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RESUM (ABSTRACT)
Aquesta memòria detalla el treball dut a terme per la xarxa “Curs zero sobre estudis catalans”, que tenia l’objectiu 
de dissenyar un curs d’introducció a la Filologia Catalana amb uns objectius propedèutics però, sobretot, de creació 
d’expectatives i motivació envers aquesta titulació de grau. Els equips de treball han creat material, doncs, al voltant de 
tres àrees principals: llengua, literatura i cultura, i l’han dissenyat per a poder ser oferit en línia, en un format web tipus 
Gimcana a l’estil del que el Departament de Filologia Catalana ja havia creat per a les seues Olimpíades de coneixement. 
Els formats MOOC i Moodle, per diverses raons, han estat descartats com a possibles interfícies per al curs perquè 
tenien uns requisits i unes característiques molt definides i poc flexibles que no permetien el recorregut lúdic de la nostra 
proposta. 

Paraules clau: Curs zero, propedèutic, gimcana, Filologia Catalana, Estudis Catalans. 

1. INTRODUCCIÓ
La conformació d’aquesta xarxa va tenir com a objectiu principal donar continuïtat a un 

projecte d’innovació docent encetat en la convocatòria de Xarxes d’Investigació en Docència 2015-
2016, que preveia el disseny d’un curs d’introducció a la Filologia Catalana. En efecte, créiem molt 
necessari poder donar un tast del que fem al Grau en Filologia Catalana a l’alumnat de batxillerat 
interessat en la llengua i la cultura pròpies, o aquells que la desconeixen (o no la dominen) però 
entenen la necessitat de saber més sobre la cultura del nostre territori. Així, ens proposàvem oferim al 
professorat del Batxillerat (i potser també al de l’ESO) un material introductori innovador i dinàmic 
que pogueren usar com a suport a les seues classes. També l’alumnat indecís sobre quin grau cursar 
relacionat amb les Lletres pot fer el curs per saber què es trobaria si finalment optara per Filologia 
Catalana. O alumnat de primer curs amb algun dèficit de formació podria fer el curs per a completar 
aquestes mancances. Comptat i debatut, una iniciativa molt interessant per a un públic relativament 
ampli, com acabem d’exposar.

Així, doncs, els objectius concrets que ens proposàvem a l’hora de conformar aquesta xarxa, 
a banda de continuar amb el projecte encetat el curs acadèmic passat, eren: 

1. Encuriosir i motivar a l’alumnat de batxillerat interessat en els estudis catalans (és a dir, tot 
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allò relacionat amb el valencià i la cultura compartida amb altres territoris catalanoparlants).
2. Desmuntar prejudicis de tipus sociolingüístic basats en la desconeixença del que fem en el 
grau en Filologia Catalana. 
3. Estudiar i decidir quin és l’entorn d’aprenentatge no presencial adequat per als objectius 
plantejats.
4. Traslladar els materials docents a aquest entorn. 

El projecte tindrà un impacte clar en la formació de l’alumnat de batxillerat i primer de grau en 
Filologia Catalana, per tal com donarà una idea clara i global del estudis catalans. Això millorarà els 
resultats d’aquest alumnat i el preparà per a l’augment del grau d’especialització dels cursos superiors.

2. MÈTODE 
La metodologia duta a terme per a l’elaboració dels materials és la mateixa que ja detallàrem 

a propòsit del projecte dut a terme durant el curs acadèmic 2016-2017. Llavors ja ens vam plantejar 
quin seria el millor format per a aquest tipus de cursos propedèutics bastant habituals en els processos 
d’accés a la universitat, tal com exposaven Furió i d’altres (2001) quan es preguntaven si haurien d’anar 
orientats a l’alfabetització científica o ser una mena de preparació per a l’especialització universitària. 
La propedèutica també ha estat considerada en l’àmbit de l’ensenyament per competències (Tobón 
2007); en el nostre cas, però, teníem molt clar que, més enllà d’oferir coneixements especialitzats o 
una alfabetització científica express, els nostres objectius es movien en el terreny de les emocions i 
les actituds, el de la creació d’expectatives, tal com hem detallat en la introducció. Això aconsellava 
un tipus de format virtual interactiu menys rígid, menys reglat que les que en el seu moment vam 
considerar (Moodle, MOOC), i vam arribar a una tercera via que resumisc a continuació: 

