURE 

BOOK? 
Nodelman (2010) establishes some ideas about picture books that 

we can easily identify with the one we are going to use in our didactic 
proposal. Below, we numerate those we find in common (2010, 23-24): 

 Presence of pictures 
Pictures can be associated with a word easily 
Other more complicated words can be replaced by an image 
(how an object looks) 
Pictures providing extra information 

 Two different means of communication: words plus pictures 
 Children’s literature exults in two —ness: black/white, good/bad 
 They invite identification with a childlike protagonist 
 There are characters that represent a childlike way of thinking and 

doing and a more mature one 
 Happy endings (hopeful, optimistic) 
 Its central characters are children 
 A plot-oriented literature that shows rather than tells 
 It implies more than it says 
 Normally, a familiar story told for us 

 
4. HOW SHOULD THIS DIDACTIC PROPOSAL BE CARRIED OUT? 

Our methodology provides recreational and aesthetic experiences 
through children’s literature, that is, it creates an environment where 
students enjoy literature, the pleasure of reading. Therefore a communi-
cative approach is necessary: the student is the main agent of the teac-
hing-learning process participating actively in the development of his or 
her literary competence. 

 
4.1 OUR DIDACTIC PROPOSAL 

We divide our didactic proposal into four parts: 
a) The title of the book. We analyze the book cover and the title. 

Once we have read the story, we design an alternative book cover 
and we choose the title that we prefer. 
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b) Knowing the main character. We know Grace thanks to the first 
pages. 

b.1) Introducing Grace: who she is, what she likes. 
When our students know her, we ask them: «What are 
your dreams?» and they make a poster whose title is 
«Our dreams». 
b.2) Using storytelling: students can see its wonderful 
illustrations and listen while telling them the story. It is 
also interesting to identify and to infer emotions while 
doing storytelling: they create associative emotional reac-
tions. 

c) The parts of the book 
c.1) Giving advice to someone. We encourage our stu-
dents to give advice to Grace, writing down simple sen-
tences and decorating them. Then, we create a collage. 
c.2) Parts of the story. We generate reading and writing 
experiences for our students. We challenge them to crea-
te A train story where each wagon corresponds with one 
part of the story (beginning, middle and end). 
c.3) Summing up. Understanding the plot and having an 
elementary knowledge of what a narrative is (it contains 
temporal and casual components). 
c.4) Drama. Acting the classroom scene out (when the te-
acher says that they are going to perform Peter Pan). 
With this activity, language becomes a magical vehicle 
and imagination plays an important role: «Imagination is 
in this way of paramount relevance because children rela-
te reading with playing» (REYES: 2014, 45). 

 
5. CONCLUSIONS 

In conclusion, by this proposal we are improving our students’ five 
literacy skills (reading, writing, listening, speaking, and thinking) mean-
while they are developing their literary competence. Reading is the key 
for learning and challenging activities are the best way to start relating 
reading and learning. 
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Picture books are literature for young readers and an interesting 
tool to control students’ literacy development. Reading is a complex acti-
vity due to the need of understanding and connecting both languages 
contained in its pages (visual and written). Besides, it makes possible 
learning language in a practical way: by using it. Listening and speaking, 
when sharing ideas and feelings, explaining our insights and illusions, 
become essential skills because students understand that they need them 
to communicate something they care about. If we talk about writing, 
linked to arts and crafts, helps to develop a positive attitude towards the 
language. The last skill, thinking, is related to emotional connections: 
there exists an emotional relationship between the reader, the main cha-
racter and her story. 

On the other hand, as Bleich (1978) said: «reading can produce 
new understandings of oneself  not just a moral here and a message there, 
but a genuinely new conception of one’s values and tastes as well as one’s 
prejudices and learning difficulties» (as cited in WILAND: 2011). Intra-
personal and interpersonal intelligences, self-esteem, creativity, imagina-
tion, values, etc., are worked at the same time that language and literatu-
re; as a result, students enjoy reading in a safe environment and they ac-
hieve meaningful learning. 
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EL ROL DE LA FAMÍLIA EN LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL DEL 

SEGLE XXI: EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETÈNCIA LECTORA 
INTERCULTURAL A TRAVÉS D’UN ÀLBUM IL·LUSTRAT 

Rocío Domene Benito 
Universitat de València 

 
Llegar a la emoción, al niño real, al niño que no es «de libro», 

que es global, diverso, que tiene ideas, capacidades, emociones, 
que tiene deseos de comunicar y de que lo escuchen 

y que debe aprender a escuchar, a respetar, a compartir, 
a buscar respuestas, a construir conocimientos, 

a vivir como un ser autónomo en una sociedad plural. 
 

Anna Hervás, Emociones, acciones, conocimientos 
 
1. INTRODUCCIÓ 

radicionalment, la família ha estat un dels temes més adre-
çats als xiquets juntament amb d’altres com l’amistat o la 
natura. En aquest sentit, el principal objectiu d’aquest treball 
d’investigació consistirà a fer un recorregut històric al voltant 

del tractament del tema de la família en la literatura infantil i juvenil per a 
observar com ha evolucionat i els canvis que s’han produït per a mostrar-
ne la importància i diversitat. A més a més, ens centrarem en una anàlisi 
profunda del terme família i com en l’actualitat, subjecta a diferents vari-
ants psicològiques, socials, econòmiques i culturals, s’han configurat di-
versos models familiars, alguns dels quals s’allunyen del paradigma més 
convencional. Per tant, en una societat impregnada per un halo intercul-
tural imperant, la família entesa com un concepte universal i flexible és 
considerada com un pilar bàsic en l’educació dels xiquets com a éssers 
humans.  

En aquest sentit, amb la finalitat d’exemplificar de la manera més 
clara possible aquesta evolució, utilitzarem exemples d’àlbums il·lustrats 
que mostren diverses concepcions del terme família, des de la considera-
da com a família tradicional i nuclear fins a les noves famílies sorgides 
més recentment a causa de canvis en l’estructura social del món actual. 
Serà en les denominades noves famílies on ens centrarem principalment, 

T 
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mitjançant l’anàlisi de l’àlbum il·lustrat In Our Mothers’ House (2009) de 
l’escriptora nord-americana Patricia Polacco. A través de la història d’una 
família allunyada dels cànons tradicionals (conformada per dues mares i 
tres fills adoptats provinents de diferents ètnies i cultures), explorarem 
com tracta Polacco el tema de la família atenent al gran valor que adqui-
reix en la formació dels alumnes com a éssers humans. També, la riquesa 
d’aquest llibre resideix en el predomini de la interculturalitat, és a dir, en 
el diàleg i la interacció (ABDALLAH-PRETCEILLE: 2001) que s’estableix 
entre les diferents cultures. Per tant, In Our Mothers’ House representa 
una eina eficaç i útil per a mostrar als estudiants que no existeix un únic 
concepte de família i, així mateix, la rellevància de la interculturalitat al 
món que els envolta. 

També, a banda de la interculturalitat i la família, un altre dels ei-
xos transversals en què es fonamenta aquest estudi és la competència lite-
rària en el segle XXI (AGUADO: 2003; BALLESTER: 2007). És a dir, anar 
més enllà d’un simple desxiframent de signes, llegir entre línies, conversar 
amb les diferents cultures, respectar els altres, indagar en els missatges 
que ens transmeten els llibres per a convidar els alumnes a pensar d’una 
manera critica i reflexiva, i fomentar la seua imaginació i creativitat. 

En conclusió, mitjançant un àlbum il·lustrat els professors podem 
afavorir el desenvolupament del xiquet, no sols en àrees lingüístiques, 
literàries i cognitives, sinó també morals i cíviques. 
 
2. EL PROBLEMA DE LA DELIMITACIÓ CONCEPTUAL DEL TERME 
FAMÍLIA I LA SEUA IMPORTÀNCIA EN EL DESENVOLUPAMENT DEL 

XIQUET COM A ÉSSER HUMÀ  
En ple segle XXI, malgrat que podem trobar opinions i percepcions 

contraposades, investigadors i educadors coincideixen en la necessitat de 
revisar el terme família amb l’objectiu d’ampliar-ne els seus límits, que 
s’han advertit obsolets. Ja el 1992, amb motiu de la celebració de l’Any 
Internacional de la Família, UNICEF assenyala que: «Muchos de los 
estereotipos o convenciones utilizados para describir la vida familiar se 
han quedado anacrónicos y no se sustentan ya desde un punto de vista 
real» (1992). En aquesta mateixa línia de pensament, trobem noves de-
nominacions com pot ser la que empra Cicerchia (1994), que prefereix 
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parlar de formes familiars en què tots els nous models de família estiguen 
valorats i reconeguts per una societat plural i intercultural. També, la 
psicòloga i professora universitària argentina Eva Giberti analitza el canvi 
de gènere de la concepció familiar i substitueix l’article la per lo: 
 

parecería prudente empezar a hablar de lo familiar como una alternativa que 
permita neutralizar el mensaje monádico, único, hegemónico que prescribe el ar-
tículo la, indicativo de un modelo incanjeable, cristalizado, inamovible, intole-
rante (GIBERTI: 1994, 118-120). 
 
Tal com hem expressat anteriorment, cal desmitificar i trencar els 

estereotips socials i culturals sobre l’existència d’un únic i vàlid concepte 
de família. Així, doncs, aquesta reflexió es pot extrapolar a la literatura 
infantil i juvenil, en la qual als darrers anys ha augmentat la presència 
visible i amb veu pròpia de famílies monoparentals, homosexuals o no 
lligades per llaços de sang, entre d’altres. Orlando Rodríguez explica 
aquest fenomen que observa al continent americà així: 

 
El reflejo literario creciente de esas circunstancias, que en mayor o menor medi-
da comparten el resto de los continentes, no debe verse entonces como una acti-
tud escéptica, o como una búsqueda de sensacionalismo o una moda, sino como 
un ejercicio de aproximación a la cotidianidad infantil y juvenil (RODRÍGUEZ: 
1997). 

 
Dit d’una altra manera, per què no treballar la quotidianitat del se-

gle XXI? Per què no apropar la família als xiquets amb tot el seu simbo-
lisme, amb tota la seua essència, vitalitat i actualitat? En paraules de Mar-
tine Segalen (1992), com una «institució viva, resistent i en transforma-
ció». 
 
3. RECORREGUT HISTÒRIC: TRACTAMENT I PERSPECTIVA DE LA 
FAMÍLIA A TRAVÉS DE LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL 

A continuació, farem un recorregut històric al voltant de la presèn-
cia de la família en la literatura infantil i juvenil des dels seus inicis. Com 
hem indicat a la introducció, podem afirmar que és un dels temes favorits 
per a escriptors, editors i investigadors. 
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En la vessant investigadora, cal destacar-hi l’obra The Family in 
English Children’s Literature d’Ann Alston. En aquest monogràfic, 
l’autora britànica examina de forma exhaustiva el paper de la família en la 
literatura infantil i juvenil anglesa en el segle XIX i XX. Organitzat en 
dues parts, en la primera en detalla el sorgiment de la família nuclear vin-
culada a l’auge de la classe mitjana; així mateix, relata algunes descripci-
ons de la família en la ficció infantil des de 1818 fins a 2003. Encara que 
analitza molts tipus de famílies, deixa veure que la família nuclear tradici-
onal és, encara hui, el prototipus millor valorat, és a dir, els ideals 
d’aquest model es mostren intrínsecs en els exemples plantejats. Alston 
arriba a aquesta conclusió: 

 
At the beginning of the twenty-first century, when families and their structures 
have changed considerably in society we might expect the traditional signifiers 
of the good family to have become redundant. But as this book has shown, these 
tropes retain their importance and those families that do not fulfil the ideal are 
invariably constructed as ‘other’ to the desirable norm (ALSTON: 2008, 135). 

 
Pel que fa al terme l’altre, la interculturalitat i la diversitat hi juguen 

un paper fonamental i és ací on s’emfasitza la globalitat i la pluralitat de la 
família. Famílies nuclears (pare, mare, fill i filla), famílies extenses (pare, 
mare, fil, filla, àvia, avi…), famílies monoparentals (pare i fill, mare i fill, 
pare i filla…), famílies homosexuals (dues mares, dos pares i fills) i, tot 
això, influït per processos com divorcis o adopcions i intercanvis intercul-
turals entre distintes ètnies, religions, etc. 

Tornant a l’estructura organitzativa de llibre d’Alston, el punt se-
güent tracta d’alguns aspectes clau en qualsevol família, com ara els espais 
domèstics o el menjar. En definitiva, l’autora ens transmet la importància 
de la família al llarg de la història de la literatura infantil i juvenil en llen-
gua anglesa i destaca que, malgrat les diferències, prevalen les similituds i 
l’amor com a eix d’imbricació familiar. 

D’altra banda, analitzarem tot seguit alguns exemples d’àlbums 
il·lustrats que reflecteixen les anomenades formes familiars. En primer 
lloc, allò que entenen com a familiar nuclear, representat per un pare i una 
mare amb els seus fills pot tindre diversos matisos. Cal recalcar això, ara 
més que mai, amb la irrupció de la interculturalitat i les famílies interra-
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cials com, per exemple, a l’àlbum il·lustrat How my parents learned to eat 
(1987) d’Ina R. Friedman, obra en què un fill conta com la seua mare 
japonesa i el seu pare americà es van enamorar, i celebra la diversitat cul-
tural a través del menjar. 

En segon lloc, convé ressaltar la rellevància dels avis en l’educació 
dels fills en les conegudes com a famílies extenses. Podem citar Grandfat-
her counts (2003) d’Andrea Young, que narra la relació intercultural i 
intergeneracional que s’estableix entre un avi i una néta. En tercer lloc, la 
família homoparental és tractada d’una manera tendra en And Tango 
makes three (2005) de Justin Richardson i Peter Parnell. En aquesta his-
tòria dos pingüins mascles ajudats per un treballador del zoo en què vi-
uen aconsegueixen tindre un fill i formar una família. En quart lloc, el 
divorci es mostra en Fred Stays with me! (2011) de Nancy Cofflet, quan 
un gos es converteix en el principal salvador d’una xiqueta després del 
divorci dels seus progenitors. En darrer lloc, l’adopció ha esdevingut com 
una acció quotidiana en la vida dels xiquets com es veu en A Mother for 
Choco (1996) de Keiko Kasza. Aquest àlbum il·lustrat narra la historia de 
Choco, un ocell adoptat per una mare óssa. 

Com es pot observar a través d’aquesta petita selecció, la intercul-
turalitat s’adverteix com una norma, més que com una excepció 
(AGUADO: 2003). Així mateix, la literatura i la interculturalitat afavorei-
xen el desenvolupament d’una competència lectora intercultural entre els 
xiquets. 

 
4. LITERATURA INFANTIL I JUVENIL, INTERCULTURALITAT: 
DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETÈNCIA LECTORA INTERCULTU-
RAL DES D’EDATS PRIMERENQUES 

Per acabar el marc teòric, analitzat el desenvolupament de la famí-
lia des d’una perspectiva cultural, social i literària, ens ocuparem de com 
aprofitar aquest món tan divers i ric a través de la lectura. Aguado defi-
neix les competències interculturals com «las habilidades cognitivas, afec-
tivas y prácticas necesarias para desenvolverse eficazmente en un medio 
intercultural» (2003, 141); és a dir, aquells coneixements, procediments i 



ÍTACA 
 

 86 

principis que l’alumnat desenvolupa amb l’ajuda de l’equip docent per 
comprendre i enriquir-se del món que l’envolta, del seu jo i de l’altre. 

En relació amb aquestes competències, sorgeix la necessitat d’un 
enfocament literari com el que proposa Ballester (2007), que advoca per 
una competència literària en què els estudiants penetren el text i cerquen 
la verdadera realitat de les paraules, la seua essència real, el seu significat 
més enllà de la lectura passiva de signes (BALLESTER: 2007, 117). Per 
tant, una lectura activa es fa indispensable i afavoreix que cobre especial 
protagonisme el foment de la imaginació i el pensament crític. 

En resum, l’ús de la literatura afavoreix l’enriquiment del xiquet tan 
acadèmicament com emocionalment i aporta molts beneficis (COLLIE & 
SLATER: 1990; LAZAR: 1993; PARKINSON & THOMAS: 2000), com 
ara el desenvolupament íntegre del xiquet com a ésser humà des d’un 
punt de vista cultural, element pel qual els xiquets prenen consciència de 
la diversitat del món i de l’existència d’altres cultures i, en aquest cas, de la 
riquesa familiar. 

 
5. ANÀLISI DE L’ÀLBUM IL·LUSTRAT IN OUR MOTHERS’ HOUSE 

En seccions prèvies hem observat els diferents models de famílies 
presents en la literatura infantil i juvenil i, tot seguit, analitzarem amb 
detall l’àlbum il·lustrat In Our Mothers’ House, escrit per Patricia Polac-
co, i que té com a tema central la família homoparental. A través d’un 
llenguatge directe, poètic i senzill i unes il·lustracions farcides de tendresa 
i color, l’autora nord-americana conta la història d’una família conforma-
da per dues mares que decideixen adoptar tres fills de diferents ètnies i 
nacionalitats amb l’objectiu de fer realitat el seu somni de formar una 
família, de formar una llar en què l’amor siga el centre de les relacions que 
s’estableixen entre tots els membres de la família. 

Quant a l’estructura i punt de vista narratiu, la filla major és 
l’encarregada de contar la història de la seua família des del seu naixe-
ment. Com es construeix una família? Existeix una construcció més vàli-
da que una altra? Es coneix des del principi que aquesta no conté els ma-
teixos llaços de sang però l’amor, l’enteniment i el respecte mutu apareix 
ja a les primeres línies: «They told me how they walked across dry hot 
deserts, sailed through turbulent seas, flew over tall mountains and trek-
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ked through fierce storms just to bring me home» (2009, 1). Les descrip-
cions estan també presents quan relata l’arribada dels altres germans i les 
seues mares: «Ours mothers loved to laugh» (2009, 7). Continua amb la 
descripció de la casa on viuen, una casa que cobra vida i pot ser conside-
rada un altre personatge; de fet, com un dels més importants perquè és 
on es desenvolupen la majoria de les activitats de la família. La xiqueta 
descriu amb emoció diverses situacions com quan es disfressen en la ha-
bitació dels joguets o la felicitat que irradien els xiquets i els adults en el 
jardí mentre construeixen una casa en un arbre, tot junts i en harmonia. 

A mesura que avança l’acció, nous personatges apareixen com, per 
exemple, Miso i Wasabi, dos gossos que completen la família. En aquest 
punt, cal ressaltar la importància dels animals com a membres del cercle 
familiar, sobretot per als més menuts. Una altra situació que mereix una 
menció especial és el paper que juguen els avis en la vida dels seus néts i 
nétes. En aquesta família, la interculturalitat es troba reflectida quan ar-
riben els avis italians i s’estableix un diàleg culinari d’intercanvi de recep-
tes: «Our Italian grampa, our nonno, was in charge of cooking. We loved 
gnocchi!» (2008, 20). A més a més, de nou la casa, més concretament, la 
cuina, és l’espai on tenen lloc aquestes experiències vitals plenes d’amor i 
tendresa. El relat continua amb una celebració del Nadal amb tota la 
família reunida: «It was the best part of the day. Marmee and Meema 
would listen in and smile» (2009, 24). 

Però, desafortunadament, no tot és meravellós a la vida real i inclús 
els xiquets han de viure situacions desagradables. El personatge antagònic 
és una veïna que no accepta la família formada per Marmee and Meema: 

 
Why doesn’t that lady like us, Meema? I asked my mother. 
She just smiled at me and hugged me up. I like you, baby, she said (POLACCO: 
2009, 26). 
[...] 
What’s the matter with her, Momma, what’s the mater with her? Millie kept 
saying. 
All the neighbors closed in on us. 
She is full of fear, sweetie. She’s afraid of what she cannot understand: she do-
esn’t understand us, Meema quietly said. 
There seems to be no love in her heart, either, whispered Marmee (POLACCO: 
2009, 31). 
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Com podem comprovar, es tracta d’una dona que no accepta la di-

versitat cultural i les noves formes familiars que, fins i tot, es basen en les 
mateixes concepcions que la anomenada com a tradicional: l’amor i la 
protecció. Així ho expressa la filla: «There wasn’t a day in my life that I 
didn’t feel deeply loved and wanted by Meema and Marmee» (2009, 33). 

A banda de la família, un dels temes que es poden observar en 
aquest àlbum il·lustrat és el cicle de la vida; en altres paraules: el creixe-
ment personal d’una xiqueta des de la seua infantesa fins a la seua edat 
adulta. Els germans es casen i abandonen la casa de les mares, però no-
més és un abandonament físic, ja que les vivències viscudes a la casa ro-
mandran intactes als seus cors per sempre. 

Al desenllaç, la primogènita narra la volta als orígens: «They fell 
into the waiting arms of their grandmothers. Just as we had done» (2009, 
39). Ara són els néts els que gaudeixen de l’amor de les àvies. Finalment, 
com tot cicle vital, la mort és l’últim pas, les àvies ja no hi són físicament, 
però la casa, les habitacions, les disfresses, els jocs, la cuina i tot el que 
havien viscut amb elles es quedarà en les parets d’una de les parts més 
importants de la seua vida: «All of our hearts find peace whenever we are 
there... not only remembering them, but being there, together, in our 
mothers’ house» (2009, 44). 

Un altre aspecte rellevant en tot llibre per a infants i joves és la re-
lació que s’estableix entre la paraula i la imatge. En aquest sentit, les 
il·lustracions acompanyen el text d’una manera magistral. Podríem desta-
car les imatges on hi ha la família unida, per exemple, a la cuina (2009, 
21-22) o al Nadal (2009, 23-24), o l’última imatge, en què es mesclen els 
colors foscos que simbolitzen la nit i la mort de les àvies i les llums dels 
néts que les recorden mentre miren cap a les estreles (2009, 43-44). 