Una tercera opció que vam tenir en compte, i que combinava accessibilitat i enfocament lúdic, era una pàgina web 
on allotjar una gimcana virtual d’aprenentatge. Ens basàvem, per a aquesta possibilitat, en una experiència prèvia 
que havia demostrat ser un èxit en els cursos acadèmics anteriors: l’Olimpíada de Filologia Catalana, coordinada 
pels professors Carles Segura i Sandra Montserrat. [...] L’orientació eminentment lúdica i engrescadora també 
casava amb el tarannà que volíem donar al nostre curs, ja que preveia l’itinerari d’aprenentatge següent: 

En la fase eliminatòria, l’alumnat que hi vulga participar haurà de superar el que anomenem la Gimcana 
Virtual. Després d’inscriure-vos en l’enllaç que ja podeu trobar al web del Departament (http://dfc.
ua.es/va/), caldrà que respongueu una bateria de preguntes en què haureu de realitzar petites recerques, 
sobretot en documents web. [...] Els alumnes podreu treballar individualment, per parelles o en petits 
grups, però recordeu que les respostes obligatòriament ens les haureu d’enviar a través del web de 
manera individual.  [...]

Així les coses, vam decidir que l’opció MOOC i l’opció web estil olimpíada eren les que millor s’ajustaven als 
nostres objectius, i que potser una combinació de totes dues (inserir una gimcana en un curs MOOC) solucionava 
els problemes tècnics i de disseny que ens havíem trobat. En qualsevol cas, això implicava donar el format final 
al material ja durant el curs 2016-2017, en què, com a conseqüència lògica, pretenem demanar una altra xarxa 
ICE per a fer efectiu aquest trasllat de continguts —que implicarà, a la força, repensar o redissenyar algunes de 
les activitats previstes. (Francés i d’altres 2016: 2940-2941) 

L’elaboració d’aquesta web interactiva, però, excedia amb escreix els coneixements 
d’informàtica dels membres de la xarxa, i vam estar investigant les possibilitats que la Universitat 
d’Alacant ens oferia per solucionar aquestes mancances. En anys anteriors, algunes instàncies 
universitàries havien tret convocatòries per a finançar cursos MOOC i en línia, i vam pensar d’acollir-
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nos a aquest tipus d’ajudes perquè un expert en la matèria poguera dissenyar la web a l’estil del 
que s’havia fet en la Gimcana Virtual de les Olimpíades. Ara bé, al tancament d’aquest projecte la 
convocatòria no ha eixit i, tot i que tenim tot el material acabat i preparat, no hem pogut traslladar-lo 
a un entorn virtual, tal com ens proposàvem. En qualsevol cas, tot seguit us donem una mostra dels 
resultats dissenyats per cada equip de treball, amb una introducció general de l’orientació del curs. 

3. RESULTATS 

Amb els objectius de tipus actitudinal i de connexió emocional amb els destinataris que teníem 
en ment, el curs que inicialment plantejàvem com a introducció a la Filologia Catalana va esdevenir 
ràpidament una mena de curs de  motivació a la Filologia Catalana. I ens vam proposar embastar tres 
blocs de continguts a través d’un fil temàtic: l’amor, l’amor a la llengua, a la literatura i la cultura de 
la nostra terra. El títol acordat, “Escacs d’amor”, on combinàvem la idea del joc amb la referència 
intertextual als clàssics de la nostra literatura medieval.
 L’estructura de la web que planifiquem enllaçarà de manera circular els tres blocs (llengua, 
literatura, cultura) en una gimcana de preguntes virtuals que ens permetrà saltar d’una a la següent 
i, amb l’esperó lúdic, anar avançant en el coneixement de continguts relacionats amb la Filologia 
Catalana. Així, cada bloc constarà de:

- Pregunta 1. L’alumnat haurà de buscar la resposta en la informació disponible en internet 
(recerca guiada). Quan la trobe, aquesta resposta els conduirà a un vídeo o algun altre material 
que els proporcione formació. Després, haurà de contestar preguntes de comprensió amb respostes 
autocorregibles. 

- Pregunta 2. L’alumnat haurà de buscar la resposta en la informació disponible en internet 
(recerca guiada). Quan la trobe, aquesta resposta els conduirà a un vídeo o algun altre material 
que els proporcione formació. Després, haurà de contestar preguntes de comprensió amb respostes 
autocorregibles. Aquesta darrera pregunta enllaçarà amb el bloc següent, de manera que tots estaran 
connectats. 

- Pregunta plus. L’alumnat haurà de buscar la resposta en l’àmbit real, experiencial. Quan la 
trobe, aquesta resposta els conduirà a un vídeo o algun altre material que els proporcione formació. 
Després, haurà de contestar preguntes de comprensió amb respostes autocorregibles.

A continuació, podeu observar un tast del contingut de cadascun dels blocs.

3.1 Llengua
En l’àmbit lingüístic creiem que és especialment rellevant el tercer tipus de pregunta (la 

pregunta “plus”), en què l’alumnat ha de fer una recerca de caràcter experiencial. La vinculació entre 
les experiències humanes i l’estudi de la literatura és naturalment estreta i, si hom té la formació 
didàctica adient, es pot convertir font de motivació molt potent i relativament accessible per al 
docent. Si parlem de l’estudi de la llengua, aquest lligam no es presenta tan obvi. La fonètica, la 
morfologia, la sintaxi, la semàntica, la sociolingüística, etc., se solen considerar constructes teòrics 
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que expliquen científicament com és la llengua i com funciona, però se solen deslligar deliberadament 
de les experiències personals. 

Atenent aquesta consideració, doncs, trobem que cal realitzar un esforç especialment intens 
en l’elaboració de les preguntes de l’apartat lingüístic, sobretot per a establir un lligam, si és possible 
emocional, entre l’estudi objectiu i científic de la llengua i la vida de l’aprenent.

Ací mostrem, en un exemple concret, quines característiques convé que es respecten en aquest 
tipus d’activitat. En primer lloc, observem com en el plantejament fem aparéixer totes les localitats 
costaneres del sud valencià, de manera que una part de l’alumnat s’hi pot sentir especialment identificat 
ja de bestreta:

Taula 1. Imatge d’eriçó de mar

Taula 2. Enunciat de Llengua 1.
Coneixes aquest animal? Observa’l en aquesta foto. També pots anar a les roques de vora mar de molts pobles 
per poder-lo veure en directe: a les caletes i roques de Santa Pola, al Cap de l’Horta d’Alacant, al Campello, 
la Vila, Benidorm, Altea, Calp, Xàbia o Dénia. Aquest equinoderm és cada vegada més escàs i, per això, està 
protegit. El nom estàndard és eriçó de mar.

En segon lloc, apel·lem a un pressumpte efecte afrodisíac d’aquest animal. Recordem que 
l’amor (espiritual però també carnal) és el gran eix temàtic del curs:

Taula 3. Enunciat de Llengua 2.
I hi ha una certa tradició culinària al voltant d’aquest habitant de les nostres costes. Però resulta que l’eriçó de 
mar diuen que és afrodisíac. Ho sabies? Menjar-ne sembla que activa la producció de dopamina al cervell i això 
produeix una sensació de plaer. També es diu que conté anandamida, compost químic amb efectes relacionats 
amb la felicitat. Tot és tastar-lo i ja ens contaràs. Però també pot proporcionar-nos plaer intel·lectual saber com 
es diu aquest animal a les nostres comarques. 

En la darrera frase del fragment anterior, es pot observar com introduïm l’aspecte lingüístic 
que es destacarà de manera específica en aquesta unitat: la diversitat que es pot trobar en el si d’una 
llengua, especialment la de caràcter geogràfic. Així introduïm el tema:
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Taula 4. Enunciat de Llengua 3.
Saps que la llengua és diversa i rica perquè ofereix la possibilitat de dir el mateix o de matisar els missatges 
amb multitud de recursos diferents, que varien de poble en poble, de persona a persona, que s’adapten a les 
converses entre enamorats o comprant al mercat, a novel·les o fullets turístics. Vegem com ho pots comprovar.

Seguidament plantegem l’activitat. Es tracta d’un exercici de recerca geolingüística. Aquesta 
petita investigació és activa perquè l’estudiant ha de contactar amb persones de diverses localitats per 
a descobrir com es denomina l’eriçó de mar en cadascuna d’aquestes. El contacte pot ser telefònic, 
virtual o en persona:

Taula 5. Exercici de llengua.
Volem que faces una recerca per a descobrir quines altres maneres hi ha per a denominar-lo al llarg de la 
costa del migjorn valencià. Es tracta, doncs, que descobrisques quin és el nom popular de l’eriçó de mar a les 
localitats següents:

a) Santa Pola
b) Benidorm
c) Altea
d) Xàbia

Pots telefonar o anar en persona a qualsevol institució d’aquests pobles en què penses que et poden ajudar. 
També hi ha grups de Facebook amb interessos dialectals on pots fer consultes. Segur que coneixes més maneres 
de fer la recerca que et proposem. Avant!