En conclusió, a través de la història d’una família homoparental 
formada per dues mares i tres fills adoptats, provinents de diferents ètni-
es i cultures, Patricia Polacco explora temes que podem considerar com a 
controvertits per als xiquets, com són les famílies amb progenitors del 
mateix sexe o la mort, però també d’altres de més tradicionals com la 
importància de les mascotes i els avis a la infantesa. Recapitulant, l’autora 
aconsegueix en unes poques pàgines confegir una història completa amb 
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molts matisos, una invitació a la reflexió. Aleshores, com es construeix 
una família? Existeix un procés de construcció més vàlid que un altre?  
 
6. CONCLUSIÓ 

Al voltant de les dues últimes preguntes formulades en l’apartat 
anterior, podem concloure amb la idea que no existeix una definició úni-
ca del terme «família». Tanmateix, la societat actual ha de conéixer i valo-
rar d’una manera equitativa tots els conjunts de persones que compartei-
xen una llar on l’amor i el respecte són els elements bàsics de coexistència. 

Tal com hem discernit al llarg d’aquest treball, la família és un dels 
temes més emprats en la literatura infantil i juvenil en la majoria de cul-
tures del món. No obstant això, cal revisar-ne el concepte i mostrar-lo 
amb les seues connotacions actuals als àlbums il·lustrats. Això és el que 
preteníem a través de l’anàlisi minuciosa d’In Our Mothers’ House, plas-
mar com són les famílies reals, les famílies dels xiquets que acudeixen 
cada dia a escola. És clar que tots els xiquets han de sentir-se protagonis-
tes de la seua educació i veure les seus experiències i vivències als textos i 
il·lustracions dels llibres infantils. De manera paral·lela, al mateix temps, 
ells desenvolupen una competència lectora i literària intercultural, que els 
permet fomentar la imaginació i el pensament crític. És a dir, mitjançant 
la lectura comprensiva i activa de la història de Patricia Polacco, els estu-
diants es pregunten els motius dels esdeveniments, analitzen d’una mane-
ra crítica les situacions menys agradables i intenten proposar solucions. 

En definitiva, a través d’un tema tan explotat i antic, però alhora 
tan viu i emergent en els nostres dies, com a reflexió sobre la família, pen-
sem que els docents, educadors i tota la comunitat educativa poden uti-
litzar la literatura com una eina eficaç amb l’objectiu de promoure la 
competència lectora intercultural, que afavoreix no sols l’aprenentatge i 
l’ensenyament de continguts purament acadèmics, sinó també de contin-
guts morals i cívics. 
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FADRINES TRADICIONALS I MODERNES 
EN LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL: 

CARACTERÍSTIQUES I VERSATILITATS EN L’EDUCACIÓ LITERÀRIA 
Elia Saneleuterio 

Universitat de València 
 
1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

n la literatura, poques vegades trobarem la solteria femenina 
com a opció vital, d’aquí la resignació i amargor amb què sol 
ser caracteritzada. Al personatge de la fadrina, se li solen atri-
buir ànsies eternes de casar-se, com en Doña Rosita la soltera o 

El lenguaje de las flores (1935), de Lorca, o en La señorita de Trevélez 
(1916), d’Arniches. La literatura, a més, sol presentar aquest tipus de 
personatge associat a un desig frustrat de maternitat que, amb freqüència, 
es canalitza cap als nebots o fills aliens, i moltes vegades les pressions so-
cials arriben més lluny encara, pretenent que tota la libido de la no casa-
da, segons ideals rancis i no qüestionats, s’oriente també cap al sacrifici i 
entrega personal gratuïta cap als altres membres del nucli familiar, com 
seria el cas paradigmàtic de La tía Tula (1921), d’Unamuno 
(SANELEUTERIO: 2016). 

Front a aquests estereotipus i des d’una perspectiva de gènere, po-
dem comparar-ho amb la figura de l’home fadrí. Encara que no s’ha estu-
diat massa des del punt de vista literari, cal advertir que es tracta d’un 
personatge a qui no se sol afegir en la literatura el paper d’oncle, sinó que 
destaca per la seua autonomia i a qui és atribuïda una activitat sexual de 
vegades més viva que als personatges masculins que viuen en monogàmia 
(GÓMEZ & SALGUERO: 2014). L’excepció, la trobem en personatges 
fadrins que no s’han casat per causa d’alguna discapacitat psíquica o, fins i 
tot, física. 

Fins i tot, en certs països existia una tradició segons la qual la filla 
menuda d’un matrimoni estava destinada a no casar-se per poder dedi-
car-se a la cura dels pares vells. Aquesta imposició social i familiar és ar-
replegada en novel·les com la de Laura Esquivel, Como agua para chocolate 
(1989), en què la protagonista, personatge sobre qui recau l’esmentada 
obligació, a més, es diu Tita, com si el seu destí estigués efectivament 

E 
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predit a esdevenir la tia de la família. L’argument se centra en la resistèn-
cia de Tita i, de fet, són altres personatges els qui acompleixen rols ma-
ternals amb ella, sense ser-ne família, com Nacha, la cuinera. 

Sense el caire amable i benèvol tenim Férula, de La casa de los espí-
ritus (1982). Isabel Allende la titlla de «regia matrona» que, de rostre 
angulós i amb el seu «moño de solterona», també és austera, però arriba 
més enllà, fins al punt de considerar pecaminós gastar els estalvis en ca-
pritxos, i creure que Déu castiga per eixe motiu. Aquesta devota es dedica 
a cuidar sa mare en la seua malaltia —amb eixe pretext declina les pro-
postes de matrimoni de dos pretenents— i, quan mor, «se encontró sola 
y sin nada útil a lo cual dedicar su vida a una edad en que no tenía ilusión 
de casarse». És maternal amb el seu germà, però sobretot amb la cunya-
da, Clara, de qui es converteix en confident, mèrit lloable per a ser un 
personatge força misteriós, callada durant anys des que morí sa germana 
Rosa. En nàixer els nebots, també es dedica a cuidar-los, amb tanta abne-
gació que no li queda temps ni per a anar a confessar-se. 

En tot cas, resulta interessant observar que estem davant un perso-
natge que sol quedar definit en funció de la resta de membres de la famí-
lia —és a dir, com a tia— i que, en aquest cas, i amb sonades excepcions 
com La tía Tula, sol ser personatge secundari, amb major o menor pes en 
la trama. Amb tot, també s’ha investigat que la caracterització tradicional 
de la fadrinota, sovint grotesca per trobar-se definida per absència (no és 
mare, no és esposa...), està invertint-se en la literatura actual precisament 
cap a l’extrem contrari, com a arquetip d’una identitat femenina individu-
al i satisfeta (BARRAGÁN: 2003; QUILES: 2012). 

Davant d’aquest panorama apareix l’interés per aprofitar les carac-
teritzacions esmentades per a servir els objectius de l’educació literària, ja 
que moltes apareixen en obres infantils i juvenils: entre la continuïtat i la 
ruptura, unes perpetuen estereotips i d’altres proposen alternatives, di-
nàmiques que considerem interessants per a il·lustrar determinats es-
quemes que el lector avançat aplica per a la comprensió i anàlisi del que 
llegeix i que poden aprofitar-se per a la formació de la competència literà-
ria de xiquets i joves. 

Precisament, la pràctica de la literatura comparada és una de les 
claus que els experts aporten per a la necessària renovació de l’educació 
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literària (BALLESTER: 2007; MENDOZA: 2004; DE AMO: 2003; 
NÚÑEZ: 1998), donada la seua versatilitat per a ampliar i cohesionar les 
diferents competències (BORDONS: 1994, 27-36). Quant als objectius de 
la investigació, podem condensar-los en dos: 

 Sistematitzar les característiques que presenten els personatges 
femenins que assoleixen certa edat sense passar pel matrimoni, a 
partir de l’anàlisi d’una mostra pertanyent a obres incloses en el cà-
non de la literatura infantil i juvenil. 

 Determinar si serveixen, en termes generals i sense entrar a concre-
tar edats i etapes, per educar en la discriminació de tradició i mo-
dernitat dins d’un context més ampli de la formació literària. 
 

2. MÈTODE 
El disseny de l’estudi és de tall qualitatiu, i té a veure amb els mè-

todes de la investigació literària. Partint d’algunes lectures en fase de pre-
anàlisi, tenint en compte la identificació de modernitat amb la considera-
ció de la independència econòmica i sentimental de la dona respecte del 
baró (LÓPEZ-GARCÍA-TORRES, SANELEUTERIO & RUBIO: 2015), es-
tablim tres criteris d’anàlisi, pertanyents a les esferes de convivència, acti-
tuds i creences o mentalitat dels personatges, als quals n’afegim un quart 
segons la valoració del caràcter o connotacions transmeses al lector, que 
potser estaran relacionades amb la identificació del grau de modernitat 
que representa el personatge (taula 1): 

 
Esfera Criteri M (modernitat)   T (tradició) 

Convivència Grau d’independència 
domèstica Habitatge independitzat Convivència amb 

familiars 

Actituds Grau d’independència 
en relacions familiars 

Despreocupació Rols maternals amb 
nebots/fills aliens 

Creences 
Grau d’independència 
de la religió o mentali-

tat tradicional 

Autonomia de pensa-
ment i mentalitat pro-

gressista 

Devoció religiosa 
lligada a la consciència 

de «pecat» 

Caràcter Grau d’amabilitat als 
ulls del lector Connotacions positives  Connotacions negati-

ves 
 

Taula 1. Definició de les categories d’anàlisi. Font: elaboració pròpia 
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Entenem que, per valorar el grau de conformitat o modernitat del 
personatge, aquest haurà de situar-se cap a una banda o una altra de cada 
criteri. El corpus de què partim conté sis novel·les i dos obres teatrals, 
que pertanyen al cànon LIJ en la mesura en què s’utilitzen o s’han utilit-
zat alguna vegada per a l’educació literària de joves i adolescents: 

 Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca 
 Ifigenia, de Teresa de la Parra 
 La casa de los espíritus, de Isabel Allende 
 La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda 
 La tía Tula, de Miguel de Unamuno 
 La señorita de Trevélez, de Carlos Arniches 
 Les noies de filferro, de Jordi Sierra i Fabra 
 Posa una tia Adela a la teua vida, de Núria Pradas 

En totes trobem un personatge femení que respon als trets asse-
nyalats bàsics, però les diferències són paleses des d’una primera lectura. 
L’anàlisi dels resultats ho confirmarà. 

 
3. RESULTATS 

En primer lloc, mostrem els noms de pila dels personatges feme-
nins de les obres esmentades que presenten la condició de solteria madu-
ra i en mostrem la correspondència amb l’obra a què pertanyen. 

 
Personatge Obra a què pertany Autor o autora 
Adela Posa una tia Adela a la teua vida Núria Pradas 
Clara Ifigenia Teresa de la Parra 
Enriqueta La plaça del diamant Mercè Rodoreda 
Férula La casa de los espíritus Isabel Allende 
Flora La señorita de Trevélez Carlos Arniches 
Gertrudis La tía Tula Miguel de Unamuno 
Luisa Les noies de filferro Jordi Sierra i Fabra 
Rosita Doña Rosita la soltera Federico García Lorca 

 

Taula 2. Relació de personatges seleccionats. Font: elaboració pròpia 
 

Analitzats els personatges seleccionats amb el mètode descrit, tro-
bem la distribució d’atributs que queda representada al gràfic 1: 
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Creences

Actituds

Convivència

 

Gràfic 1. Caracterització dels personatges femenins seleccionats. Font: elab. pròpia 
 
Podem observar que, si considerem el quart criteri, aquest pot ser 

previst en funció de la resta, ja que tendeix a col·locar-se cap a on apunten 
almenys dos dels tres criteris valorats (gràfic 2). Els casos particulars dels 
dos personatges dramàtics, els discutirem en el següent apartat. 
 

Adela
Clara

Enr
iqueta

Fé
ru

la
Flo

ra

Gertr
udis

Lu
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Rosit
a

Caràcter

Creences

Actituds

Convivència

Gràfic 2. Relació amb caràcter o valoració del lector. Font: elaboració pròpia 
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4. DISCUSSIÓ I IMPLICACIONS EDUCATIVES 
La visualització dels resultats a través dels gràfics 1 i 2 mostra la re-

lació entre els criteris d’anàlisi. Potser la convivència facilita l’assumpció 
per part del personatge de certs rols maternals; quan el protagonista o el 
punt de vista de la narració se situa en un personatge de la generació pos-
terior, això sol ser percebut com a intromissió en la seua educació i, per 
tant, sol fer una impressió negativa al lector, que òbviament es troba in-
fluït per la perspectiva homodiegètica, i que es dissipa en cas de narradors 
heterodiegètics. 

Quan l’habitatge és separat, amb l’excepció de Férula, la sensació és 
de modernitat: encara que es preocupen pels nebots, no se sent una preo-
cupació invasora. El cas d’Adela, en Posa una tia Adela a la teua vida 
(PRADAS: 2010), per exemple, és el d’una dona que en un primer mo-
ment és rebutjada per la neboda perquè aquesta li atribueix tots els seus 
prejudicis. L’aventura la farà canviar d’opinió: descobrirà en la tia Adela 
una persona entranyable i plena de valors. El personatge es transforma en 
un model que cal seguir, encara que no un model convencional, sinó a 
l’altura de les expectatives d’una adolescent. 

Amb un grapat de lectures, o amb el contrapunt de propostes 
animades que enganxen els alumnes, lectors de diverses edats poden co-
mençar a interpretar què resulta prototípic i què potser s’allunya de la 
tradició establerta quant a aquests rols femenins: ser persones indepen-
dents, ser amables o bruixes, cuidar els nebots... Aquestes interpretacions 
haurien de trobar ancoratges concrets en la narració; quant als personat-
ges femenins, la territorialització esdevé fonamental en la construcció 
actancial (SANELEUTERIO: 2010) i la seua explicitació revela continguts 
de vegades ocults que perpetuen estructures patriarcals. Qüestionar-les és 
un dels objectius que l’abordament de la solteria literària no hauria de 
desestimar. En el cas que ens ocupa, la determinació del context cultural 
pot esdevenir crucial, com mostra el quadre (taula 3). 
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 Antic  Actual 

Rural Gertrudis 
Férula    

 Clara 
Flora 

Rosita 
Enriqueta  

Urbà   Luisa 
Adela 

 

Taula 3. Relació amb tipus de context cultural. Font: elaboració pròpia 
 
Clara, Rosita i Florita, però sobretot aquestes darreres, resulten 

grotesques (KAYSER: 1964; SANELEUTERIO: 2012; 2013). Clara (DE LA 
PARRA: 1924) accepta el seu fracàs amorós i no està disposada a lluitar 
més; la resignació per a ella té com a conseqüència l’agror de caràcter i el 
tancament (GUERRA DE AVELLANEDA: 2009), cosa que neutralitza 
l’ambient urbà de fora, ja que no hi té contacte. Com a contrapunt, les 
altres dues solteres, ni simpàtiques ni antipàtiques, tenen un desig de 
matrimoni que sí que és mantingut durant les respectives trames a pesar 
de les evidències del seu impossible acompliment. En el cas de Flora, les 
seues creences són producte d’una broma, però el de Rosita, fruit també 
d’un engany però més complicat, resulta paradigmàtic: 

 
Yo lo sabía todo. Sabía que se había casado; ya se encargó un alma caritativa de 
decírmelo, y he estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena de sollozos que 
aun a mí misma me asombra. Si la gente no hubiera hablado; si vosotras no lo 
hubierais sabido; si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su men-
tira hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo 
sabían todos y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi 
modestia de prometida y daba un aire grotesco a mi abanico de soltera (GARCÍA 

LORCA: 1935, 215). 
 
Luisa Cadafalch (SIERRA I FABRA: 1999), per la seua banda, és ca-

racteritzada com a vella prematura, solitària, vestida amb austera roba 
negra, suspicaç fins a tal punt que el lector no espera que col·labore amb 
el narrador, un jove periodista que està escrivint un article sobre la seua 
neboda, Vanessa Molins, una supermodel més coneguda com a Vània, 
desapareguda deu anys enrere. Però Luisa hi col·labora, i aquest canvi no 
exempt de sorpresa fa que el lector es replantege el paper que té la carac-
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terització dels personatges en les expectatives argumentals, que no deixen 
de ser un reflex dels prejudicis que en realitat s’apliquen en les relacions 
socials de la vida quotidiana, i que durant el procés de formació en la in-
fància o adolescència la literatura pot ajudar a evidenciar. Per contra, un 
altre personatge femení, també fadrí però envoltat d’un gran misteri du-
rant tota la trama, recull les funcions maternals inexistents en Vània des 
que morí sa mare, també soltera, per cert. És Noraima, la criada que aca-
bà convertint-se en amiga i confident; per a ella, Vània és «més que una 
filla», li dirà. 

Personatge paregut resulta Enriqueta (RODOREDA: 1962): sembla 
que adopte la protagonista com a filla, però sense els prejudicis morals 
que s’atribueixen als altres personatges analitzats, principalment Gertru-
dis i Clara (SANELEUTERIO: 2004; FAGES: 2008). Com veiem, l’instint 
de maternitat, que no deixa de ser un mite, una necessitat de la societat 
patriarcal per a perpetuar-se (RUIZ: 2011), és resolt de diverses maneres 
en les obres del corpus; la seua anàlisi, però, donaria per a una recerca a 
banda. 

Si comparem els personatges literaris analitzats amb la lectura que 
en fan sèries de dibuixos animats que l’alumnat pren com a referent cul-
tural, com ara The Simpsons (MARTA & TOVAR: 2011), les fadrinotes 
germanes de Marge que hi apareixen arriben a ser un contramodel: fu-
men, son antipàtiques i no tenen necessitat de casar-se ni instint mater-
nal de cap tipus... Conformen un cas ben particular que desentona dels 
perfils literaris esbossats: modernes, però tan autònomes i desenteses que 
no generen simpatia. Trobem que estan independitzades de la resta de la 
família, però no entre elles. I potser això determina el seu comportament 
i mentalitat: no estan definides per la solitud. 

L’estat civil de les fadrines trascendeix els límits civils i amera totes 
les esferes de la persona, cosa que la literatura sol evidenciar més exagera-
dament. Pensem que es tracta d’una condició social que s’expressa lin-
güísticament a través del diminutiu. Al tractament de senyoreta s’afegeix 
la tendència al diminutiu del nom (Rosita, Florita, etc). La qüestió ono-
màstica en aquests tipus de personatges és molt més profunda; per 
exemple, la sonoritat del nom juga literàriament un paper simbòlic que 
pot ser explotat en l’educació literària, com mostren estudis recents: 
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noms amb vocals més obscures per a personatges antipàtics (Gertrudis, 
Férula), diminutius per a connotar feblesa i tendresa (Rosita, Enriqueta), 
noms directament denotatius (Soledat, Prudència, Angúnia, en altres 
casos). Les connexions, extrapolables a la resta d’elements d’una obra, 
resulten fonamentals per a gaudir estèticament i intel·lectualment de la 
literatura, així com per a assolir-ne una representació crítica enriquida 

Deixem esmentat, encara que requereix una recerca a banda, un 
dels contrapunts de la nostra investigació, que és la representació 
d’aquests tòpics en la narrativa màgica a través de la dicotomia fada ma-
drina-bruixa, personatges que s’enfronten en molts contes de tradició 
oral (Blancaneu, Ventafocs, etc.). La primera, la fada, és la representació 
de la tieta prototípica, però amb veritables poders protectors, mentre que 
la bruixa seria la figura hiperbòlica de tot el contrari: viu apartada, és des-
agradable, odia els nens... Potser queden representats, així, els dos ves-
sants tradicionals de la solteria femenina, que es recullen en la LIJ poste-
rior amb propostes originals, però que no els qüestionen, com ara les 
bruixes de The witches (DAHL: 1983). 
 
5. CONCLUSIONS PROVISIONALS I PROSPECTIVA 

Les obres seleccionades aporten interés per a la millora de les com-
petències implicades en la discriminació de plantejaments tradicionals o 
moderns en la caracterització dels personatges literaris. Així, el personat-
ge de la dona madura i fadrina troba en el cànon analitzat representaci-
ons suficientment variades per a il·lustrar les diferències que volem fer 
paleses. 

D’altra banda, la identificació del context cultural en què 
s’ambienta el relat per part del lector en formació pot esdevenir un requi-
sit per a discriminar el grau de conformitat o modernitat que el personat-
ge suposa en cada cas. La investigació continua, en tot cas, amb l’anàlisi 
d’algunes propostes de caracterització de la solteria madura que amplien 
la perspectiva a la LIJ universal actual i clàssica: la trilogia de La guerra de 
les Bruixes o la sèrie Víctor, de Maite Carranza; els volums de Harry Pot-
ter, de J. K. Rowling; el ja esmentat The witches, de Roald Dahl; Little 
Women, de Louise May Alcott; The Adventures of Tom Sawyer, de Mark 
Twain, etc. 
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EL USO DE LAS TIC EN LA DIDÁCTICA DE LA LITERATURA 
Isabel Dans Álvarez de Sotomayor 

Universidade de Vigo 
INTRODUCCIÓN 

oy los docentes de Didáctica de la Literatura y sus alumnas 
y alumnos universitarios se ven confrontados con la necesi-
dad de desarrollar la enseñanza-aprendizaje por los distin-
tos géneros y etapas históricas. Ahora bien, el reto sobre 

cómo enseñar o aprender literatura implica una reflexión más amplia. En 
el presente trabajo se aportan razones para el uso de las tecnologías en la 
Didáctica de la Literatura. 

Nos encontramos ante un preocupante descenso del hábito lector 
que reflejan las últimas encuestas del barómetro CIS (diciembre 2014), 
junto con la observación del alumnado universitario con escasa habilidad 
para decodificar las obras literarias. De hecho, se supone que se lee y se 
escribe más, pero el modo ha cambiado radicalmente. El medio que se 
utiliza de forma primordial para hacerlo es el móvil y la red. El enfoque 
comunicativo de toda didáctica de la literatura reclama de forma acucian-
te incorporar estas tecnologías o, cuando menos, la reflexión sobre las 
mismas. 

Señala Cassany (2012, 20) cómo es vigente la tradicional conver-
gencia de los medios. Es decir, la conveniencia de leer y escribir combi-
nando el soporte en papel y el soporte digital. A esto se refiere la inclusi-
ón de las herramientas virtuales, pues no se trata de excluir los libros en 
papel. La aplicación didáctica que combina ambos materiales está lejana 
porque la realidad se ha centrado en una euforia por Internet y los dispo-
sitivos electrónicos, que no siempre lleva asociada una programación 
educativa. Pensar sobre cómo enseñar con estos medios en la educación 
formal conlleva reflexionar sobre cómo aprendemos en las situaciones 
informales. 
 
LITERATURA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

Estos nuevos lectores manifiestan una crisis de la lectura literaria y 
también un nuevo horizonte de expectativas, vinculado a un cambio en el 
canon estético (LLUCH: 2010). Esta natural evolución que acompaña al 
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desarrollo de nuestra sociedad se caracteriza por una prevalencia del ico-
no sobre el texto, con una lectura en la red como «rastreo» frente a la 
lectura como «indagación». Es cierto que la reivindicación sobre la lectu-
ra es parte programada del eslogan que repiten las instituciones y no lo es 
menos el hecho de incorporar la tecnología como remedio educativo uni-
versal. 

Más aún, las potentes transformaciones sociales y, en concreto, las 
que son producidas en la denominada sociedad del conocimiento condi-
cionan de algún modo la enseñanza en un contexto multidisciplinar. En-
señar hoy es mucho más que dominar un conjunto de reglas gramaticales 
y todavía ser capaz de producir textos. Esto es imprescindible como ad-
quisición de conocimientos básicos, pero debe estar completado por un 
enfoque donde se priorice un aprendizaje con la práctica, acompañada de 
retroalimentación y reflexión. 

La sociedad del conocimiento propicia nuevas relaciones sociales, 
que modifican la adquisición de los aprendizajes. El cambio social pivota 
sobre tres dimensiones (DE CLERQ: 2009). El primero es el bajo coste de 
infraestructura para producir y publicar contenidos; el segundo trata 
sobre la democratización de la opinión pública, constituyéndose los pro-
pios usuarios en «decididores» (utilizando la terminología de Lyotard) al 
compartir, difundir, votar y comentar con sus mensajes y enlaces. Por 
último, el consumo de la información es filtrada por el propio usuario y 
se canaliza en distintas fuentes. Así, podemos establecer un paralelo en la 
enseñanza donde la posibilidad de acceder libremente a multitud de re-
cursos, la replicabilidad y la capacidad de rehacer cooperativamente con-
tenidos digitales se suma al docente como experto curador de contenidos 
o seleccionador de los mismos. 

Especialmente relevante es el papel que ocupa la nueva dimensión 
de espacio y tiempo en relación al aprendizaje de Literatura. La proximi-
dad con cualquier usuaria o usuario a través de los espacios virtuales es 
una ventaja para romper el horizonte de recepción del joven lector litera-
rio. Asociar el aprendizaje a los nuevos medios sociales pone en relación a 
alumnas y alumnos con sus otros espacios de consumo, cercanos al ocio y 
a su vida cotidiana. En esta línea se orienta esta propuesta: aprender a 
aplicar los conocimientos en entornos variados, con especial interés en los 
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espacios digitales, para determinar en qué situaciones son aplicables cier-
tos conocimientos y en cuáles no.  
 
COMPETENCIAS Y COMPETENCIA DIGITAL 

Aun cuando el marco legislativo viene diseñando unos parámetros 
de enseñanza en torno a las competencias (LOE y LOMCE) y las insti-
tuciones comienzan a diseñar formación para el profesorado en estas 
áreas (cursos MOOC en la plataforma EDUCALAB, títulos oficiales 
sobre educación y tecnología, etc.), estamos siempre comenzando en esta 
tarea. Los discursos manidos sobre la brecha social producida entre gene-
raciones de «nativos» e «inmigrantes» digitales está siendo sustituido por 
los «residentes o visitantes digitales» (PRENSKY: 2011). El alumnado 
que está hoy en nuestras aulas universitarias es quien continuará esta 
naciente y supuesta revolución tecnológica. 

Las aulas están dotadas de medios en general, gracias a las inversi-
ones estatales y privadas desde el Plan Escuela 2.0 hasta las recientes po-
líticas 1:1 (AREA: 2014), un dispositivo para cada alumna y alumno. 
Ahora bien, la competencia digital del profesorado que pronto estará 
impartiendo clase de Literatura no es suficiente. Los planes de estudio de 
Ciencias de la Educación contemplan materias en torno a la Tecnología, 
pero son las Didácticas específicas quienes deberían también incorporar 
las nuevas metodologías en su programación. En este caso, la Didáctica 
de la Literatura es un terreno por explorar, ya que los frentes son muchos 
como hemos mencionado: el descenso del interés lector, la escasa forma-
ción en lectura literaria y la falta de práctica digital de los potenciales ma-
estros. A nuestro favor juega el hecho de que el uso de la tecnología tiene 
una gran aceptación en las aulas. 

Conlleva una dificultad también en la selección por la gran varie-
dad de herramientas. No solo se alcanzan contenidos, sino que se desar-
rollan competencias, nuevas habilidades cognitivas para la toma de deci-
siones. La reproducción de informaciones se abre a la producción, a las 
soluciones creativas y abiertas, personalizadas con marcadores, replica-
das, individualizadas y compartidas simultáneamente. Y todo ello en 
cualquier lugar (no solo en el centro educativo y en el hogar) y en cual-
quier momento (no solo en el horario lectivo o de estudio) y desde cual-
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quier aparato (no son instrumentos exclusivos estudiar o divertirse, sino 
que comparten ambas cualidades). 

Estas implicaciones, entre otras, provienen del ir la educación tras 
la tecnología buscando su alimento allí, volviendo de nuevo a confundir el 
medio con el fin. Podemos considerar, por ejemplo, como las herramien-
tas creadas con fines sociales responden a dichas finalidades. La calidad 
educativa puede probar y adaptar toda cuanta herramienta se diseñe, no 
obstante, debe seguir unos parámetros básicos. Es éste un primer paso 
que facilita el objetivo final: mejorar la calidad de la enseñanza literaria 
partiendo desde la realidad del propio alumnado, inmerso en una socie-
dad digital. Los futuros docentes habrán de ser quienes hagan posible 
una iniciación y desarrollo lingüístico tal que sirva como estrategia co-
municativa en los nuevos contextos de producción (escribir en la red, por 
ejemplo) tanto como en las situaciones más cotidianas (contar una anéc-
dota). 

Así mismo, la enseñanza de la Literatura está cerca de la pasión 
lectora y la conexión a través de obras cada vez más complejas en cuanto 
que trascienden el soporte físico del libro. En suma, parece del todo nece-
sario estimular en los potenciales maestros una mejora del hábito lector 
utilizando los beneficios de la tecnología, que habrán de contagiar a su 
vez en su alumnado. Esta cadena de motivación es un requisito necesario 
para alcanzar mejores resultados; es decir, más lectores y mejor formados. 
Un estudio recientemente publicado Students, Computers and Learning. 
Making the Connection (2015) de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OECD) pone de relieve la importancia de refor-
zar la capacidad de los estudiantes para navegar a través de textos digita-
les. Ahora bien, el informe es rotundo al señalar que todos los estudian-
tes primero deben estar equipados con las habilidades básicas de lectura, 
escritura y aritmética, para que puedan participar plenamente en las soci-
edades digitalizadas del siglo XXI. 

Es necesario leer bien para poder navegar adecuadamente. El De-
creto autonómico de Galicia de Educación Primaria anima en esta direc-
ción: 
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El currículo de este siglo no puede dejar de lado las tecnologías de la informaci-
ón y de la comunicación (TIC). Toda su potencialidad en relación con el desar-
rollo de las habilidades lingüístico-comunicativas debe aprovecharse en las aulas 
para favorecer interactivamente tanto el aprendizaje de lenguas y el desarrollo de 
las competencias básicas del alumnado como el propio aprendizaje del uso de es-
tas tecnologías (XUNTA DE GALICIA: 2014). 
 
Una objeción posible es la que enfrenta tecnología y lectura litera-

ria. Los datos parecen señalar todo lo contrario: los lectores lo hacen a 
través de cualquier medio. Es cierto que los libros electrónicos no alcan-
zan de ninguna manera a superar las ventas de los libros en papel 
(OBSERVATORIO DEL LIBRO Y LA LECTURA: 2014). El problema conti-
núan siendo quienes no leen en ninguno de los soportes disponibles. 

La educación digital en las comunidades autónomas españolas im-
pulsa la dotación de dispositivos individuales, primero portátiles y ahora 
tablets. Este sistema denominado 1:1 puede favorecer los mecanismos de 
atracción a la lectura, quienes requieren profesoras y profesores formados 
para que se produzca un verdadero aprendizaje en las aulas. Dicha for-
mación supone un cambio de perspectiva: el docente no es quien posee 
únicamente el conocimiento, sino que los aprendizajes son continuos y 
fluidos en contacto con otros profesionales en la red. Invertir en el diseño 
de una identidad digital profesional del profesorado redundará en un 
gran beneficio para sus alumnas y alumnos, quienes por ósmosis o por 
mímesis seguirán con toda probabilidad este camino. 
 
METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Durante el curso 2014-2015 se puso en práctica una experiencia 
didáctica innovadora, que consistió en utilizar tecnologías de la informa-
ción y comunicación para diseñar actividades de aprendizaje literario. La 
experiencia tuvo lugar en la Universidade de A Coruña entre el total de 
las alumnas y los alumnos de 2º curso del grado de Maestro en Educaci-
ón Primaria. 

El proceso recorrió tres momentos de investigación: al comienzo se 
provocó la reflexión del alumnado sobre su propia experiencia personal 
para aprender con tecnologías en el aula. Los datos obtenidos confirman 
que, a pesar de tratarse de supuestos «nativos digitales», el uso de los 
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espacios virtuales en sus escuelas ha sido escaso o nulo. Por tanto, todas 
las prácticas digitales suponían una novedad aplicada al ámbito profesio-
nal (en este caso, educativo). El hecho de tener que descubrir por si mis-
mos las consecuencias de usar tecnología para enseñar Literatura, sin 
haberlo disfrutado o padecido anteriormente supuso un nuevo aliciente 
entre los estudiantes. Prueba de ello es el gráfico 1, donde puede obser-
varse como el 78% decidieron optar por un trabajo digital para ser evalu-
ados. 

 
Gráfico 1. Porcentaje de trabajos digitales de Didáctica de la Literatura  

 
Los trabajos realizados giraron en torno a dos ejes: producción de 

espacios virtuales que inician una identidad digital profesional en el sec-
tor educativo y diseño de actividades digitales literarias. En el primer caso 
se trató de la elaboración de lugares digitales que sirvieran de núcleo para 
la difusión de sus propias creaciones destinadas a alumnas y alumnos de 
primaria y las reflexiones sobre el mundo educativo como próximos do-
centes. Para esto se diseñaron blogs y cuentas de Twitter, que funcionan 
como espacios personales de aprendizaje. A modo de ejemplo, puede 
verse la siguiente figura. 
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Figura 1. Pantalla de la cuenta de Twitter de un grupo de estudiantes 
titulada «Hablando de Primaria»  

 
En el segundo caso, más frecuente, se utilizaron herramientas vir-

tuales específicas para diseñar actividades en torno a un género literario 
determinado o una obra literaria. Los recursos digitales elegidos por los 
estudiantes fueron, entre otros, Glogster y Piktochart, por su capacidad 
sintetizadora como póster mutimedia; ScreenOmatic y Youtube para la 
construcción de videorrelatos capaces de generar narrativa digital medi-
ante una storytelling, sitios web específicos gratuitos para la creación de 
páginas de contenidos como Blogger y Wordpress junto a Mediawix. En 
cualquier caso, se ha comprobado que los estudiantes difunden sus crea-
ciones a través de sus propias redes sociales, lo que genera un efecto mul-
tiplicador del beneficio social de este sistema de enseñanza-aprendizaje. 
Se favorece así una mejora de la percepción de las identidades juveniles y 
se contribuye a rellenar el espacio digital de recursos educativos abiertos. 

Los trabajos presentados oscilan entre temas diversos como puede 
verse en los siguientes títulos: «Experiencia didáctica con poesía», «La 
Cenicienta», «La piñata teatral», «Storytelling», «Creación de un espacio 
de literatura digital para Educación Primaria», «Invención de un cuento 
y su creación digital», «Hablando de Primaria», «Anatomía de las biblio-
tecas, «Análisis de un recurso web», «Creación de actividades a partir de 
diversos géneros literarios», «Proyecto lector de animación a la lectura: 
biblioteca de aula», «Trabajando en digital», «Proyecto literario para un 
aula de Educación Primaria: Mitos y Leyendas», «Espacio digital de re-
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cursos y actividades para trabajar la literatura», «Como te cuento», «El 
teatro en el aula». 

Durante el proceso de interacción de alumnas y alumnos para en-
tender y resolver una aplicación digital en Didáctica de la Literatura, se 
logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que 
puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendiza-
je, que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que 
desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, además de 
comprometerse en su mejora profesional. Detectar sus propias carencias 
como lectores facilita la inversión en innovadoras actividades en el espa-
cio virtual. 

Los resultados muestran un horizonte alentador, aun cuando con-
viene señalar con objetividad algunos inconvenientes detectados. En pri-
mer lugar, una parte del alumnado carece del esfuerzo suficiente para 
convertirse en productor de contenidos digitales y se limita a la repro-
ducción de otras fuentes. En segundo lugar, el tiempo para la realización 
de dichas experiencias didácticas es ingente y, por último, requiere un 
nivel de competencia digital alto en el profesorado formador de estos 
estudiantes. La esperanza en que esta metodología de «hacer hacer» para 
aprender a enseñar en digital es útil queda plenamente justificada con la 
valoración de los participantes. Estos mostraron un alto grado de satis-
facción y han exportado las nuevas habilidades a otras materias. Asimis-
mo, el aguijón de la inquietud por seguir explorando la educación digital 
como fuente de motivación literaria en las aulas está presente en todo el 
grupo. 
 
CONCLUSIONES 

El uso de una metodología que incorpore la utilización de las tec-
nologías de la información y comunicación en la Didáctica de la Literatu-
ra supone numerosos beneficios para el aprendizaje. Abren las puertas al 
alumnado a la adquisición de conocimientos con sentido. Facilita la par-
ticipación y la comunicación interpersonal entre profesorado y alumna-
do, entre el propio alumnado y con otras personas y profesionales pre-
sentes en las redes sociales. Los entornos interactivos propician un 
aprendizaje activo a partir de los errores y el desarrollo de la iniciativa, 
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con nuevas posibilidades de orientación y tutorización a distancia. El 
estímulo motivador es acicate de las aptitudes creativas gracias a la utili-
zación de herramientas de diseño y multimedia en general. Genera un 
aprendizaje abierto y diverso, en contacto con otros saberes de forma 
empírica. 

Acercarse a la literatura a través de la tecnología para acercar a 
otros es la meta de la experiencia didáctica aquí mostrada. Los resultados 
son positivos y abren el campo de investigación y experimentación a nue-
vos modelos metodológicos que impliquen la lectura digital y el diseño de 
actividades virtuales. Con todo, el reto más difícil ha sido no la adquisici-
ón de ciertas habilidades con nuevas herramientas o con fines diversos 
(hasta ahora el ocio y en adelante también el educativo), sino la mejora de 
la identidad digital de los estudiantes como futuros profesionales de la 
enseñanza. Junto a ello, el hecho de haber tenido que manejar multitud 
de textos literarios ha aumentado las fronteras de su experiencia lectora e 
inquietud por leer más y mejor.  
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ADQUISICIÓ DEL PARÀMETRE DEL SUBJECTE NUL EN CATALÀ 
Elena Verdú Seguí 

Universitat d’Alacant 
 

1. INTRODUCCIÓ 
l present treball se situa dintre del camp d’estudi de la Lin-
güística. Concretament correspon a l’especialització dedicada 
a la investigació en l’adquisició del llenguatge. L’interés per 
aquest tema va nàixer durant una estada en la Universitat 

Autònoma de Barcelona on vaig tenir l’oportunitat de cursar 
l’assignatura d’Adquisició del Llenguatge amb la Dra. Anna Gavarró. El 
descobriment d’aquest camp em va conduir a sol·licitar la tutorització 
del meu TFG en el Departament de Lingüística de la Universitat 
d’Alacant on la professora Claudia Comes va acceptar de bon grat la 
meua proposta. 

Aquest treball estudia l’adquisició del paràmetre del subjecte nul 
en català. La qüestió de la qual partisc i que guia el meu treball és la 
següent: els xiquets catalanoparlants menors de 5 anys, han fixat cor-
rectament el paràmetre del subjecte nul? 

Arran d’aquesta qüestió se’n deriven d’altres: què és un paràme-
tre? Des de quina edat partim? Per què fins als 5 anys? I la més impor-
tant de totes: quin és l’objectiu que perseguim? A poc a poc anirem 
resolent aquestes preguntes. 

Abans, però, d’iniciar l’explicació cal destacar que la nostra anàli-
si i totes les idees que exposarem al llarg d’aquest treball, s’han realitzat 
mitjançant la teoria de la Gramàtica Generativa de Chomsky. Aquesta 
sosté que els éssers humans estan equipats amb un nombre finit de 
coneixements que els permet construir i interpretar un nombre infinit 
d’oracions, oracions gramaticals. Així doncs, podem dir que la gramàti-
ca generativa és el conjunt de regles que permet generar totes les mani-
festacions lingüístiques d’una llengua de manera simple, exhaustiva i 
general. 

 
 
 

E 
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1.1 TEORIA DELS PRINCIPIS I ELS PARÀMETRES 
El plantejament de la gramàtica com un conjunt de principis i pa-

ràmetres naix amb Chomsky (1981) arran del seu desig d’explicar el 
problema de l’adquisició del llenguatge. Chomsky considerava d’allò 
més sorprenent el salt que existeix entre el conjunt de dades lingüísti-
ques, menut i arbitrari, d’un xiquet quan aprèn una llengua i la gran ha-
bilitat dels adults per a interpretar i produir missatges a partir d’un 
nombre finit de recursos lingüístics. Aquesta «pobresa de l’estímul» 
porta a un plantejament on s’extrau tot el possible de la gramàtica de les 
llengües particulars i s’incorpora en forma de principis a la Gramàtica 
Universal (GU). Per tant, podem dir que «un principi gramatical és una 
condició que obeeixen totes les gramàtiques de les llengües humanes, 
sense excepció i independentment de variacions tipològiques» 
(PICALLO: 2004, 10) 

Cadascun d’aquests principis universals té una sèrie de paràme-
tres, és a dir, valors que es fixen en cada llengua. En altres paraules, un 
paràmetre és allò que caracteritza una llengua però que pot variar res-
pecte d’altres. El mateix Chomsky explica el model teoria de principis i 
paràmetres (TPP) amb l’analogia següent: 

 
Es tractaria d’alguna cosa així com un sistema amb un complex i intricat 
entrellaçament de cables, algunes de les connexions de les quals no han estat 
establertes encara, i amb, diguem, una caixa d’interruptors que han d’estar en 
una de diverses (potser només dues) posicions, perquè així el sistema en el seu 
conjunt pugui començar a funcionar. A aquests interruptors és al que 
denominem «paràmetres», i aquests han de ser fixats per l’experiència que és la 
que diu com han de col·locar-se aquests interruptors (CHOMSKY:3 1986a, 
454).  

 
Amb aquest estudi volem veure si es confirma la hipòtesi que els 

xiquets han establert i, per tant, si han adquirit correctament el parà-
metre del subjecte nul, per la qual cosa no hi haurà diferències entre la 
gramàtica adulta i la infantil. És important destacar que aquest plante-
jament segueix la hipòtesi del VEPS (Very Early Parameter Settings) 
Wexler (1991), la qual defensa que els paràmetres bàsics de moviment 
                                                 
3 Traducció pròpia.  
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del verb es fixen correctament durant els primers estadis observables 
de la llengua; i dintre d’aquests paràmetres bàsics trobem l’ús o no del 
subjecte nul (per excemple, anglés vs. català). 

Per comprovar si la nostra afirmació és encertada farem una 
comparació de les nostres dades del català amb els resultats de l’anglés 
(llengua que no admet l’omissió de subjecte) que la psicòloga Virginia 
Valian exposa en Valian (1991). Amb aquesta comparació volem veu-
re si la nostra hipòtesi de partida es confirma i, en conseqüència, si 
segueix la teoria del VEPS. Així doncs, la nostra hipòtesi planteja que 
els nens d’ambdues llengües han de divergir entre ells però coincidir 
amb els adults de les seues respectives llengües. Amb aquesta pro-
posta, a més, tractem de provar que la posició defensada per Nina 
Hymes (1986), la qual explicarem tot seguit, no és possible. 
 