Una vegada respostes correctament totes les opcions d’aquesta pregunta, enviarem l’estudiant 
que veja una entrevista al professor Joan Veny publicada pel diari Vilaweb. N’hem seleccionat alguns 
fragments per facilitar l’accés d’un receptor en principi no avesat al textos específics de l’àmbit de 
la filologia. L’entrevista lliga perfectament amb l’activitat perquè s’hi parla dels ictiònims (tasca ben 
treballada per Veny) però s’hi esmenten moltes altres coses interessants relacionades amb la llengua. 
Sobre aquesta entrevista, es formularà una pregunta introductòria de l’estil següent:

Taula 6. Pregunta introductòria de Llengua.
Ací tens l’enllaç a una entrevista que li van fer al professor Joan Veny. Comença a mirar el vídeo durant un 
grapat de minuts. No et fixes ara en el contingut del que diu; observa com parla, detín-te en els gestos, el to de 
veu, el lloc on es fa l’entrevista, la forma de parlar, el ritme del discurs. Quina és la primera impressió que et fa 
aquest home? Mira de descriure la seua personalitat amb aquestes dades. Creus que estima el seu país? Trobes 
que estima la llengua del seu país? Per què?

En acabant, es plantejarà una bateria de deu preguntes de caràcter més específic però sense 
oblidar l’eix general de l’activitat (el contacte amb la filologia, l’amor per la llengua, els aspectes que 
toquen el vessant emotiu i afectiu de les persones). Les preguntes seran autocorrectives:

Taula 7. Bateria de preguntes de Llengua.
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1. Què és un quetsémper? 
a) un peix
b) una oració
c) un dialecte
d) una varietat del llatí

2. Qui és el fundador de la geografia lingüística:
a) Germà Colon
b) Joan Veny
c) Jules Gilliéron
d) Francesc de Borja Moll

3. L’estàndard…
a) és la suma dels dialectes constitutius i dels dialectes consecutius.
b) implica la subordinació d’una varietat a una de més rellevant socialment.
c) és la varietat que s’ha d’utilitzar en qualsevol context comunicatiu.
d) no arreplega tota la varietat de la llengua sinó que en fa una selecció.

4. La fonosintaxi està relacionada amb…
a) Les regles de formació i orde de les paraules.
b) Els enllaços que es produeixen entre les paraules quan parlem, sovint amb la desaparició de sons.
c) Els sons que apareixen o desapareixen en el si d’una determinada paraula.
d) La relació que s’estableix entre la sintaxi i la fonologia.

5. Un ictiònim és…
a) El nom d’un ocell (o d’un niu com es diu a Mallorca).
b) El nom d’un peix.
c) El nom que es dóna a un mot dialectal, propi d’una determinada zona del territori.
d) El nom que s’utilitza per a referir-se a un dialecte constitutiu.

3.2 Literatura
La Literatura, i més, la clàssica, per la dificultat que hi poden trobar els jóvens en acostar-

s’hi, sovint queda relegada a un plànol secundari de l’ensenyament i, encara més, del gaudi dels 
adolescents. Tanmateix els escrits literaris haurien de ser una eina imprescindible per al descobriment 
i la identificació de la pròpia experiència individual. Per tant, l’enfocament temàtic pot resultar ben 
profitós per acostar els continguts de la literatura clàssica a l’experiència individual dels lectors 
actuals, i sens dubte, el tòpic de l’amor pot afavorir la creació de contextos que permeten relacionar 
els textos amb les vivències personals.1 Amb aquest bloc pretenem, d’una banda, facilitar l’accés a 
fragments literaris de la literatura catalana que aborden l’amor des de diverses perspectives, i encetar 
així un joc d’identificació i recerca de semblances i diferències; i d’una altra, aportar algunes claus 
interpretatives i/o contextuals que en faciliten la comprensió i desperten l’interés. 

Aquest bloc dedicat a la Literatura començaria recordant que l’amor ha sigut un dels temes 
més presents a la literatura universal de tots els temps, i la nostra tradició no n’és una excepció, ben 
al contrari. Ens ho mostren moltes manifestacions escrites que conservem des de l’edat mitjana. De 
fet, tenim exemples ben primerencs, com alguns poemes trobadorescos ja dels segles XIII i XIV, 
i en aquest punt inclouríem l’enllaç a un poema trobadoresc en occità musicat, que servirà per a 
encetar aquest viatge en el temps.2 Probablement el públic percebrà aquesta peça com quelcom de ben 

1  Bordons (1997) ja va plantejar els beneficis que se’n podien derivar d’aquest enfocament pel que fa al cas de la 
Literatura. 