1.2 HIPÒTESI DEL PRO 

 
In one class there is an empty category, pro, underlying the superficial absence 
of subjects (Hyams, 1986, 1987). We will refer to this as the pro hypothesis. 
On the pro hypothesis, subjects are not optional: all sentences have subjects, 
and some of those subjects consist of the unpronounced pronominal pro. The 
child’s productions look as if the subject is optional, but there is an underlying 
abstract subject (VALIAN: 1991, 25). 
 
Hyams (1986) argumenta que la gramàtica primerenca dels 

xiquets difereix de l’adulta pel que fa a l’establiment positiu del 
paràmetre pro-drop o de subjecte nul. Aquesta lingüista defensa que el 
pro-drop és l’estat inicial d’aquest paràmetre i, per aquesta raó, els 
xiquets que aprenen anglés elideixen els subjectes fins que arriba el 
moment que el restableixen. Així doncs, en quin moment es produeix 
—segons Hyams— aquesta restauració del paràmetre? Des de la seua 
visió, si el nen rep una frase ben formada en anglés, la qual no pot 
generar amb la seua gramàtica pro-drop, llavors ens trobem davant una 
mostra d’evidència positiva que el porta a la restitució del paràmetre. 
Aquest canvi ve donat per l’ús de subjectes expletius, ja que segon 
Hyams, l’ús d’expletives coincideix amb l’abandó de frases sense 
subjecte. 
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Amb aquesta hipòtesi, Hyams tracta d’assimilar els subjectes nuls 
dels xiquets que aprenen l’anglés als del català o l’italià. No obstant això, 
aquesta anàlisi es troba amb moltes objeccions, entre elles les dades em-
píriques que aporta Valian (1990 i 1991) als seus estudis. A través 
d’aquestes investigacions la psicòloga americana mostra les diferències 
estructurals que existeixen en la distribució del subjecte nul. És a dir, si 
vertaderament els xiquets angloparlants tingueren el paràmetre establert 
a pro-drop, llavors esperaríem trobar subjectes nuls en els mateixos con-
textos que en una llengua de subjecte nul, no obstant això, no hi ha pre-
sència d’aquest tipus de subjecte en les construccions subordinades; i 
segons apunta Rizzi (2002) aquest és un entorn lícit perquè aparega un 
pro. 

Amb tot, la idea d’un paràmetre mal establert és problemàtica, ja 
que si, com diu Valian (1990), considerem que la presència de pro-drop 
és una configuració positiva, llavors la presència d’oracions amb subjecte 
és suficient per provar que aquest enquadrament inicial és erroni. En les 
llengües de subjecte nul també apareixen oracions amb subjecte. D’una 
altra banda, l’apel·lació del Hyams a l’ús de les expletives també és pro-
blemàtica, ja que si la gramàtica del xiquet es troba establida a pro-drop 
llavors tampoc produiria subjectes per a les expletives. 

Com hem avançat, aquest treball tracta de demostrar que els xi-
quets han establit correctament el paràmetre del subjecte nul en català. 
Hi ha diverses maneres de dur a terme un estudi com aquest: per una 
banda, existeix la possibilitat d’enregistrar personalment els usuaris i per 
una altra, també podem recórrer a una base de dades, a un corpus. 
D’aquestes dues maneres de procedir, nosaltres hem triat la segona. 
CHILDES4 és la base de dades d’on hem extret tots els fitxers, tant 
d’adults com de xiquets, que hem analitzat en aquest treball. 

                                                 
4 CHILDES (Child Language Data Exchange System) és un corpus establert el 1984 
per Brian MacWhinney i Catherine Snow que es fa servir com un repositori central 
per a les dades d’adquisició de primeres llengües. Les seues primeres transcripcions 
daten de la dècada de 1960, i ara té continguts (transcripcions, àudio i vídeo) en 26 
idiomes a partir de 130 cossos diferents, tots els quals estan a disposició del públic de 
tot el món. Recentment, CHILDES s’ha convertit en un component d’un corpus 
més gran anomenat Talk Bank, que també inclou les dades d’idioma dels afàsics, 
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Així doncs, el procediment que hem seguit per a l’anàlisi dels fit-
xers ha estat comptabilitzar els subjectes nuls en frases subordinades i 
no subordinades de 52 fitxers corresponents a 6 xiquets parlants de ca-
talà entre 2 anys i mig i quatre; i 19 corresponents a 12 adults també 
catalanoparlants, és a dir, un total de 71 fitxers. Hem analitzat fitxers 
adults perquè és de l’única manera que podem extraure conclusions, atés 
que els xiquets, segons la teoria generativista, tenen uns principis innats 
però encara han d’establir-ne els paràmetres i aquests es fixen sobre la 
base de l’evidència del seu entorn, és a dir, dels seus interlocutors adults. 
Els adults actuen com a grup de control. 

La raó per la qual els fitxers que hem analitzat es troben en una 
franja d’edat dels dos anys i mig fins als quatre té una raó de ser. En el 
període dels 20-24 mesos els xiquets i xiquetes incrementen moltíssim el 
seu vocabulari, i es produeixen unions de dues paraules, és el que conei-
xem com «estadi de les dues paraules». En aquest període ja es respecten 
els paràmetres de direccionalitat i, per tant, podem començar a extraure 
conclusions de la sintaxi dels xiquets que, al cap i a la fi, és l’objectiu que 
perseguim en aquest treball.  

Per verificar la nostra hipòtesi hem hagut de realitzar un estudi 
detallat de diversos factors que condicionen la presència dels subjectes i 
que, a més, ens permetran comparar detalladament les nostres dades 
amb les de l’anglés. Així doncs, abans de centrar-nos en la freqüència 
d’ús dels subjectes explícits i dels nuls o pro, primerament hem calculat 
el percentatge de produccions vàlides (en el punt 2.1.4 exposarem deta-
lladament què hem considerat vàlid i què hem descartat de l’anàlisi); tot 
seguit hem extret la diferència entre la producció total d’oracions sim-
ples i la de subordinades. Per últim, hem calculat la freqüència d’ús del 
subjecte en oracions simples primer, i després en subordinades. 
D’aquesta manera hem pogut comparar els nostres resultats amb els de 
l’anglés de Valian (1991). 

                                                                                                               
adquisició d’un segon idioma, anàlisi de la conversa i l’aprenentatge d’idiomes a l’aula. 
CHILDES s’utilitza principalment per analitzar el llenguatge dels xiquets menuts i el 
discurs dels adults dirigit a nens. 
El corpus es pot trobar en http://childes.psy.cmu.edu/browser/index.php. 
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Aquest ha estat el procediment que hem seguit per a la realització 
del nostre treball, no obstant això, destaquem que dintre de l’apartat 
següent fem un desglossament més detallat del mètode emprat en 
l’anàlisi dels fitxers. Val a dir que ho hem fet d’aquesta manera seguint 
l’exemple dels diferents estudis existents en adquisició de primeres llen-
gües com Valian (1991), Gavarró, Mata i Ribera (2006) o Gavarró i 
Cabré-Sans (2009). 
 
2. ESTUDI 
2.1 EL SUBJECTE EN CATALÀ 
2.1.1 EL SUBJECTE 

L’estudi de l’oració simple s’ha abordat des de dues perspectives. 
D’una banda s’ha considerat l’oració simple com la relació entre els 
constituents basics: subjecte i predicat —visió que considerarem més 
tradicional. Per una altra banda, però, existeix un corrent alternatiu 
denominat gramàtica de la dependència (RAMOS: 1998, 92) que defensa 
la preeminència del verb, per tant, tota la resta de components serien 
arguments d’aquest. D’aquesta manera, el subjecte perd la seua prefe-
rència dins l’oració i es converteix en argument del verb. 

Tot i que ambdues perspectives presenten els seus pros i contres, 
els generativistes opten per la primera opció, la tradicional, que és la que 
seguirem nosaltres. Cal recordar que la gramàtica generativa transfor-
macional (GGT) proposa la presència de 3 constituents de l’oració: sin-
tagma nominal (SN), flexió (FLEX) i sintagma verbal (SV). Aquells 
constituents que es troben en la posició de SN són considerats, en la 
seua majoria, subjectes (RAMOS: 1998, 92). El subjecte és l’argument 
del verb que assenyala el participant més prominent. Té propietats úni-
ques que el diferencien de la resta de constituents de l’oració, dels com-
plements, ja que hi ha «processos estrictament sintàctics que afecten els 
subjectes i no pas els altres arguments, complements del verb» (RAMOS: 
1998, 93). A més a més, l’omissió del subjecte no ens porta a l'agramati-
calitat de l’oració, cosa que veurem més endavant. 
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2.1.2 PROPIETATS I TIPUS DE SUBJECTE  
En català trobem tres tipus diferents de subjecte. En primer lloc, 

hi ha el subjecte gramatical que es troba en la posició de SN i es 
caracteritza perquè concorda amb el predicat. Per tant, considerem la 
concordança una propietat fonamental d’aquest subjecte, però no és 
l’única. El cas també ens ajuda a distingir aquests subjectes tot i que no 
ve marcat per les propietats morfològiques de les categories gramaticals, 
llevat dels pronoms.  

En segon lloc trobem el subjecte derivat. Aquest tipus de subjecte 
es defineix perquè concorda i té cas nominatiu, igual que els subjectes 
gramaticals però, a més, mostra similituds semàntiques i sintàctiques 
amb el complement directe. 
 
2.1.2.1 SUBJECTE NUL 

En català el subjecte es pot realitzar sintàcticament o no. Per tant, 
què passa quan en una oració no hi apareix el SN subjecte? Aquest és un 
fenomen molt i molt freqüent en la nostra llengua així com en l’espanyol 
i l’italià, que s’inclouen dintre del paràmetre de les llengües de subjecte 
nul, però cal tenir present que n’hi ha d’altres com l’anglés o el francés 
que no admeten construccions sense subjecte. 

El subjecte nul és la tercera classe de subjecte que tenim en català. 
Aquests subjectes, també anomenats buits, n’hi ha de diversos tipus i els 
separarem segons si el subjecte buit ho és d’una forma verbal personal o, 
per contra, ho és d’una no personal. Amb verbs en forma personal tro-
bem els subjectes de naturalesa temàtica que són aquells que apareixen 
amb verbs que seleccionen semànticament un subjecte, i poden ser refe-
rencials o no referencials. Els referencials, com el seu propi nom indica, 
es relacionen amb entitats concretes: El professor porta una tovallola peti-
teta (Jordina 2;9.18); mentre que els no referencials no fan referència a 
cap entitat concreta. Dintre d’aquest segon tipus trobem les construcci-
ons amb se i les construccions amb el verb en tercera persona del plural. 
Exemple:5 

                                                 
5 En la mesura que ens siga possible tractarem que tots els exemples exposats siguen 
extrets directament dels fitxers que hem analitzat. 
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(1) a. pro es dina molt bé en aquest restaurant. 
b. pro han tocat a la porta. 
 

Si seguim amb els verbs en forma personal, també trobem subjec-
tes nuls de naturalesa no temàtica que són aquells que, tot i atorgar cas 
nominatiu, no assignen paper temàtic a la posició del subjecte. Dintre 
d’aquest tipus trobem els verbs meteorològics però aquests, juntament 
amb els verbs en forma no personal, els explicarem en el següent apartat 
quan ens referirem als casos que no hem inclòs en la nostra anàlisi. 
 
2.1.3 LA POSICIÓ DEL SUBJECTE 

El català és una llengua que té certa flexibilitat pel que fa a la posi-
ció dels seus elements en l’oració, a diferència d’altres llengües com 
l’anglés que són més rígides; per aquesta raó, és freqüent que trobem el 
subjecte en posició preverbal però també el podem trobar postverbal. 
Amb tot, el català pertany al grup de les llengües configuracionals 
(RAMOS: 1998, 97), ja que habitualment l’oració segueix l’ordre subjec-
te-verb-objecte (SVO). Així, podem dir que la posició menys marcada 
del subjecte és la preverbal 

Quins factors afecten la posició del subjecte? El fet que el subjecte 
aparega davant o darrere del verb no és ni gratuït ni arbitrari, hi ha dife-
rents fenòmens que motiven aquesta posició. D’una banda, hi pot afec-
tar la modalitat oracional, és a dir, l’entonació interrogativa o exhortati-
va; fins i tot, podem trobar subjectes en els imperatius. Segons quina 
siga la nostra intenció a l’hora de comunicar el subjecte tindrà una posi-
ció o una altra. 

(2) a. Vine tu aquí! (Guillem 3.1;8) 
b. A qui ha cridat Glòria? 
c. *A qui Glòria ha cridat? 

 
També hi ha factors de caire discursiu que condicionen la posició 

del subjecte. Podem trobar desordre quan hi ha un desajustament entre 
l’estructura sintàctica SVO i l’estructura funcional que s’organitza en 
tema i rema (RAMOS: 1998, 99). Si el subjecte, que normalment és te-
ma, aporta informació nova, automàticament es converteix en rema i 
llavors es trasllada a la posició postverbal: 
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(3) a. [A Maria]Tema [la va ajudar Gemma] Rema 
b. [A Maria la va ajudar]Predicat [Gemma] Subjecte 

 
A més d’aquests casos, també n’hi ha d’altres que provoquen que 

el subjecte es trobe en posició postverbal. Si el verb és transitiu el sub-
jecte pot situar-se tant darrere com davant del verb. Ara bé, el SN sub-
jecte sempre, en tots dos casos, necessita anar acompanyat d’un deter-
minant. I amb el mateix exemple que els transitius, trobem els anome-
nats verbs intransitius purs que també necessiten anar determinats. 

Per contra, tenim el cas dels inacusatius que es caracteritzen per-
què el seu argument té una interpretació semàntica força semblant a la 
dels objectes dels verbs transitius, tot i que concorden amb el gènere i el 
nombre del verb, igual que el subjecte. Aquestes característiques tan 
especials permeten que el subjecte aparega en posició postverbal i que, a 
més, no necessite un determinant; el mateix cas s’esdevé amb les passives 
amb se. Val a dir, a més, que aquests subjectes postverbals es pronomi-
nalitzen amb el pronom en. 

(4) a. Es venen pisos a bon preu = Se’n venen a bon preu (passiva amb se) 
b. Arriben més convidats = N’arriben més (Guillem 3;0.0) (construcció 
amb verb inacusatiu) 
 

En resum, en posició preverbal tots els subjectes han de portar de-
terminant però amb els verbs inacusatius i les passives amb se el subjecte 
passa a posició postverbal i açò permet que puguem prescindir del de-
terminant. 

 
2.1.4 CASOS QUE HEM ELIMINAT DE LA NOSTRA ANÀLISI 

Per realitzar el nostre treball hem hagut d’acotar el camp d’estudi. 
Per aquesta raó, hi ha diversos tipus de construccions que, tot i presen-
tar omissió de subjecte, no són interessants per al nostre estudi. Així 
doncs, tot seguit procedirem a aclarir quines construccions no hem in-
clòs en l’anàlisi i les raons que han motivat aquesta decisió. 

 
2.1.4.1 VERBS METEOROLÒGICS 

Com hem vist fins ara, tot apunta que les oracions han de tenir 
necessàriament un subjecte sintàctic, que es pot realitzar lèxicament o 
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no. Tanmateix, hi ha un tipus de verbs que va en contra d’aquest princi-
pi: els verbs meteorològics. Respecte als subjectes d’aquestes construcci-
ons, existeixen dues teories: la primera defensa que les oracions amb 
verbs meteorològics no tenen subjecte perquè «són incapaços de tenir-
ne» (BEL: 2002, 1093). No obstant això, aquesta teoria entraria en con-
tradicció amb aquelles llengües com l’anglés, que sí que presenten sub-
jecte en aquestes formes: It’s snowing. Per aquesta raó, s’ha proposat una 
alternativa a aquesta hipòtesi que defensa l’existència d’un subjecte 
el·líptic nul que fa que quede buida la posició del subjecte. 

Com que els especialistes estan lluny d’arribar a un consens res-
pecte als subjectes d’aquestes construccions nosaltres hem decidit trac-
tar-les com oracions sense subjecte, per la qual cosa, les hem eliminades 
de la nostra anàlisi. 

 
2.1.4.2 ORACIONS NO FINITES 

Els infinitius, els gerundis i els participis, formes que anomenem 
no finites, es caracteritzen perquè no poden exercir el paper de verb 
principal. A causa de les seues propietats, aquests tipus de verbs no pre-
senten concordança, llevat del participi que té flexió de gènere i nombre; 
per aquesta raó no és possible la presència de subjectes explícits. 

Si, com hem vist més amunt, el subjecte es caracteritza per con-
cordar amb el verb, és natural que no puguem combinar un SN subjecte 
amb una forma no finita que no pot manifestar marques de concordan-
ça. La conclusió, per tant, a què podem arribar si tenim aquestes evidèn-
cies és que les oracions amb verb finit no tenen subjecte. Ara bé, Bel 
(2002) afirma que no és així, sinó que els subjectes es troben implícits 
en l’oració però que no es poden manifestar i, fins i tot, ens parla que «hi 
ha una qüestió intuïtiva, de caràcter interpretatiu, que ens indica que els 
infinitius tenen subjecte» (BEL:  2002, 1094). 

En aquest cas, igual que en l’anterior, hem volgut deixar de banda 
aquelles construccions problemàtiques que s’allunyen del subjecte pro-
totípic. Per aquesta raó, en aquest treball hem decidit seguir la primera 
hipòtesi plantejada: els verbs finits no tenen subjecte. 
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2.1.4.3 CONSTRUCCIONS AMB EL VERB HAVER-HI 
Hom sap que el verb haver en català gaudeix d’una gran varietat 

de significats i funcions segons el paper que tinga dintre de l’oració: pot 
ser l’auxiliar d’un verb principal per crear el compost d’aquest: he cantat; 
si precedeix un infinitu introduït per la preposició de es converteix en 
una perífrasi d’obligació: has d’anar a treballar; i també pot anar acom-
panyat del pronom hi. Aquesta última construcció del verb haver és la 
que ens interessa en aquest cas, ja que les seues propietats ens han por-
tat a suprimir-lo de la nostra anàlisi. 

El pronom hi adjuntat al verb haver dóna lloc a la formació d’un 
verb impersonal i transitiu. Açò significa que aquest tipus de construc-
cions no presenten subjecte però sí complement directe i, per tant, im-
plica tractar-les com un SV. A més, cal saber que aquesta forma verbal 
és invariable, no canvia de nombre, ja que el verb no concorda amb el 
complement directe, tot i que en el llenguatge col·loquial és molt habi-
tual la concordança: hi han moltes coses (Laura 4;0.10). 

Atesa la complexitat de les construccions amb el verb haver-hi, les 
quals mereixen un apartat on se’n puga parlar llargament, hem decidit 
excloure-les de l’estudi. Aquestes construccions, juntament amb les de 
verbs meteorològics i les oracions finites, no poden tractar-se com formes 
protípiques de subjecte, per la qual cosa no són rellevants per a aquest 
treball. 

 
2.1.4.4 ALTRES CASOS 

En els tres punts anteriors hem esmentat quines formes gramati-
cals no hem inclòs dintre de la nostra anàlisi. Amb tot, encara hi ha al-
tres formes que trobem en la parla col·loquial i que no hem considerat 
vàlides. 

Fins ara, podem dir que la teoria chomskiana ens ha quedat clara 
a l’hora de realitzar l’anàlisi sintàctica d’oracions diguem-ne ideals, però 
no de la parla real. Així doncs, què passa, quin ha estat el resultat 
d’aplicar la gramàtica generativa per a l’estudi d’una conversa espontània 
i col·loquial? En aquesta situació quotidiana hem pogut comprovar que 
no és gens fàcil posar en pràctica aquestes teories. És cert que sí que hi 



ÍTACA 
 

 128 

podem trobar oracions fàcilment analitzables, tanmateix a l’hora de 
transcriure una conversa hem de tenir en compte diversos factors: d’una 
banda, és el transcriptor qui ha de determinar les pauses segons el seu 
criteri, és a dir, els límits entre oracions són difusos i imprecisos. Un 
altre tret de l’oralitat és la producció de frases incompletes. La parla és 
l’expressió del pensament dels parlants per tant, és fàcil trobar frases 
inacabades, ja que els pensaments no són estàtics i la llengua reflecteix 
aquesta variabilitat, i molt més si els nostres objectes d’estudi són xi-
quets menors de 5 anys. 

Així doncs, i atenent les dificultats que hem esmentat, hem tractat 
d’acotar tota la informació que hi ha transcrita als fitxers. Per tant, cal 
saber que hem rebutjat tots els casos que presentaven expressions inin-
tel·ligibles, interrompudes, en altres llengües i aquelles que presentaven 
una sola paraula d’assentiment o de negació. Tampoc hem inclòs les 
oracions d’imperatiu, les cançons ni les imitacions. Considerem imitació 
una declaració que reprodueix una producció adulta, ja siga parcial o 
completa, que no aporte informació nova, i no presente cap tipus 
d’alteració morfològica (VALIAN: 1991, 38). Veiem alguns exemples del 
que hem esmentat: 

(5) a. un bon "ibrubins" el van "gerenar" 
com un trosset de "pau"  (Guillem 3;6.11) inintel·ligible 
b. me'n vaig a &ca +/. (Gisela 3;6.28) interrompuda 
c. calleu tontos (Àlvar 2;9.11) imperativa 
d. Popeye el marino soy (Guillem 3;10.28)  cançó en espanyo 

 
2.2 ANÀLISI DE DADES ESPONTÀNIES 

Arribats en aquest punt, podem considerar que ens trobem a la 
part central del nostre treball. A partir d’aquest moment iniciem l’estudi 
empíric d’anàlisi de dades espontànies amb la finalitat d’aconseguir 
l’objectiu final: comprovar si els xiquets catalanoparlants han adquirit 
correctament el paràmetre del subjecte nul. Així doncs, i sense més dila-
cions, passem a explicar la feina realitzada.  

En aquest primer apartat de l’estudi de dades espontànies ens 
hem centrat a calcular quina és la freqüència d’ús de subjectes en els xi-
quets. L’estudi de la freqüència no és el factor que determinarà si els 
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xiquets saben que la seua llengua és de subjecte nul o si, per contra, exi-
geix la presència d’aquest. Tanmateix, ens pot acostar a altres fenòmens 
més determinants que haurem d’explicar. 

Seguint l’exemple de Valian (1991), en el nostre estudi també di-
vidim les produccions en quatre grups diferenciats segons les edats dels 
parlants, d’aquesta forma ens serà molt més fàcil la comparació dels nos-
tres resultats amb els de l’anglés; i així, podrem observar «si les diferèn-
cies entre aquests dos tipus canònics de llengües es reflecteixen en el 
llenguatge dels xiquets, o si els xiquets les tracten com dues llengües 
iguals»6 (VALIAN: 1991, 35). Si partim de la hipòtesi que totes les llen-
gües de subjecte nul han d’expressar els mateixos trets, els nostres resul-
tats hauran de coincidir, o al menys aproximar-se, a les dades per a 
l’italià que trobem en Valian. 

 
2.2.1 PREDICCIONS 

Tal com hem esmentat en la introducció, en aquest treball ens ba-
sem en la hipòtesi del VEPS, la qual defensa l’adquisició primerenca 
dels paràmetres, en aquest cas el del subjecte nul. Per aquesta raó, si un 
xiquet parlant de l’anglés entén que la seua llengua requereix subjectes i 
que solament podrà prescindir d’ells en contextos molt específics, el seu 
percentatge de subjectes haurà de ser molt més elevat que no pas el d’un 
xiquet catalanoparlant, el qual entén que els subjectes plens són opcio-
nals en aquesta llengua. De la mateixa manera, un xiquet parlant 
d’anglés no hauria de fer pro, ja que no forma part de la seua gramàtica. 
 
2.2.2 MÈTODE 
2.2.2.1 CATALÀ 
a) Dades dels participants 

El material que hem emprat per al nostre estudi prové de la trans-
cripció dels enregistraments de dos xiquets: Guillem i Àlvar; i quatre 
xiquetes: Jordina, Laura, Júlia i Gisela; tots sis parlants nadius de català. 
Aquests materials els hem extret de la base de dades CHILDES (MAC 
WHINNEY: 2002). Hem analitzat tots els fitxers possibles, tot i que la 

                                                 
6 Traducció pròpia. 
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freqüència d’enregistrament dels xiquets no era la mateixa en tots els 
casos; des dels 2;4.257 fins a l’edat dels quatre anys, o fins que ja no hi ha 
més gravacions. Els detalls dels fitxers analitzats apareixen en la taula 
següent: 
 

 Fitxers # fitxers edat 

Laura lau29.cha – lau48.cha 11 2;5.08 
– 

Gisela gis.28.cha – gis50.cha 19 2;4.25 
– 

Jordina jor09.cha – jor11.cha 3 2;7.09 
– 

Júlia jul205.cha – jul206.cha 2 2;5.08 
– 

Guillem gui30a.cha – gui35c.cha 
gui37.cha – gui48.cha 17 

2;5.25 
3;11.20 

Àlvar alv.29.cha – alv37.cha 8 2;5.13 
– 

Taula 1: Dades dels fitxers analitzats 
 

Com que el nostre estudi tracta de demostrar que els nens adqui-
reixen els paràmetres a una edat molt primerenca, també hem analitzat 
alguns dels interlocutors adults dels nens, que ens han servit de grup de 
control. Hem analitzat un total de 20 fitxers corresponents a 12 adults 
diferents. El criteri que vam seguir per a la selecció fou que els adults 
escollits disposaren d’una quantitat suficientment gran de dades. 
 
b) Procediment 

Per dur a terme el nostre treball hem seleccionat, com ja hem ex-
plicat en el punt anterior, els fitxers que s’ajustaven a les nostres necessi-
tats. A continuació, hem destriat totes les produccions amb verb i les 
hem dividides: hem separat aquelles que contenien subjecte explícit de 
les que presentaven pro, i al seu torn, hem diferenciat les oracions sim-
ples de les subordinades.8 D’aquesta manera, tota la informació que ens 
interessava ha quedat ben diferenciada i ens ha premés realitzar amb 
molta més facilitat les taules de percentatges. 
                                                 
7 Per a interpretar l’edat dels subjectes l’ordre dels números és: anys, mesos i dies. 
8 En l’annex trobareu totes les taules realitzades. 
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En aquest estudi, per poder identificar el comportament prime-
renc en els xiquets hem dividit totes les realitzacions d’aquests en quatre 
grups d’edat.9 Aquesta manera de treballar ens permet veure l’evolució 
que experimenten els usuaris a mesura que van creixent. Així doncs, 
abans d’entrar al nucli central d’aquest treball, veurem la primera com-
paració que farem entre xiquets i adults, centrant-nos en el tema tractat: 
el total de produccions vàlides. 

 
 GRUP I GRUP II GRUP III GRUP IV 

Franja d’edat 2;4.25 – 
2;7.29 

2;8.0 – 
2;11.25 

3;0.02 – 
3;7.16 

3;10.0 – 
4;2.03 

Mitjana 21% 32% 35% 33% 
Taula 2: Resum dels resultats de percentatges de produccions vàlides dels xiquets10 

 
Aquesta taula ens mostra que el primer grup d’edat té el percen-

tatge de produccions vàlides més baix, concretament 11 punts per davall 
del grup que el segueix. En un primer moment potser no considerem 
rellevant aquesta diferència però si recordem que ens trobem davant 
d’un estudi amb xiquets aquesta idea canvia, ja que en aquests casos cal 
tenir present que el factor edat és una variable fonamental —més enda-
vant parlarem dels efectes de maduració. Si parem atenció als tres grups 
següents s’aprecia que el percentatge de produccions vàlides s’estabilitza 
a poc a poc. Tanmateix, si anem a l’annex i fem una ullada a la taula 1 
veurem que la mitjana de les realitzacions dels adults és del 52%. Aquest 
fet ens demostra que fins a ls 4 anys encara hi ha elements de la par-
la que no ens permeten considerar-la 100% adulta. Ara bé, cal re-
marcar que en el nostre estudi ens posicionem a favor de la teoria 
que defensa que el paràmetre del subjecte nul s’adquireix durant els 
primers estadis de la llengua, tot i que açò no significa que hi haja altres 

                                                 
9 És interessant saber que existeix una altre mètode per a dividir les expressions dels 
nens, i és a través de la seua MLU (Mean length of utterance), és a dir, la llargària 
mitjana dels enunciats. 
10 En la taula 1 de l’annex trobareu tota la informació detallada d’aquesta taula i la 
corresponent als adults. 
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paràmetres que s’establisquen més tardanament, amb la maduració, 
com és el cas de les passives verbals Borer and Wexler (1987). 

 
2.2.2.2 ANGLÉS 

Primerament, i abans d’aprofundir en aquest punt, hem de re-
marcar que tota la informació i les dades de l’anglés que trobem al llarg 
de tot el nostre treball, les hem extret directament de l’estudi de Valian 
(1991). El nostre objectiu principal és l’estudi del català però necessitem 
els resultats de l’anglés per dur a terme la comparació entre ambdues 
llengües. Per aquesta raó, la informació que hi donarem no serà tan de-
tallada com la del català. 

Pel que fa a l’anglés, Valian estudia vint-i-un xiquets (12 xiquetes 
i 9 xiquets). En aquest cas, la informació no s’extrau de la base de dades 
CHILDES sinó que és la pròpia psicòloga qui, amb l’ajuda d’un trans-
criptor, enregistra els subjectes. En l’article de Valian trobem que els 
xiquets també es divideixen en quatre grups. No obstant això l’autora els 
ha separat segons la seua l’MLU (Mean length of utterance) que és calcu-
lada segons Brown’s (1973). 

D’igual manera que hem fet en el cas català, en aquest estudi tam-
bé s’han eliminat aquelles produccions inintel·ligibles, interrompudes i 
aquelles que solament estaven formades per una sola paraula 
d’assentiment o de negació. Les imitacions i les respostes rutinàries 
tampoc s’han fet servir. A més d’aquests criteris, l’estudi de Valian 
(1991) especifica que, a causa de les característiques pròpies de l’anglés, 
les preguntes i les construccions declaratives s’han inclòs en l’anàlisi. Un 
altre problema derivat de la gramàtica anglesa i que queda reflectit en 
aquest estudi és el fet de no saber cert si els xiquets anglesos accepten 
que les preguntes introduïdes per Wh- tenen subjecte o no. Per aquesta 
raó es van realitzar dos estudis, un que inclou les oracions interrogatives 
i l’altre que pren com a subjecte un pronom. 

 
2.2.3 PRODUCCIÓ TOTAL: ORACIONS SIMPLES VS SUBORDINADES 

En aquest punt del nostre treball estudiarem la freqüència d’ús de 
les oracions simples i subordinades, ja que els dos punts que segueixen 
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prendran aquestes dues construccions com a marc de referència per a 
l’estudi dels subjectes. 

Gràcies a la capacitat sintetitzadora de les oracions subordinades 
no resulta estrany que aquestes predominen en el llenguatge escrit. Ara 
bé, passa el mateix amb el llenguatge oral? Podem avançar que no és així. 
L’espontaneïtat del discurs facilita la presència d’oracions coordinades 
en detriment de les subordinades; especialment notables és la presència 
de coordinades unides pel nexe copulatiu i. 

 
2.2.3.1 CATALÀ 

Per veure si els nostres plantejaments respecte a la freqüència 
d’aquestes construccions són encertats, hem analitzat tots els fitxers 
escollits i hem separat oracions simples de subordinades. Tot seguit, 
hem realitzat per a cada grup d’edat (també per als adults), una taula 
com la que presentem a continuació:11 

 
  
  

ORACIONS 
SIMPLES 

ORACIONS 
SUBORDINADES 

 Edat Nombre Percentatge Nombre Percentatge 
Grup I 2; 4.25 26/26 100% 0/26 0% 
  2; 5.08 30/30 100% 0/30 0% 
  2; 5.08 62/62 100% 0/62 0% 
  2; 5.13 34/34 100% 0/34 0% 
  2; 5.25 18/19 95% 1/19 5% 
  2; 5.29 26/26 100% 0/26 0% 
  2; 6.10 26/26 100% 0/26 0% 
  2; 6.23 20/22 91% 2/22 9% 
  2; 6. 25 27/27 100% 0/27 0% 
  2; 6.25 26/26 100% 0/26 0% 
  2; 6.25 63/63 100% 0/63 0% 
  2; 7.09 22/22 100% 0/22 0% 
  2; 7.09 157/165 95% 8/165 5% 

                                                 
11 En la taula 4 de l’annex trobareu les taules completes. 
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  2; 7.16 31/31 100% 0/31 0% 
  2; 7. 20 63/65 97% 1/65 2% 
  2; 7.25 56/56 100% 0/56 0% 
  2; 7.29 28/29 97% 1/29 3% 

MITJANA   98% 11 2% 
Taula 3: Freqüència d’ús d’oracions simples i subordinades dels xiquets catalanopar-

lants. 
 

Per obtenir el percentatge d’ús d’ambdues construccions hem in-
troduït en el denominador totes les produccions que complien els nos-
tres requisits de validesa i en el numerador el tipus de construcció que 
ens interessava, és a dir, les oracions simples o les subordinades. 

Com mostra la taula, la mitjana d’oracions subordinades en nens 
menors de 3 anys és mínima, solament el 2% de les seues produccions es 
correspon a aquest tipus de construccions. En aquest primer contacte 
amb la gramàtica infantil veiem que la diferència entre un tipus d’oració 
i l’altre és exageradament alta. Per tant, podem plantejar dues hipòtesis: 
(1) els nens tenen una gramàtica distinta a la dels adults i, en conse-
qüència, arribarà una edat que començaran a construir oracions subor-
dinades, o (2) vertaderament la tendència general dels catalanoparlants 
és de formar oracions simples. 

Per eixir de dubtes seguirem amb l’anàlisi de la resta de grups. Pel 
que fa el Grup II, hi ha un 97% de construccions simples respecte d’un 
3% de subordinades. El Grup III per la seua banda, descendeix al 96% 
de simples i augmenta un punt les subordinades i el Grup IV disminu-
eix l’ús d’oracions simples i se situa al 94% mentre que el percentatge de 
les subordinades s’eleva fins al 6%. Com podem observar, hi ha una cer-
ta tendència descendent del percentatge d’oracions simples que provoca 
un creixement proporcional de les subordinades, tanmateix aquesta dis-
posició és molt lleu. Si volem saber de manera certa quin és el compor-
tament general dels parlants haurem de veure els resultats del grup de 
control, que són els següents: 89% oracions simples, 11% oracions su-
bordinades. Així doncs, aquesta seria la gràfica de la freqüència d’ús 
d’aquestes dues construccions: 
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Gràfica 1: Comparació de l’ús d’oracions simples i subordinades per part dels xiquets i 

els adults catalanoparlants 
 

És cert que, com hem avançat, hi ha un augment de les proposici-
ons subordinades des dels 2;4.25 fins l’edat adulta; ara bé, es tracta 
d’una tendència molt lleu que pot ser resultat de la maduració de la 
gramàtica del parlant. Tanmateix, tot i aquestes petites oscil·lacions 
entre grups, la gràfica mostra una preferència clara per les oracions sim-
ples des d’edats molt primerenques. Així doncs, la mitjana de la fre-
qüència d’ús d’aquestes construccions en els quatre grups d’edat és del 
96% per a les oracions simples i del 4% per a les subordinades. 

En resum, atenent als resultats de la gràfica i de les taules direm 
que de les dues hipòtesis presentades adés ens quedem amb la (2): mal-
grat que els adults fan gairebé el doble de subordinades que els xiquets 
—pel fet de tenir gramàtiques més madures—, els xiquets presenten un 
comportament que seguiex l’adult, ja que hi ha preferència per l’ús de 
l’oració simple. Açò ens permet veure que aquest és un tret propi de la 
llengua. 

 
2.2.3.2 ANGLÉS 

Per conéixer els resultats de l’anglés hem extret les dades de 
l’estudi de Valian (1991). L’autora divideix el seu treball en cinc apar-
tats, que anomena estudis (Studies) i les dades corresponents a cadascu-
na de les construccions que ens interessen es troben dintre d’apartats 
diferents. Així, totes les dades de les oracions simples són exposades en 
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el primer, «Subject use»; mentre que les subordinades hi són en el quart, 
«To, tense and subordinate clauses». 

Per obtenir el percentatge d’ús d’ambdues construccions hem se-
guit el mateix procediment que amb el català, és a dir, el denominador 
és format per totes les produccions vàlides mentre que el numerador pel 
tipus de construcció que tractem en cada moment, això és, les oracions 
simples o les subordinades. Així doncs, aquests són els resultats 
d’aplicar la fórmula: 
 

ORACIONS 
SIMPLES 

ORACIONS 
SUBORDINADES 

 Nombre Percentatge Nombre Percentatge 
Grup I 426/430 99% 4/430 1% 

Grup II 1028/1039 99% 11/1039 1% 

Grup III 1923/2000 96% 77/2000 4% 

Grup IV 709/749 95% 40/749 5% 

Mitjana  97%  3% 
 
 
 

Taula 4: Freqüència d’ús d’oracions simples i subordinades dels xiquets angloparlants 
 

Com mostren els resultats de la taula, l’ús de les subordinades 
també augmenta amb l’edat encara que de manera molt lleu, igual que 
passa en català. Tanmateix, allò més visible és que, novament, les ora-
cions simples van per davant de les subordinades; tant és així que am-
bdues llengües coincideixen en la freqüència d’ús: les subordinades 
suposen el 3% de les produccions mentre que les simples equivalen al 
97% restant. Així doncs, si superposàrem la gràfica del català i la de 
l’anglés veuríem que són pràcticament idèntiques. La coincidència ex-
acta en l’ús de les dues construccions, però, ha estat allò més cridaner. 
Aquesta correspondència entre llengües de característiques tan dife-
renciades ens fa pensar que, potser, la freqüència d’ús d’oracions sim-
ples i subordinades siga un dels principis de la gramàtica universal. 
Així doncs, seria comú a totes les llengües. 

Amb tot, si fem un estudi més detingut i parem atenció al nom-
bre de subordinades que produeixen els xiquets observem que hi ha un 
salt important del grup II al grup III i el mateix passa amb les dades 
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del català: 16 subordinades el grup II i 52 el grup III. Quin és el motiu 
d’aquesta diferència? Segons explica Valian (1991, 67) les dades dona-
des per a l’anglés poden suggerir qualsevol d’aquestes dues opcions: 
d’una banda, podem pensar que els xiquets del grup I ja tenen conei-
xement de les subordinades, per tant el seu ús és genuí; o d’una altra, 
que aquest coneixement es retarda fins al grup III, és a dir, que no és 
fins arribar a l’edat dels 3 anys que els xiquets comencen a produir su-
bordinades de manera conscient. 

Valian, però, no està d’acord amb aquest plantejament i conside-
ra que la producció baixa de subordinades en els dos primers grups és 
conseqüència de la complexitat de l’estructura. Les clàusules subordi-
nades exigeixen un coneixement de les conjuncions subordinants indi-
viduals i de la incrustació d’una clàusula dintre de l’altra. Per tant, les 
subordinades augmenten a mesura que els xiquets poden manejar fra-
ses més llargues i complexes. Així doncs, ens quedem amb la primera 
interpretació que defensa que els primers usos de subordinades per 
part dels xiquets són genuïnes.  
 
2.2.4 L’ÚS DEL SUBJECTE 

Tot seguit, estudiarem l’ús dels subjectes, primer en oracions 
simples; i en subordinades, després. L’objectiu d’aquest estudi és veure 
en quins casos els xiquets produeixen subjectes i en quins no, i d’aquesta 
manera saber si han establit correctament el paràmetre del subjecte nul. 
Per aconseguir aquest objectiu hem realitzat un estudi comparat entre 
les nostres dades del català i les donades per Valian (1991) per a 
l’anglés. Així doncs, amb aquesta comparança allò que fem és presentar 
dues llengües de característiques ben diferenciades per veure si, vertade-
rament, cada parlant nadiu adquireix els trets propis de la seua llengua. 
Per aquesta raó, el comportament dels xiquets catalanoparlants i dels 
anglòfons, respecte a l’ús dels subjectes, ha de ser divergent. 

 
2.2.4.1 EL SUBJECTE EN ORACIONS SIMPLES. COMPARACIÓ CATALÀ- 
ANGLÉS 

Una vegada coneixem la freqüència d’ús de les oracions simples i 
subordinades en la parla espontània, passarem a estudiar l’ús dels sub-
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jectes en ambdues construccions i veurem quin és el comportament de 
les dues llengües estudiades. A més, també veurem les coincidències o, 
més bé, divergències entre aquestes i tractarem d’explicar-ne l’origen. 
 
a) Català 

El denominador per a calcular l’ús del subjecte en aquestes cons-
truccions està constituït per totes les oracions simples que hi hem trobat 
en l’anàlisi dels fitxers. El numerador, per la seua part, està format per 
les oracions amb subjecte explícit, d’una banda i per les de subjecte nul, 
de l’altra. Així doncs, tot seguit presentem els resultats de l’anàlisi en 
forma de gràfica: 
 
 

 
Gràfica 2: Producció de subjectes nuls i explícits en oracions simples del català 

 
Amb l’observació d’aquesta gràfica podem extraure informacions 

diverses: en primer lloc, allò més cridaner i, pel que respecta al nostre 
estudi, més important és el fet que la freqüència d’ús dels subjectes, tant 
explícits com nuls, és pràcticament invariable des dels 2 anys i mig fins a 
l’edat adulta. Açò significa que en les oracions simples els xiquets tenen 
comportament adult des d’una edat molt primerenca, per tant, podem 
extraure una primera dada: la freqüència d’ús de subjectes en les ora-
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cions simples del català es troba al voltant del 30% quan el subjecte és 
explícit i del 70% quan es tracta d’un pro. 

La literatura ens diu que el català, així com l’italià i l’espanyol, és 
una llengua de subjecte nul, ja que les seues característiques internes li 
permeten eliminar-lo en diferents contextos, i si observem la gràfica 
anterior podem afirmar que no es de bades aquesta etiqueta. Si ens fi-
xem, podem veure que els xiquets del grup I, els més menuts, ja produ-
eixen un percentatge molt més elevat de subjectes nuls que no pas 
d’explícits i aquest fenomen, en compte d’anar en detriment —com veu-
rem en l’anglés— es manté fins a l’edat adulta. Per tant, podem dir que 
la tendència natural dels catalanoparlants és d’executar oracions sense 
subjecte. És més, si volem reafirmar que el català és una llengua de sub-
jecte nul, podem comparar els nostres resultats amb els de l’italià que 
també es recullen a l’article de Valian (1991) i veurem que coincideixen 
perfectament: solament s’empra el subjecte explícit en un 30% dels casos 
en ambdues llengües. 

En resum, d’aquest primer estudi podem extraure la conclusió 
que els xiquets catalans sí que han adquirit correctament el paràmetre 
del subjecte nul, almenys pel que fa a les oracions simples, ja que el 
comportament dels quatre grups d’edat és pràcticament invariable res-
pecte del dels adults. 
 
b) Anglés 

Abans d’exposar els resultats de l’anglés farem alguns aclariments: 
en primer lloc, cal destacar que per a les dades de l’anglés Virginia Vali-
an té en compte diversos factors. Així, estudia d’una banda l’ús dels sub-
jectes en general i d’una altra, l’ús dels subjectes pronominals. Al seu 
torn, dintre d’aquest estudi dels subjectes pronominals primer treballa 
amb la totalitat d’aquests i després elimina les oracions interrogatives. 

És important tenir presents totes aquestes dades perquè en el nos-
tre estudi solament ens centrem en l’ús dels subjectes en general, no dis-
tingim entre pronoms i altres formes de subjecte. Per aquesta raó, a par-
tir dels percentatges d’ús de subjectes que trobem en Valian (1991, 44), 
del total de produccions vàlides que es mostren en la taula 1 i del total 
de subordinades que apareixen en el quart apartat d’aquest estudi, hem 
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calculat el nombre d’oracions simples amb subjecte i sense subjecte que 
hi ha en anglés. D’aquesta manera, ens ha resultat molt més fàcil compa-
rar les dades d’ambdues llengües, ja que estan agrupades segons el ma-
teixos criteris. 

 

 
 

Gràfica 3: Producció de subjectes nuls i explícits en oracions simples de l’anglés 
 
La gràfica 3 mostra la mitjana d’ús del subjecte per a cada grup de 

l’anglés. El primer mostra una mitjana del 69%, percentatge que consi-
derem força baix si tenim en compte que l’anglés és una llengua que no 
admet l’omissió de subjectes. Tanmateix, si seguim amb la resta de 
grups, observem que l’ús del subjecte experimenta un ascens considera-
ble en el grup II que se situa en un 89%, i que després segueix augmen-
tant fins pràcticament el 100% en els grups restants: grup III, 93%; grup 
IV, 95%; i, finalment, els adults fan ús del subjecte en el 97% dels casos. 
En paraules de la mateixa lingüista Virginia Valian direm que «parents 
are very consistent in using subjects» (VALIAN: 1991, 46). 

Així doncs, aquestes dades ens mostren que en anglés l’ús dels 
subjectes augmenta amb l’edat. No obstant això, què passa amb el grup 
I? Veiem que l’omissió de subjectes és molt marcada (31%). Quin és el 
motiu d’aquesta omissió? Si hom pren en consideració aquestes dades 
del grup I pot pensar, d’acord amb Hyams (1986), que vertaderament 
els xiquets anglesos estableixen malament el paràmetre del subjecte nul i 
que amb els anys el corregeixen. Amb tot, com que nosaltres no estem 
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d’acord amb aquesta afirmació sinó que defensem la hipòtesi del VEPS, 
esperarem a l’estudi de les oracions subordinades per extraure’n una 
conclusió definitiva, ja que si la hipòtesi de Hyams és encertada els xi-
quets anglesos hauran de presentar un percentatge elevat d’omissió de 
subjecte en les clàusules subordinades. 
 
c) Reflexió 

Les dades que extraiem de la comparació entre el català i l’anglés 
ens mostren que els xiquets parlants de català es comporten de manera 
molt diferent dels que ho fan en anglés respecte a l’ús dels subjectes. Els 
primers compleixen les expectatives esperades per una llengua romànica 
de subjecte nul, ja que solament el 30% de les seues expressions conte-
nen subjecte explícit. Pel contrari, els xiquets parlants d’anglés inclouen 
els subjectes en la majoria de les seues oracions, l’utilitzen més del doble 
de vegades que els catalans: 89% enfront del 30% dels catalans. Així 
doncs, la gràfica de l’ús dels subjectes en les dues llengües estudiades 
quedaria de la següent manera: 
 

 
 

Gràfica 4: Comparació de les produccions de subjectes en oracions simples, entre xi-
quets i adults catalanoparlants i angloparlants 
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La gràfica mostra clarament la tendència de les dues llengües. En 
primer lloc, observem que d’acord amb les característiques pròpies de 
cada llengua, el català fa ús del subjecte nul moltes més vegades que de 
l’explícit. Al contrari, l’anglés utilitza molt més els subjectes explícits que 
no pas els nuls. A més a més, també observem que, mentre que en anglés 
els subjectes explícits augmenten amb l’edat i l’omissió disminueix; en 
català utilitzar tant el subjecte nul com l’explícit és invariable dintre 
d’aquest període d’estudi. Com hem avançat en l’apartat anterior, la 
tendència de l’anglés a disminuir els subjectes nuls és qüestió de l’edat. 
Tanmateix, aquest tema el reprendrem al següent punt quan tractarem 
les oracions subordinades. 

En resum, els xiquets catalans i els americans a edats més o menys 
comparables i amb nivells lingüístics semblants, mostren un ús diferent 
del subjecte, amb diferents graus. Aquesta tendència ve marcada des 
dels primers estadis, és a dir, els xiquets segueixen el mateix esquema 
que els adults de la seua pròpia llengua, tot i que els xiquets anglesos del 
grup I presenten una certa anomalia. No obstant això —hi insitim—, 
aquest cas concret el reprendrem al punt següent amb l’estudi de les 
subordinades. 

 
2.2.4.2 EL SUBJECTE EN ORACIONS SUBORDINADES. COMPARACIÓ 
CATALÀ-ANGLÉS 

Finalment, hem arribat a l’últim punt d’anàlisi d’aquest treball. 
Amb l’estudi de les subordinades obtindrem les últimes dades que ens 
permetran arribar a la conclusió final. 
 
a) Català 

En el punt 2.3 hem vist que l’ús d’oracions subordinades, pel que 
fa a les dades espontànies, és molt inferior al de simples. Solament el 3% 
de les produccions totals dels parlants correspon a aquest tipus 
d’oracions. Així doncs, partint d’aquesta informació, ens centrarem en 
estudiar l’ús dels subjectes en les clàusules subordinades. 

Per obtenir el percentatge d’us del subjecte hem considerat com a 
denominador totes les oracions subordinades que hi hem trobat i com a 
numerador, primer, aquelles que tenien subjecte explícit, i després les 
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que presentaven omissió de subjecte. Els resultats d’aplicar aquesta fór-
mula han estat els següents: 

 

 
 

Gràfica 5: Producció de subjectes nuls i explícits en oracions subordinades del català 
 
Aquesta gràfica mostra clarament el predomini absolut dels sub-

jectes nuls respecte de l’explícit. Com hem vist en el punt anterior, la 
freqüència d’ús de subordinades augmenta a mesura que els xiquets ma-
duren. Tanmateix, açò no afecta l’ús dels subjectes, és a dir, el creixe-
ment és proporcional. Açò significa que tot i que els més menuts produ-
eixen menys subordinades que el grup de major edat, la freqüència d’ús 
dels subjectes és pràcticament invariable a totes les edats. La taula de 
percentatges que presentem a continuació ens permet veure-hi els valors 
de manera més clara: 

 
 Subjecte explícit Subjecte nul 

Grup I 5% 95% 
Grup II 6% 94% 
Grup III 4% 96% 
Grup IV 3% 97% 
Adults 3% 97% 

 
Taula 5: Ús dels subjectes en les oracions subordinades dels xiquets catalanoparlants 
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En la taula 5 trobem que, dintre de l’estabilitat d’ús dels dos tipus 
de subjectes, sí que hi ha un descens dels subjectes explícits. Els dos 
primers grups, els de menor edat, mostren els percentatges més elevats 
en l’ús de subjectes explícits: 5% i 6% respectivament. Aquest ús dismi-
nueix a mesura que augmenta l’edat dels xiquets fins que se situa en el 
3% en el grup IV, el qual coincideix amb el percentatge dels adults. Pel 
que fa a la presència d’omissió de subjectes, veiem que mostra la tendèn-
cia inversa de l’explícit, és a dir, augmenta a mesura que ho fa l’edat dels 
parlants. 

Amb les dades recollides i presentades en aquest apartat, reafir-
mem que el català mostra el comportament esperat en una llengua ro-
mànica pro-drop (de subjecte nul), atés que l’omissió de subjectes és molt 
més freqüent que no pas la seua expressió en la frase. Aquest patró ja 
l’hem vist en l’estudi de les oracions simples (31% de subjectes explícits 
69% de nuls) i ara es repeteix en les subordinades. I així com el compor-
tament dels catalanoparlants és pràcticament estàtic en l’ús dels subjec-
tes de les oracions simples, passa el mateix amb les subordinades. 

Tot i amb això, observem que encara que el comportament dels 
parlants és semblant en ambdues construccions (simples i subordina-
des), hi ha una dada que cal ressaltar: respecte a la caiguda del subjecte 
en l’oració, les dades ens diuen que el percentatge d’omissió en les su-
bordinades és pràcticament total (96%) mentre que en les simples és 
inferior (69%). Per què passa això? Considerem que aquest fenomen ve 
donat per les característiques pròpies de la llengua. És a dir, el català és 
una llengua de pro-drop i per aquesta raó l’ometrà tantes vegades com 
siga necessari. Dit d’una altra manera, els subjectes hi apareixen explícits 
si «són necessaris per establir un contrast entre persones, indicar un 
canvi de referents, evitar redundància o ambigüitat, o emfatitzar el sub-
jecte de l’oració o marcar-lo com tòpic» (RUIZ-SÁNCHEZ: 2013, 1). 

Per aquesta raó podem entendre que l’omissió del subjecte siga 
major en les oracions subordinades, ja que el context de l’oració dóna 
més informació que en el cas de les simples, i aquest és un fet favorable 
per a la caiguda del subjecte. 

En resum, les dades de l’ús del subjecte, tant nul com explícit, en 
les oracions subordinades ens mostren que la freqüència donada pel 
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grup de menor edat és molt pròxima a l’adulta, tot i que no és fins al 
grup IV que trobem els mateixos percentatges que en adults. Tanma-
teix, l’ús i la caiguda de subjectes en les oracions subordinades del català 
és molt constant al llarg dels anys. 
 
b) Anglés 

En el punt 2.3 hem vist que la freqüència d’ús de les oracions sim-
ples i subordinades en anglés i català coincideix perfectament, ja que 
totes produeixen un 3% d’oracions subordinades enfront del 97% de 
simples. Tot i aquesta coincidència, allò interessant és que, segons les 
dades de Valian (1991), el 100% de les oracions subordinades produï-
des pels xiquets angloparlants presentaven subjecte. Aquesta és una da-
da important i que cal tenir present. El fet que no trobem omissió de 
subjecte en aquestes construccions suggereix que els subjectes nuls en 
anglés i català tenen causes diferents. Si no fóra així, és a dir, si tingue-
ren el mateix comportament, trobaríem subjectes nuls en anglés igual 
que els trobem en les gramàtiques adultes de les llengües romàniques 
pro-drop, i açò inclou les oracions subordinades. Per tant, les dades de la 
producció de subjectes en oracions subordinades que es recullen en Va-
lian (1991) entren dintre de la definició de llengües que no són de sub-
jecte nul, com és el cas de l’anglés. 

És clar que una llengua de subjecte nul admet la caiguda de sub-
jecte tant en oracions subordinades com no subordinades i a més, el seu 
ús és molt més freqüent que no pas el del subjecte explícit. Per la seua 
banda, les llengües que precisen de subjecte, és d’entendre que el neces-
siten sempre. Per aquesta raó, quin és el motiu pel qual els xiquets que 
aprenen anglés elideixen subjectes en oracions simples i no en les subor-
dinades? Si parem atenció a les dades que mostrem dalt queda clar que 
l’omissió de subjecte va lligada a la seua posició. Diversos estudiosos han 
tractat aquest tema, entre ells el lingüista italià Luigi Rizzi (2002). 
Aquest autor defensa que en produccions primerenques els nens tendei-
xen a ometre subjectes fins i tot quan la llengua no és de subjecte nul. A 
més, afirma que «subject omission is strongly sensitive to the structural 
position of the subject, a property which would be totally unexpected 
under a generalized strategy of deletion of pronouns and other functio-
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nal elements» (RIZZI: 2002, 4). Per tant, podem afirmar que la posició 
és clau per a determinar la presència o l’omissió del subjecte. 

Així doncs, ara que veiem reforçada la teoria segons la qual 
l’omissió del subjecte en anglés sí que va lligada a la seua posició —tal 
com havíem plantejat més amunt— explicarem el motiu pel qual es 
produeix aquest fenomen: és cert que hi ha registres de l’anglés adult 
que admeten l’omissió de subjecte, especialment de la primera persona 
del singular, per la qual cosa els xiquets també ometran subjectes en 
aquests contextos «proporcionant evidència d'una visió de continuïtat 
del llenguatge de nens i adults» (GUASTI: 2002, 183). No obstant això, 
la causa principal de l’omissió és que el subjecte es trobe situat a la posi-
ció d’especificador del sintagma arrel, categoria més elevada, la qual cosa 
permet la seua omissió. Aquest fenomen es coneix amb el nom de «pri-
vilegi de l’arrel» i permet que l’especificador i el nucli siguen nuls. 
 

 
Figura 1: Arbre sintàctic que mostra la caiguda de l’especificador i el nucli del sintagma 

arrel 
 
Llavors, per què no trobem subjectes nuls en oracions subordina-

des? Doncs, si tenim present que la caiguda de subjecte és conseqüència 
de trobar-se aquest en la posició d’especificador de l’arrel, mai podrem 
trobar subjectes nuls en les oracions subordinades (en anglés), ja que en 
aquest cas el subjecte no es troba en posició de privilegi de l’arrel; hi ha 
altres categories per damunt del subjecte subordinat. Aquesta teoria, 
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per tant, coincideix amb les dades empíriques presentades per Valian 
(1991) i que nosaltres hem reproduït en aquest apartat del nostre tre-
ball. 

En resum, aquestes dades reafirmen el que defensàvem en el punt 
anterior: que els xiquets anglesos presenten subjectes nuls no és perquè 
han establit malament el paràmetre, ja que si fóra d’aquesta manera, 
també trobaríem caiguda de subjecte en les oracions subordinades. Per 
tant, açò demostra que la caiguda del subjecte en anglés durant els pri-
mers estadis de la llengua és conseqüència de la seua posició: en oracions 
simples el subjecte es troba a la posició del privilegi de l’arrel, que afavo-
reix l’elisió, mentre que en les subordinades hi és dintre de l’oració, la 
qual cosa no permet que caiga. 
 
c) Reflexió 

Els resultats extrets de comparar les subordinades de l’anglés i del 
català ens mostren, en primer lloc, que la freqüència d’ús de les subordi-
nades en ambdues llengües és la mateixa. El fet que aquests resultats es 
donen en llengües de característiques tan diferents ens indueix a creure 
que possiblement aquesta freqüència d’ús siga un principi de la GU i 
doncs, comú a totes les llengües; tanmateix per afirmar-ho s’hauria de 
fer un estudi profund que incloguera, d’una banda, l’ús d’aquestes llen-
gües en altres contextos i d’una altra, que estudiara altres llengües per 
comprovar si aquesta freqüència es manté. 

Amb l’estudi dels subjectes de les oracions subordinades hem vist 
que els xiquets que aprenen català fan un ús molt més freqüent dels sub-
jectes nuls que no pas dels explícits. Aquest tret, però, no és exclusiu 
dels xiquets sinó que es manté constant amb els anys. És cert que l’ús de 
les subordinades augmenta a mesura que creixem. Tanmateix, la fre-
qüència d’ús dels subjectes és sempre la mateixa. A més a més, també 
hem vist que en les oracions subordinades es dóna amb més freqüència 
l’omissió del subjecte, ja que aquest és un entorn que afavoreix la seua 
caiguda. No obstant això, aquesta omissió no la trobem en les subordi-
nades de l’anglés. Les dades de l’anglés, per tant, xoquen amb la teoria 
del restabliment de paràmetres de Hyams, ja que si el paràmetre del 
subjecte nul s’establira malament l’hauríem de trobar també en oracions 
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subordinades. Així, la idea d’un paràmetre mal establert és problemàti-
ca. No hi ha evidències que açò s’esdevinga amb altres, és més, 
l’evidència ens porta a suggerir que els paràmetres es fixen de manera 
molt primerenca en el desenvolupament del llenguatge (WEXLER: 
1998). 

L’ús del subjecte en totes les construccions subordinades atesta-
des per Valian mostra que l’omissió del subjecte en oracions simples és 
conseqüència de la seua posició a l’especificador de l’arrel; i així ho de-
fensa el lingüista italià Luigi Rizzi (2002). És més, aquesta autor va més 
enllà i afirma que: 

 
The persistency of the phenomenon [omissió de subjectes] throughout the 
third year of life is not at all a peculiarity of this particular child: it appears to 
be the general case in the acquisition of Non-Null Subject Languages. Early 
subject drop thus appears to be a kind of developmental universal (RIZZI: 
2002, 5). 

 
3. CONCLUSIÓ 

«Els xiquets catalanoparlant menors de 5 anys, han fixat correc-
tament el paràmetre del subjecte nul?» A partir d’aquesta qüestió hem 
dut a terme el nostre estudi de l’adquisició del subjecte nul en català. 
Aquest partia de la hipòtesi del VEPS (Very Early Parameters Set-
tings), la qual defensa l’establiment primerenc dels paràmetres en el 
llenguatge infantil. Segons Gavarró i Cabré-Sans (2009), és comuna-
ment acceptat que els xiquets fixen els paràmetres del llenguatge al qual 
estan exposats durant una etapa molt primerenca de desenvolupament. 
Per la qual cosa, la nostra hipòtesi de partida defensa que els xiquets 
catalanoparlants han establert i adquirit correctament el paràmetre del 
subjecte nul en català i per tant, no hi trobarem diferències entre la gra-
màtica adulta i la infantil. 

A més d’estudiar l’adquisició del paràmetre del subjecte nul en ca-
talà, també ens hem interessat per les dades de l’anglés que trobem a 
Valian (1991). La nostra intenció a l’hora d’introduir aquestes dades era 
poder contrastar els resultats de dues llengües de característiques dife-
rents. I d’aquesta manera, aportar dades empíriques que recolzen la nos-
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tra hipòtesi, ja que els resultats d’ambdues llengües, pel que fa al com-
portament del xiquets en l’ús dels subjectes, han de ser diferents. 

Per extraure les conclusions adients, hem dividit el nostre estudi 
de dades espontànies en tres apartats fonamentals: primerament, hem 
volgut fer una visió global de la situació d’ambdues llengües, açò suposa-
va l’estudi de la freqüència d’ús d’oracions simples i subordinades. En 
segon lloc, ens hem endinsat en l’anàlisi dels subjectes nuls i explícits en 
oracions simples, per als xiquets aprenents de les dues llengües; i per 
últim, ens hem centrat en les oracions subordinades. En aquest cas, hem 
seguit el mateix procediment d’anàlisi que amb les oracions simples. 

Pel que fa a la freqüència d’ús de les oracions simples i subordina-
des les dades dels parlants de català i anglés coincideixen. Les dues llen-
gües presenten un percentatge de subordinades molt baix respecte del 
d’oracions simples: 3% vs 97%. Aquest fet, com hem esmentat al seu 
moment, ens ha portat a la conclusió que podríem trobar-nos davant 
d’un possible principi universal. Ara bé, malgrat el percentatge tan baix 
de subordinades que hi existeix, les dades ens mostren que el seu ús 
augmenta amb l’edat, tant en anglés com en català. Aquest fet ens porta 
a la conclusió, seguint la idea de Valian (1991), que l’ús de les subordi-
nades augmenta a mesura que la gramàtica dels xiquets madura i els 
permet realitzar construccions més complexes. 

En resum, pel que fa a la freqüència d’ús de les oracions simples i 
subordinades podem dir que, tot i que augmenta fins l’edat adulta, 
aquest creixement no és molt pronunciat. Açò ens permet dir que en 
ambdues llengües el comportament dels xiquets i dels adults és força 
semblant. 

Respecte a l’ús dels subjectes en les oracions simples del català, 
hem vist que els xiquets mostren el comportament que esperem en una 
llengua de subjecte nul com la seua, atés que les dades ens mostren un ús 
molt més freqüent de pro (70%) que no pas de subjectes explícits (30%). 
Per la seua banda, les dades de l’anglés reflecteixen una realitat comple-
tament distinta a la del català —fet que encaixa amb el nostre planteja-
ment principal— i ens presenten un 89% de subjecte explícit enfront de 
l’11% de subjectes nuls. En el cas del català, hem pogut apreciar que el 
comportament dels xiquets és força constant i semblant al dels adults,. 
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Tanmateix, el grup de major edat, el grup IV, té el percentatge més 
semblant a l’adult: 35% de subjectes explícits i 65% de nuls, mentre que 
els adults presenten un 34% i 66% respectivament. Pel que fa a l’anglés, 
hi ha més diferència, ja que els xiquets més xicotets produeixen un per-
centatge de subjectes nuls força elevat. No obstant això, les dades del 
grup IV (95% subjectes explícits, 5% nuls), igual que passa amb el cata-
là, són molt pròxims als adults: 97% d’ explícits i 3% de nuls. 

En resum, pel que fa a l’ús dels subjectes en les oracions simples 
podem dir que tant els xiquets catalans com els anglesos, quan arriben a 
l’edat de 4 anys ja presenten una gramàtica adulta. Encara que hi exis-
teixen algunes oscil·lacions entre els diferents grups d’edat dels xiquets i 
els adults, aquestes s’estabilitzen als 4 anys. 

L’últim punt d’aquest treball l’hem dedicat a l’estudi dels subjectes 
en les oracions subordinades. En el cas del català, les dades ens mostren 
que l’omissió del subjecte en aquest tipus de construccions és molt més 
freqüent que en les simples, ja que solament el 4% d’aquestes produc-
cions presenten subjectes explícits. En aquest cas, igual que hem vist 
amb les oracions simples, el comportament dels xiquets que aprenen 
català és molt semblant a l’adult, tanmateix el grup IV coincideix en els 
percentatges d’ús dels adults: 3% subjectes plens i 97% subjectes nuls. 
Així doncs, amb totes les dades recollides i analitzades, podem dir que 
els xiquets catalanoparlants sí que han fixat correctament el paràmetre 
del subjecte nul des de l’estadi de les dues paraules i així es confirma la 
nostra hipòtesi de partida que, com ja hem esmentat, segueix la hipòtesi 
del VEPS. 

Les dades de l’anglés, per la seua banda, requereixen d’aprofundir 
una mica més, ja que les oracions simples presenten un percentatge 
d’omissió de subjecte que no trobem en les subordinades: de fet, no hi 
ha subjectes nuls en les oracions subordinades de l’anglés. Aquest feno-
men és el que portà la lingüista Nina Hyams a formular la seua primera 
hipòtesi del pro, la qual defèn que els xiquets que aprenen anglés establei-
xen malament el paràmetre del subjecte nul i després el corregeixen. No 
obstant això, el fet que no trobem subjectes nuls en les oracions subor-
dinades ens indica que la seua caiguda en les simples és conseqüència de 
la posició del subjecte. 
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Segons defensa Guasti (2002), els subjectes nuls primerencs 
d’aquestes llengües tenen les seues pròpies propietats estructurals que 
els permet distingir-los dels subjectes nuls de les llengües pro-drop. Els 
subjectes nuls de llengües com l’anglés, el francés o el danés no poden 
ser modelats després —com defensa Hyams—, ja que aquest fet entra 
en contradicció amb el principi del subconjunt12 perquè els adults de les 
seues respectives llengües no produeixen subjectes nuls. Per tant, 
aquests subjectes són l’expressió d’un mecanisme governat per regles la 
font de les quals és la GU: a saber, el truncament de clàusules.13 [...] Els 
xiquets agafen opcions que la UG posa a la seua disposició (GUASI: 
2002, 183).14 

Així doncs, arribem a la conclusió que l’omissió de subjecte en an-
glés és conseqüència (1) de les característiques pròpies de la GU que (2) 
permeten que les categories que ocupen la posició d’especificador de 
l’arrel estiguen «subjectes a la concessió de llicències que no són exclusi-
ves del llenguatge infantil» (GUASTI: 2002, 183)15 i que permeten la 
caiguda del subjecte, fins i tot en registres col·loquials de l’anglés adult. 

A tall de conclusió direm que les dades presentades en aquest tre-
ball confirmen de manera satisfactòria la nostra hipòtesi de partida i les 
nostres prediccions. Així doncs, sostenim que els xiquets catalans han 
establit correctament el paràmetre del subjecte nul abans de l’edat de 5 
anys, com hem pogut veure al llarg de l’anàlisi. Per la seua banda, els 
resultats de les oracions subordinades de l’anglés ens han permés con-
firmar que els xiquets anglesos també estableixen correctament el parà-
metre del subjecte en aquest mateix període, ja que l’ús dels subjectes és 
completament distint entre els xiquets catalanoparlants i els anglopar-
lants però coincideix amb les dades dels adults de les seues respectives 
llengües.  
 

                                                 
12 Aquest principi defensa que els xiquets no poden restablir un paràmetre a partir 
d’evidència negativa, és a dir, si els adults no produeixen subjectes nuls els xiquets no 
poden haver establit el paràmetre en aquest punt. 
13 Per a més informació, consulteu Rizzi (1993) i Guasti  (2002). 
14 Traducció pròpia. 
15 Traducció pròpia. 
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DEPURACIÓ, AGENÇAMENT I CONTEXTUALITZACIÓ DELS TEXTOS. 
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l «pensat i fet», la improvisació i la inconstància són tòpics 
que acompanyen sovint l’estereotip dels valencians i de la seua 
cultura. D’altra banda, en el panorama general dels estudis de 
literatura catalana contemporània, i això mateix es pot dir 

d’altres latituds literàries, és freqüent trobar aproximacions impressio-
nistes —no per això mancades de valor, alerta!— a les obres de creació. 
També hi trobem elucubracions teòriques que poden ser molt fecundes 
si no s’entesten a emmotllar els textos als esquemes preconcebuts per la 
teorització. Hi ha, a més, l’erudició historicista desagregada que aborda 
aspectes aïllats de les biografies dels autors o de les circumstàncies histò-
riques. Ara bé, un dels capítols més minsos d’aquests estudis, a causa de 
la seua laboriositat i falta de brillantor, és el dedicat a fixar críticament 
els textos que hauran de ser objecte d’anàlisi. Parlem ara de la producció 
contemporània, no de la producció d’altres segles, que reclama més cla-
rament l’ajut del filòleg i de l’editor crític. Ben mirat, la comesa és com 
establir els fonaments de l’edifici analític. 

Certament, en la literatura contemporània, a moltes obres no els 
cal aquesta mena de treballs, perquè els autors corresponents han revisat 
meticulosament unes edicions definitives, i aleshores els analistes troben 
un camí més expedit. Però hi ha autors com ara Vicent Andrés Estellés 
que, bé per la seua mort prematura o pel seu capteniment creador, de-
manen una mà curadora: una mà que pose ordre, pòstumament, en els 
seus escrits, que consulte les fonts documentals, que esmene errors edi-
torials, i —cosa més important en el cas d’Estellés— que reordene i fins 
i tot reestructure els poemaris que van anar publicant-se en vida de 
l’autor, editats a vegades molts anys després de la seua escriptura. 
Aquesta tasca era peremptòria en el cas d’Estellés, un poeta de produc-
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ció torrencial que mereix un lloc destacadíssim en el cànon de la litera-
tura catalana contemporània. I no és que Estellés no palese sovint un 
rigor d’autocorrecció i una consciència del seu ofici d’escriptor i del seu 
valor literari, no, ans al contrari.1 Però cal comptar també amb les cir-
cumstàncies del món literari valencià, amb la urgència d’esperonar ci-
vilment un país en etapes històriques difícils, amb les inevitables i funes-
tes precipitacions editorials... I encara: Estellés va ser més acurat amb la 
creació de poemes que no pas amb la configuració de poemaris. Tot 
plegat, aquest munt de factors fa que els deu volums de l’edició anterior 
de la seua Obra completa palese els defectes d’un treball fet editorialment 
a batzegades i amb una escassa planificació. A més, poemaris rellevants 
com són L’inventari clement de Gandia o l’emblemàtic Llibre de merave-
lles hi van quedar exclosos per raons diverses.  

La nova edició, revisada a fons, ampliada i reorganitzada, ordena-
da prenent com a base la progressió cronològica de la producció, s’acosta 
molt al que es qualifica d’edició crítica. De fet, l’equip que va planificar-
la, dirigit per Josep Murgades (Universitat de Barcelona) i Vicent Sal-
vador (Universitat Jaume I), va esmerçat molts esforços a examinar els 
manuscrits i mecanoscrits existents en l’arxiu o fons de la família Este-
llés, col·lacionar variants, determinar cronologies i rescatar textos inè-
dits.  

El projecte ha pres cos definitiu en una publicació que es va iniciar 
el 2014, al ritme d’una entrega per any, amb extenses i documentades 
introduccions on el curador de cada volum (Ferran Carbó per als dos 
primers i Vicent Salvador per al tercer) contextualitza adequadament el 
conjunt del llibre, descrivint el contingut i anotant tot allò que explica el 
complex procés de producció de l’obra, no sense incloure-hi alguns do-
cuments inèdits, creatius o complementaris. El lector, tanmateix, es tro-
ba després amb uns textos nets, sense notes enfarfegades, només poemes 
nus, disponibles per a una lectura generadora de plaer estètic, com cor-

                                                 
1 Vegeu, per exemple, V. Salvador, «Coral romput, de Vicent Andrés Estellés. El me-
canoscrit de la tercera part del poema», dins Joan R. Veny-Mesquida i Jordi Malé 
(ed.), La filologia d’autor en els estudis literaris. Textos catalans dels segles XIX i XX, 
Lleida, Aula Màrius Torres - Pagès Editors, 2013, p. 327-345. 
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respon a la qualitat artística de l’autor. Cal dir també que l’editorial ha 
tingut bona cura de la presentació formal dels volums, que és incontes-
tablement delicada i elegant.  

El volum primer aplega els vuit poemaris primers de l’autor, es-
crits en la primera meitat dels anys cinquanta, aproximadament entre 
1952 i 1957: Ciutat a cau d’orella, Donzell amarg, La nit, L’Hotel París, 
El monòleg, Testimoni d’Horaci, L’entreacte i La clau que obre tots els 
panys (on apareix el preciós «Coral romput», que tan eficaçment va sa-
ber difondre la veu d’Ovidi Montllor). Es tracta del que l’autor conside-
rava com les seues «homilies d’Organyà» (aquest era el títol que va posar 
al volum de l’edició anterior de l’Obra completa, on s’incloïen els seus 
primers poemaris), és a dir, els seus primers fruits com a poeta en cata-
là.2 Tot plegat, bona part d’aquests versos corresponen a l’època de les 
«tenebres» del poeta, una època marcada a foc per la mort de la seua 
primera filla de tres mesos d’edat. Carbó fa amb rigor una detallada des-
cripció del material poètic que presenta, alhora que situa, en la mesura 
possible, la cronologia de l’escriptura.  

Més difícil és aquesta labor d’ordenació cronològica en el segon 
volum, que abasta la producció iniciada en els darrers anys de la dècada 
dels cinquanta, tot i que alguns poemaris degueren ser retocats, ampliats 
o acabats definitivament uns anys més tard. Com hem dit, la incorpora-
ció de L’inventari clement de Gandia (un recull de versos perdut durant 
molts anys i recuperat recentment de manera rocambolesca) i el Llibre 
de meravelles enriqueix el contingut d’aquest segon volum amb llibres 
que no constaven en l’edició anterior de l’Obra completa.3 L’incert presagi, 
Mort i pam, El primer llibre de les èglogues —un capítol de la creació este-

                                                 
2 Vegeu, molt recentment, un breu recull inèdit de poemes en català «Ombra d’ales a 
l’aigua», d’escriptura anterior, que Carbó ha reproduït i comentat en el capítol V del 
seu llibre Paraules invictes. Cinc estudis de poesía catalana del segle XX, València, PUV, 
2016. 
3 Jordi Oviedo, 2013 «De L’inventari clement de Gandia a l’edició crítica de l’obra de 
Vicent Andrés Estellés: el periple d’un poeta contemporani», dins V. Salvador i M. 
Pérez Saldanya (ed.), L’obra literària de Vicent Andrés Estellés: gèneres, tradicions poèti-
ques i estil, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, p. 467-481 
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llesiana que fascinava Joan Fuster—, L’inventari clement i L’engan conech 
completen el repertori d’aquesta segona entrega que Carbó situa i co-
menta amb precisió en la seua «Introducció», on caracteritza aquesta 
etapa com el trànsit de les «tenebres» a les «meravelles».  

El tercer volum és el darrer i més extens dels apareguts fins ara. 
Aplega dotze poemaris, alguns dels quals consten d’un sol poema ex-
tens. Aquests són els títols: A mi acorda un dictat, Colguen les gents amb 
alegria festes, Renana, Homenatge a Lluís Milà, Epitafis, Ritual, Rosa de 
nit, Quadern per a ningú, Per a tota la mort, L’amant de tota la vida, 
L’ofici de demà i El gran foc dels garbons. Salvador, el curador d’aquest 
volum, emparella algun dels poemaris més curts a fi d’estructurar d’una 
manera més entenedora l’itinerari creatiu de l’autor i la progressió de les 
seues temàtiques i maneres poètiques. Els dos primers títols, per exem-
ple, corresponen encara al ressò del centenari d’Ausiàs Marc l’any 1959: 
són uns títols manllevats a versos del vell poeta gandienc, com ho era 
L’engan conech del volum anterior. Els tres darrers poemaris, més exten-
sos, presenten ja gruix de llibre i marquen una progressió en la poètica 
de l’autor cap a una mena de lírica narrativa que culmina amb El gran foc 
dels garbons, una de les obres principals del poeta de Burjassot, dedicada 
als seus orígens familiars i locals en aquesta població de l’Horta. Cal 
destacar que els 149 sonets que integren aquesta obra són els que cor-
responen a una segona edició, ampliadíssima, del llibre, que en la prime-
ra edició, la recollida en l’OC primitiva, constava només de 103 poemes 
(un dels quals, a més, es va eliminar en la reedició). En els tres anys que 
transcorren entre una edició i l’altra, l’autor va refer radicalment el seu 
llibre, que passa a ser, així, una obra nova. Els lectors podran gaudir ara 
d’aquesta segona edició que fins ara només es podia llegir en una edició 
de luxe (amb il·lustracions del pintor Francesc Lozano), de tiratge res-
tringidíssim i exhaurida fa anys. Aquest és un dels atractius que presen-
ta la nova iniciativa editorial. 

La nostra és una revisió succinta de l’ingent treball de depuració, 
agençament i contextualització que aquests tres volums han encetat. No 
resta sinó desitjar que aquest projecte d’edició del gran poeta valencià 
continue al ritme pausat però implacable que ha seguit fins ara, contra-
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dient els tòpics de la inconstància i la improvisació, per a profit dels es-
tudiosos i per a plaer dels lectors amatents del poeta de Burjassot.
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oques professions hi deu haver que siguen objecte de tanta 
reverència i admiració per uns i, alhora, injuriades implaca-
blement per uns altres. Ser metge ha estat, en la societat tra-
dicional, sinònim de compromís humanista, d’amplis conei-

xements científics i, per descomptat, d’estatus social i nivell econòmic. 
Com diu Salvador Esquena, «el metge és aquell professional que hi és 
quan comença i quan acaba la vida; assisteix el nadó i el que tanca les 
parpelles per última vegada». Però, en paral·lel amb aquesta visió idea-
litzada del metge i de la medicina, hi hauria també la figura del matasa-
nos, d’aquell metge que realment no té massa idea del que duu entre 
mans, que li importen ben poc els pacients i només s’interessa pels as-
pectes pecuniaris de la professió.  

Si bé en la vida quotidiana no ens falten informacions, reals o ela-
borades, sobre males pràctiques mèdiques, és lògic que, des del gremi 
mateix, els esforços esmerçats en la construcció de la identitat professi-
onal s’hagen dedicat més aviat al reforçament del primer prototip. Els 
metges sense fronteres que donen la vida per salvar els infants dels països 
més necessitats, els pioners dels transplantaments d’òrgans, els desco-
bridors de les vacunes i dels antibiòtics, els premis Nobel forneixen el 
patró sobre el qual la societat hauria de conformar la seua percepció de 
l’exercici mèdic. I això és vàlid per a tantes altres professions de prestigi, 
dels bombers als arquitectes o als astronautes.  

Fa uns anys, concretament el 2009, va aparèixer el llibre Ser metge. 
L’art i l’ofici de curar (Editorial Plataforma), del Dr. Miquel Vilardell, 
un metge català rellevant i acadèmicament brillant, que en la seua madu-
resa escrivia una mena d’autobiografia reflexiva amb propòsit alliçona-
dor per als nous arribats a la professió. Ara, set anys més tard, trobem 
un altre llibre-testimoniatge, també en català, que insisteix en l’aspecte 
humà i comunicatiu de la professió mèdica: En la pell del pacient.  
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Ara bé: en aquest context de reflexió sobre la professió, el llibre de 
Salvador Esquena resulta més aviat heterodox. No és habitual, ni potser 
esperable, que un metge —Esquena és cirurgià i uròleg— escriga sobre 
els seus companys de professió en termes francament crítics. Des de 
dins, l’autor s’atreveix a posar implacablement els «metges davant del 
mirall» i fer «una autocrítica sobre la professió». Al llarg del llibre, deixa 
clar que la professió mèdica no és monolítica i, de fet, exposa sis tipus 
diferents de metges «dels que cinc serien ben poc recomanables de tro-
bar-se com a pacient, per la degradació i fins i tot la perversió que poden 
fer de l’exercici de la medicina». Cada capítol descriu un d’aquest perfils 
de metge: deshumanitzat, sense ètica, cremat, pseudocientífic, narcisista i 
malalt. Cada perfil és introduït amb la cita pertinent d’un dels grans 
pensadors de la nostra història (Sigmund Freud, Howard Phillips Lo-
vecraft, François Marie Arouet —Voltaire—, Honoré de Balzac, Publi 
Ovidi Nasó i fins i tot un fragment del jurament hipocràtic). 

No és que siga cap novetat que un científic, depassant l’escriptura 
acadèmica, escriga de manera més o menys literària sobre la seua profes-
sió. De fet, les autobiografies, les memòries i altres textos basats en la 
pròpia experiència professional són un dels mecanismes de construcció 
identitària d’aquests col·lectius. Però cal reconèixer que un metge que 
escriu amb tan poques contemplacions sobre els seus col·legues resulta 
un concepte trencador, un potencial best seller. I més encara quan, sor-
prenentment, encomana el pròleg —ell o l’editorial— a l’autor més fa-
mós de novel·la negra en català, Ferran Torrent. L’orientació cap al pú-
blic general, no especialitzat, queda clara des del principi i es veu con-
firmada per l’estil novel·lesc que traspua el text. En la descripció dels sis 
perfils de metges, Esquena exposa les seues opinions personals i les no-
dreix amb els exemples d’històries de pacients i metges i amb les anècdo-
tes personals. 

El metge deshumanitzat és una persona mancada d’empatia. 
Aquest metge centra tot l’interès a curar les malalties i no els malalts. El 
benestar del pacients no és ni un factor secundari, sinó que no el té en 
compte. De manera conscient o no, menysvalora la importància del trac-
te humà i de la comunicació amb el pacient, ja que no considera que 
intervinga per a guarir la malaltia. La necessitat de centrar el treball mè-
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dic en l’atenció del malalt i no en la malaltia és una de les idees que relli-
guen el llibre. 

Per al metge sense ètica, el pacient és només un conill d’Índies per 
a practicar noves tècniques o per a acumular casos resolts amb èxit per al 
currículum personal. D’aquesta manera es pot lluir i guanyar reconei-
xement en els congressos davant d’altres col·legues. Els casos extrems 
d’aquest perfil són capaços de maquillar les dades o, fins i tot, de jugar 
amb la vida dels pacients. 

El metge cremat és el que tenia moltes il·lusions al principi de la 
seua carrera, però acaba sentint-se decebut i deprimit per la falta de va-
loració de la seua tasca i, sobretot, per les condicions de treball. Se sent 
atrapat pel sistema burocratitzat que converteix la visita mèdica en una 
cursa, en la qual no hi ha temps per a parlar sense pressa i amb empatia 
amb el malalt. A més a més, la pressió i les queixes constants dels pa-
cients per la perfecció impossible és cada volta major. Molts metges aca-
ben apàtics, practicant la medicina defensiva perquè no els puguen de-
mandar, però ja no s’esforcen per fer el millor per al pacient. 

El metge pseudocientífic està tan obsedit a obtenir uns resultats ex-
cel·lents per donar suport a les seus hipòtesis que comet fraus científics. 
Aquestes males pràctiques van des de retocar o amagar algun cas que no 
s’ajusta a la visió del metge fins a continuar tractant pacients amb malal-
ties terminals i donar-los falses esperances per poder seguir amb la in-
vestigació. Molts dels científics estan motivats amb els beneficis que els 
proporcionen les industries farmacèutiques.  

El metge narcisista necessita fer veure la seua saviesa i tenir un 
gran reconeixement professional. Els pacients existeixen perquè ell puga 
demostrar les seues qualitats i habilitats (que no sempre són bones). Pot 
ser un perill per al pacient, ja que abans de reconèixer l’error o el dubte, 
actua. 

El metge malalt és un perfil diferent de tots els altres, perquè co-
neix el sistema sanitari des de dins, des de l’altre costat. Ha passat per 
situacions poc desitjables, s’ha sentit tan vulnerable com els seus paci-
ents. Viu tot el procés que fins ara veia deshumanitzat, però després del 
canvi veu amb uns altres ulls el patiment dels malalts. 
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L’autor intenta buscar la raó per la qual, en una professió amb un 
clar caràcter vocacional, apareixen tants metges amb cadascun dels per-
fils esmentats. Darrere de moltes de les disfuncions estan els diners, 
com en altres àmbits. Perquè, si comparem la situació laboral amb altres 
països occidentals, els nostres metges treballen en unes condicions de 
precarietat professional. Com que aquestes condicions afecten el treball 
dels metges, ens acaben afectant a tots. L’autor n’és un testimoni com a 
metge, però tampoc no és que amb aquesta situació justifique els fraus 
dels metges pseudocientífics o el desinterès i l’apatia dels metges cremats 
cap als pacients.  

La descripció de cada perfil parteix d’un moment històric, d’una 
obra o d’una experiència personal. Algunes d’aquestes associacions re-
sulten sorprenents. Per exemple, en la introducció a la figura del metge 
cremat usa l’expressió de l’angoixa del quadre d’Edvard Munch El crit. 
La pintura podria representar la reacció davant la situació que ha viscut 
la medicina del segle XX, modernitzada i tecnificada, però també massi-
ficada i burocratitzada.  

L’altra gran originalitat de l’aportació de Salvador Esquena és pre-
cisament poder concebre que un metge també siga malalt. Això que 
sembla banal, en realitat, trenca completament el guió i el marc típics de 
l’exercici mèdic, en el qual metge i pacient són dos personatges amb rols 
plenament diferenciats i amb una relació asimètrica, des del punt de 
vista de l’estatus. Esquena ens recorda que el metge és una persona i, 
com a tal, tard o d’hora tindrà una malaltia. I justament el metge que 
haja passat per una malaltia i haja viscut en carn pròpia les disfuncions 
de la professió mèdica serà qui millor podrà empatitzar amb els seus 
futurs pacients.  

Així doncs, per més enfant terrible que ens puga semblar l’autor, 
per més llenya que haja repartit al que ell considera mals exemples de la 
seua professió, finalment proporciona una via de redempció a qualsevol 
matasanos: posar-se «en la pell del pacient». Al capdavall, l’heretgia de 
Salvador Esquena no consisteix a desmantellar la dignitat identitària de 
la professió mèdica construïda amb tant de esforç al llarg de segles, sinó 
a qüestionar-ne determinats comportaments i proposar una via de re-
dreçament. 
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RESUMS 
  

Contra les lectures obligatòries: assaboreix-les! 
CRISTINA MARQUÉS FERRER 

 
RESUM  
El 90% de les programacions didàctiques dels departaments de llengües 
dels centres de Secundària i Batxillerat a Espanya estableixen la lectura 
obligatòria en l’avaluació de la matèria. Llegir esdevé condició sine qua 
non per a obtindre’n l’aprovat; en més del 70% dels casos, el mecanisme 
d’avaluació és el «control de lectura» i l’estudiant, senzillament, ha de fer 
veure que ha llegit l’obra prescrita. Contra l’obligatorietat, proposem 
l’experimentació lectora. És a dir, apostem per una lectura significativa, 
una lectura viscuda i participada; una lectura que permeta obrir les portes 
del coneixement i que descorde el plaer del descobriment. Amb aquesta 
perspectiva, l’experiència que proposem passa per viure la lectura, fer-la 
nostra, experimentar-la i, fins i tot, projectar les intel·ligències múltiples 
des del llibre mateix.  
Paraules clau: lectura comprensiva, no-obligatorietat, emoció lectora, 
lectura vivencial, experimentació lectora, aparador poètic, intel·ligència 
emocional, plaer lector 
 
ABSTRACT 
90% of the language department syllabus in Spanish Secondary and High 
schools take compulsory reading into account in the evaluation of the subject. 
Reading becomes a sine qua non for students to pass the course; in more than 
70% of the cases, the mechanism of evaluation is the «control of reading» and 
students just have to show that they have read the demanded work. On the 
contrary, we will bet for a significant reading, a lived and participated rea-
ding; a reading which will open the gateway to knowledge or which will evoke 
the pleasure of discovery. With these considerations in mind, the experience 
we propose includes: to live reading, to make it our own, to experience it and 
to project multiple intelligences from the book itself. 
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Keywords: Comprehensive Reading, No-forcing, Reading Emotion, Experien-
tial Reading, Reading Experimentation, Existential Reading, Poetic Showca-
se, Emotional Intelligence, Pleasure for Reading 
 
 

La competencia lecto-literaria para el desarrollo del pensamiento crítico. 
Estética y ética en la literatura infantil y juvenil  

SARA TEROL BERTOMEU 
 

RESUM  
La literatura i l’educació literària, a través de la formació de la competèn-
cia lectoliterària, ofereixen al docent la possibilitat de fer despertar un 
pensament crític entre l’alumnat, de manera que s’eduquen com a lectors 
literaris i ciutadans en aquesta societat. La literatura fa possible un diàleg 
intel·lectual i afectiu entre persones diferents, raó per la qual el lector 
adquirirà experiències vitals i no només coneixements culturals i habili-
tats en l’apreciació lingüística literària. 
Paraules clau: competència lectoliterària, pensament crític, literatura in-
fantil i juvenil, ètica, estètica 
 
ABSTRACT 
Literature and literary education, through formation of literacy competence, 
offers teachers the possibility to help their students develop critical thinking, 
educating them as literary readers and citizens in this society. Literature ma-
kes possible an intellectual and affective dialogue between different people, 
allowing the reader to acquire vital experiences and not only cultural know-
ledge and skills in literary linguistic appreciation. 
Keywords: Literary Competence, Critical Thinking, Children’s Literature, 
Ethics, Aesthetics 
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Fadrines tradicionals i modernes en la literatura infantil i juvenil: caracterís-
tiques i versatilitats en l’educació literària 

ELIA SANELEUTERIO 
 
RESUM 
Arran d’una selecció d’obres literàries infantils i juvenils, l’article analitza 
els trets d’una sèrie de personatges literaris que tenen en comú el fet de 
ser dones fadrines, en el sentit d’haver assolit certa edat sense haver-se 
casat. Ens centrem en les propostes de huit autors en espanyol i català, 
amb obres narratives o dramàtiques publicades des de fa un segle fins a 
l’actualitat, pertanyents en algun moment al cànon de l’educació literària. 
Jordi Sierra i Fabra, Núria Pradas, Isabel Allende, Teresa de la Parra, 
Lorca, Arniches, Unamuno i Mercè Rodoreda ofereixen una mostra amb 
què lectors de diverses edats poden començar a interpretar què resulta 
prototípic i què potser s’allunya de la tradició establida quant a aquests 
rols femenins: ser persones independents, ser amables o bruixes, cuidar 
els nebots... La metodologia d’investigació, de tall qualitatiu, estableix 
quatre categories d’anàlisi complementades amb les correspondències 
temporals i espacials. Concloem que la identificació del context cultural 
en què s’ambienta el relat per part del lector en formació és requisit per a 
discriminar el grau de conformitat o modernitat que el personatge suposa 
en cada cas. 
Paraules clau: fadrina, personatges literaris, grotesc, perspectiva de gène-
re, feminisme 
 
ABSTRACT 
Based on a selection of literary works for children and young adults, this pa-
per analyzes the characteristics of a series of single female literary characters, 
having reached a certain age without marrying. We focus on the proposals of 
eight authors in Spanish and Catalan, narrative or dramatic works published 
within the last one hundred years and related to the canon of literary educati-
on. Jordi Sierra i Fabra, Núria Pradas, Isabel Allende, Teresa de la Parra, 
Lorca, Arniches, Unamuno and Mercè Rodoreda show us samples of these 
female roles with which readers of different ages can begin to interpret what is 
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perhaps prototypical and what deviates from tradition: being independent or 
kind, being witches or caring for nieces and nephews... Our research methodo-
logy presents four categories for qualitative analysis, complemented with time 
and space categories. We conclude that the identification, by the rea-
der/learner, of the story’s cultural context is required to discriminate the de-
gree of conformity or modernity that the character represents in each case. 
Keywords: Single, Literary Characters, Grotesque, Gender, Feminism 
 
 

El uso de las TIC en la Didáctica de la Literatura 
ISABEL DANS ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR 

 
RESUM 
El repte sobre com ensenyar o aprendre literatura implica una reflexió 
profunda. Actualment, és un concepte que va molt més enllà del domini 
de la gramàtica i de la producció de textos. Aquests aspectes són impres-
cindibles per a l’adquisició de coneixements bàsics, però han de comple-
mentar-se amb una aproximació que en prioritze la pràctica. És en aques-
ta línia que s’orienta la nostra proposta: aprendre a emprar els coneixe-
ments en entorns variats, amb un interés especial pel que fa als espais 
digitals per a determinar en quines situacions són aplicables tals conei-
xements i en quines no. En aquest article es presenten raons per a l’ús de 
les tecnologies en l’àmbit de la didàctica de la literatura i, a més a més, s’hi 
aporten possibles entorns d’aprenentatge experimentats amb estudiants 
universitaris del grau de Mestre d’Educació Primària en la matèria de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura. Els futurs docents hauran de ser 
els qui facen possible una iniciació i un desenvolupament lingüístic que 
servisca com a estratègia comunicativa per als nous contextos de produc-
ció (escriure en la xarxa, per exemple), així com en les situacions quotidi-
anes (contar una anècdota). 
Paraules clau: digitalització, ensenyament universitari, ensenyament en 
línia, Internet 
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ABSTRACT 
The challenge on how to teach or learn Literature implies a broad observati-
on. Nowadays it is much more than mastering a set of grammar rules and to 
be able to produce texts. This is essential as an acquisition of basic knowledge, 
but it must be complemented by an approach that prioritizes learning with 
practice, accompanied by feedback and thought. This proposal is oriented in 
this direction: to learn to use the knowledge in varied environments, with spe-
cial interest in the digital spaces in order to determine in which situations 
certain knowledge is applicable and in which not. This work presents reasons 
for the use of technologies in literature didactics and it provides possible lear-
ning environments experienced with university students of the Primary Edu-
cation Degree in the field of Didactics of Language and Literature. Future 
teachers will have to be the ones who will make a linguistic initiation and 
development possible so that it serves as a communicative strategy in the new 
production contexts (writing on the web, for example) as well as in any every-
day situations (telling an anecdote). 
Keywords: Digitization, University Education, Online Teaching, Internet 

 
 

La planificació i la realització d’una ruta poètica com a proposta de millora 
de l’educació literària i com a eina d’integració en l’entorn 

ÀNGELS GREGORI PARRA 
 
RESUM 
Arran de l’observació de l’escassa presència del gènere poètic a l’aula, 
aquesta investigació analitza els avantatges de treballar el poema en el 
procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de la realització d’una ruta 
literària, ja que pot esdevenir una forma suggeridora d’apropar el gènere a 
l’alumnat i aconseguir-ne bons resultats. Aquest article forma part del 
projecte I+D de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport 
«Imágenes literarias de la diversidad: ciudadanía e identidad a través de la 
educación literaria», del Grup d’Investigació ELCiS: Educació Literària, 
Lingüística, Cultura i Societat. 
Paraules clau: educació literària, ruta, poesia, geografies literàries 
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ABSTRACT 
Based on the observation of the limited presence of the poetic genre in the clas-
sroom, this research discusses the advantages of working the poem in the teac-
hing-learning process through the creation of a literary route. To our students 
this route can become an intriguing way to approach the genre and to achieve 
good results. This article is part of a Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport R & D project: « Imágenes literarias de la diversidad: 
ciudadanía e identidad a través de la educación literaria» by the Research 
Group ELCiS: Literary Education, Linguistics, Culture and Society. 
Keywords: Literary Education, Route, Poetry, Literary Geographies 
 
 

Diversitat d’espais d’aprenentatge en rutes historicoartístiques 
i literàries per a l’alumnat d’Infantil i Primària 

a càrrec dels estudiants dels graus de Mestre 
FRANCESC RODRIGO I SEGURA, JERONI MÉNDEZ CABRERA I 

ELVIRA ASENSI SILVESTRE 
 
RESUM 
El projecte consisteix en la realització d’una ruta literària i historicoartís-
tica per la ciutat de València per a escolars per part dels estudiants dels 
graus de Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Primària de Florida 
Universitària. En aquesta programació s’integren els objectius, els contin-
guts i les competències específiques de Didàctica de les Ciències Socials i 
de Planificació de la Llengua i la Literatura. L’experiència s’ha realitzat en 
el curs 2014-2015 i hi han participat cinc grups de 4t curs. Des del para-
digma de l’educació literària es considera que les rutes literàries són un 
recurs transversal d’un gran valor, ja que contemplen la interacció entre 
els espais urbans i el fet literari. Des de la Didàctica de les Ciències Soci-
als s’aposta per traspassar els murs de l’escola i apropar-se a l’entorn urbà 
amb la finalitat de plantejar propostes problematitzades de «ciutat viscu-
da». L’espai urbà es presenta com una experiència didàctica col·lectiva, en 
un entorn interdisciplinari d’aprenentatge. En el projecte s’aborden as-
pectes metodològics com l’enfocament globalitzador de les àrees curricu-



Revista de Filologia 
 

 173 

lars en Educació Infantil, o el tractament integrat de llengua i contingut 
en Educació Primària; per poder programar aprenentatges no lingüístics 
(ciències socials) tot utilitzant el valencià com a llengua vehicular. 
Paraules clau: educació literària, geografia literària, rutes literàries, mapa 
comunitari, itineraris didàctics, espais d’aprenentatge, TILC 
 
ABSTRACT 
This learning project involves the programming of a literary, artistic and his-
torical route in the city of Valencia designed by undergraduates of Florida 
Universitària education degrees addressed to both Pre-school and primary 
students. Within this integrated programming, objectives, contents and speci-
fic skills of Didactics of Social Sciences and Language and Literature are in-
cluded. The experience was developed with five fourth course groups along 
2014-2015 academic course. From the paradigm of the Literary Education, 
these routes are considered a great value resource, as transversal source of 
interaction between urban areas and the literary fact. From the Didactics of 
Social Sciences, it is planned to go further the walls of the school and stay clo-
ser to the urban environment in order to suggest problematized proposals of 
«lived city». Urban space represents a collective learning experience within an 
interdisciplinary learning environment. The project addresses elementary 
school methodological lines such as the globalizing approach of curriculum 
areas or the Content and Language Integrated Learning; leading to plan non-
linguistic learnings using Valencian (Catalan) as vehicular language 
Keywords: Literary Education, Literary Geography, Literary Routes, Com-
munity Maps, Didactic Itineraries, Learning Spaces, CLIL 
 
 

Educar en la diversitat. 
Una proposta d’educació literària en l’aula de Magisteri 

MIQUEL A. OLTRA-ALBIACH I ROSA M. PARDO-COY 
 
RESUM 
L’objectiu d’aquest article és presentar una experiència duta a terme en 
l’assignatura «Formació literària en l’aula d’Educació Infantil» durant el 
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curs 2014-2015, a partir de la necessitat educar l’alumnat en la diversitat 
i amb la incorporació de la literatura, la dramatització i els titelles com a 
poderoses eines de presa de consciència, de reflexió i de diàleg sobre la 
diferència. Des de la investigació sobre literatura infantil i amb la diversi-
tat afectivosexual com a eix, els grups de treball van iniciar un debat sobre 
la (in)visibilitat de la majoria d’aquestes obres, i també dels prejudicis i 
estereotips que romanen en un gran nombre d’obres infantils. Conside-
rem que l’experiència va resultar molt positiva quant a la formació literà-
ria dels estudiants de Magisteri, des de la perspectiva de la diversitat i pel 
que es refereix a la programació i a l’exercici d’activitats en l’aula. 
Paraules clau: diversitat, propostes didàctiques, models familiars, gènere, 
LGTB, titelles 
 
ABSTRACT 
The aim of this paper is to present an experiment carried out on the subject 
Literary Education in the classroom of Elementary Education, during the 
academic year 2014-2015, based on the need to educate students on diversity 
and incorporating literature, drama and puppets as powerful tools of aware-
ness, reflect and dialogue about the difference. From research on children’s 
literature and taking an affective diversity as a core, working groups began a 
debate on the (in)visibility of most of these literary works and also about pre-
judices and stereotypes that continue to appear in large number of works for 
children. We believe that the experience was very positive in terms of the lite-
rary education of students of teaching from the perspective of diversity and 
with regard to programming and carrying out activities for the classroom. 
Keywords: Diversity, Educational Proposals, Family Models, Gender, 
LGBT, Puppets 
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Children’s Literature and Literary Competence Development: a Didactic 
Proposal Using the Picture Book Amazing Grace in Primary Education 

ESTHER ALABAU RIVAS 
 
RESUM  
Aquest article pretén destacar la manera, com a mestres, de guiar els es-
tudiants en els processos de creació de significat mitjançant l’ús que es 
pot fer dels àlbums il·lustrats, ja que són motivadors i els ajuden a acon-
seguir l’aprenentatge significatiu mentre gaudeixen de la llengua, el con-
tingut i la literatura en la classe d’anglés. Introduïm l’àlbum il·lustrat 
Amazing Grace, escrit per Mary Hoffman i il·lustrat per Caroline Binch, 
als nostres estudiants de Primària en la classe d’anglés. D’altra banda, es 
presenten —per tal d’ajudar-los a millorar les seues cinc habilitats 
d’alfabetització (llegir, escriure, escoltar, parlar i pensar) i alhora desenvo-
lupen la competència literària— el model de Reyes per a desenvolupar la 
competència literària. Aquest és un model triangular que parteix de la 
idea que el lector estableix un diàleg amb el text. 
Paraules clau: llibres il·lustrats, alfabetització, competència literària 
 
ABSTRACT 
This work pretends to highlight how we, as teachers, guide our students in 
making-meaning processes by using picture books because they are motivating 
and they help them achieve meaningful learning while enjoying the language, 
the content and literature in the English class. We introduce the picture book 
Amazing Grace, written by Mary Hoffman and illustrated by Caroline Bin-
ch, to our Primary School students in the English class. Moreover, we present 
—in order to help them improving their five literacy skills (reading, writing, 
listening, speaking and thinking) at the same time that they are developing 
their literary competence— the Reyes’ model for the development of Literary 
Competence. This is a triangular model that gives support to the idea that the 
reader establishes a dialogue with the text. 
Keywords: Picture Books, Literacy Skills, Literary Competence 
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El rol de la família en la literatura infantil i juvenil del segle XXI: 
el desenvolupament de la competència lectora intercultural a través d’un àl-

bum il·lustrat 
ROCÍO DOMENE BENITO 

 
RESUM 
Tradicionalment la família ha estat un dels temes més adreçats als xi-
quets. En aquest sentit, el principal objectiu d’aquest article serà la re-
formulació del terme família al voltant dels nous models, com el que es 
mostra a l’àlbum il·lustrat In Our Mothers’ House (2009). A través de la 
història d’una família allunyada dels cànons tradicionals, explorarem com 
tracta Polacco el tema de la família i la interculturalitat atenent al gran 
valor que adquireix en la formació dels alumnes com a éssers humans. 
Representa, per tant, una eina eficaç i útil per a mostrar als estudiants 
que no existeix un únic concepte de família, així com la rellevància de la 
interculturalitat al món que els envolta. A més a més, promoure la com-
petència literària i lectora intercultural en el segle XXI convida els alum-
nes a pensar d’una manera crítica i reflexiva, i fomenta la seua imaginació 
i creativitat. En conclusió, mitjançant un àlbum il·lustrat es pot afavorir el 
desenvolupament del xiquet no sols en àrees lingüístiques, literàries i 
cognitives sinó també morals i cíviques. 
Paraules clau: família, literatura infantil i juvenil, competència lectora 
intercultural, àlbum il·lustrat 
 
ABSTRACT 
Traditionally, family has been one of the themes most aimed to children. In 
this sense, the main objective of this work is the reformulation of the term fa-
mily taking into account the new models as it is shown in the picture book In 
Our Mothers’ House (2009). Through the story of a family, which is away 
from the traditional canons, Polacco explores the theme of family and intercul-
turality regarding its great value in the development of students as human 
beings. It represents, therefore, a useful and effective tool to show students that 
there is not a unique concept of family and the relevance of interculculturalism 
in the world around them. In addition, the promotion of intercultural literary 
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competence in the XXI century invites students to think critically and reflecti-
vely and it also encourages their imagination and creativity. In conclusion, 
through picture books the development of children in not only linguistic, lite-
rary and cognitive but also moral and civic areas can be fostered. 
Keywords: Family, Children and Young Adults Literature, Intercultural 
Literary Competence, Picture Book 
 
 

Adquisició del paràmetre del subjecte nul en català 
ELENA VERDÚ SEGUÍ 

 
RESUM 
Aquest treball se situa dintre de la disciplina de l’adquisició del llen-
guatge, encarregada d’estudiar els diferents processos que l’ésser humà 
du a terme en el desenvolupament de la parla. En aquest cas, s’estudiarà 
l’adquisició del subjecte nul en català, i es partirà de la següent qüestió: 
els xiquets catalanoparlants menors de 5 anys, han fixat correctament el 
paràmetre del subjecte nul? Per resoldre aquesta qüestió, partirem de la 
hipòtesi del VEPS (Very Early Parameter Settings), que afirma que els 
paràmetres (una de les dimensions de la variació estructural del llen-
guatge humà) es fixen abans de l’estadi de dues paraules. Per realitzar 
l’estudi, comptabilitzarem els subjectes nuls en frases subordinades i no 
subordinades per a 12 adults i 6 xiquets parlants de català; material que 
extraurem de la base de dades CHILDES. Finalment compararem els 
nostres resultats amb els de l’anglés de Valian (1991), llengua que no 
admet l’omissió de subjecte. 
Paraules clau: subjecte nul, subjecte explícit, adquisició de llengües, 
CHILDES, VEPS 
 
ABSTRACT 
The present research is framed within the discipline of language acquisition, 
which is responsible for studying the different processes that human beings 
carry out during the development of speech. In this project we investigated the 
acquisition of the null subject in Catalan. We began considering the following 
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question: Have Catalan children, younger than 5 years old, set the null sub-
ject parameter correctly? To solve this question we started with the VEPS 
(Very Early Parameter Settings) hypothesis, which states that the parameters 
(one of the dimensions of the structural variation of human language) are set 
before the two-word stage. We counted the number of null subjects in subor-
dinate and non-subordinate sentences for 12 Catalan adults and 6 Catalan 
children. These data have been extracted from the CHILDES database. Fi-
nally, we compared our results with the ones in the English language of Vali-
an (1991), because English does not allow subject omission. 
Keywords: null subject, explicit subject, language acquisition, CHILDES, 
VEPS 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest exemplar, 
corresponent a l’any 2016 i imprés el 2017, 

ha estat 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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