2  Un exemple encertat podria ser la peça de desamor “Ben m’an perdut”, de Bernat de Ventadorn, interpretada 
per Millenarium (https://www.youtube.com/watch?v=r6bknM6iwIo). Inicialment no es tractarà amb profunditat aquest 
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antic, però la pregunta que se’ls planteja tot seguit els convidarà a qüestionar-se ràpidament aquesta 
aparent llunyania: “Creus que ens enamorem d’una manera molt diferent de com ho feien al segle 
XIII?”. Aquest serà l’ham sobre el qual s’estructurarà el bloc relacionat amb la literatura clàssica: els 
paral·lelismes i les diferències que s’observen entre la manera en què es concebia l’amor fa segles, i 
com es concep a hores d’ara. La pregunta inicial amb què guiarem l’alumnat per a endinsar-se en el 
tema es  concretaria de la següent manera:  

Taula 8. Pregunta inicial de Literatura.
1. Quin d’aquests símptomes es considerava a l’edat mitjana que evidenciaven l’enamorament?
a) no poder dormir i no tenir gana; 
b) evitar la companyia i el soroll; 
c) creure que la persona estimada és perfecta;
d) a i b són correctes;
e) a i c són correctes.

La proximitat del tema tractat amb els interessos i experiències de l’alumnat els animarà a seguir avant 
per a esbrinar la resposta, per la qual cosa se’ls indicarà de fer-ho després de veure una presentació virtual. 

En aquesta elocució acompanyada d’imatges suggestives que relacionaran l’amor d’abans amb 
el d’ara, s’hi descriurà breument quines eren les característiques principals de la concepció de l’amor 
medieval. Recordarem que la literatura trobadoresca fou pionera a mostrar la concepció de l’amor 
que tenim a Occident, i s’exposaran les claus principals de l’amor cortés i l’estricte codi que el regia: 
quina era la manera d’estar enamorat i actuar en conseqüència, i quins tractats teòrics dels segles XII 
i XIII ho explicaven. Ens centrarem en el manual d’amor més difós i influent arreu d’Europa, com 
fou el De Amore d’Andreu el Capellà (s. XII), en el qual es presentava l’amor com el nucli central 
de la vida medieval i s’explicava, per exemple, com naixia l’amor, com se’l podia fer créixer, com 
podia morir, i com es podia superar un fracàs amorós. Alguns dels consells que es recomanaven als 
enamorats no correspostos, o traïts, són encara a hores d’ara ben populars, com aquella dita d’un clau 
en trau un altre, o  un amor nou, fa oblidar-ne un de vell. S’explicarà també quins símptomes produïa 
estar enamorat, com ara: sentir malestar per no veure l’amada, mal de panxa, neguit, pensament fix 
i obsessiu en el subjecte amat, etc.; i fins i tot es corria el perill de perdre el seny o, fins i tot, d’una 
mort prematura. Estar en-amor-at, era pràcticament una malaltia, i de fet, se li’n deia estar “malalt 
d’amor”, ja que el pacient tenia les facultats alterades, i només així es donava explicació a eixa 
misteriosa falta de fam i de son, eixa manera de tenir el pensament fix en l’amada, que comportava 
la pèrdua del pensament racional en veure l’amada com la més perfecta de les criatures. Però també 
es considerava que l’amor era diferent segons la classe social: més refinat, com més elevats eren els 
amadors (entre l’alta noblesa), i més rústec i salvatge en la classe dels camperols, moguts gairebé per 
l’instint animal, un tipus d’amor molt denostat aleshores.1 

poema, però es pot obrir la porta a la lectura del text si es desitja.

1  En aquest punt es podria oferir la possibilitat de llegir l’entrada que Joan Fuster dedica a l’Amor al Diccionari per a ociosos, 
per comprovar si realment l’amor és “una invenció del segle XII”, tal i com l’autor afirma, i enllaçar així el tòpic medieval amb la 
literatura contemporània.   
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Ara l’alumnat ja pot respondre a la pregunta inicial plantejada. L’objectiu d’aquesta explicació, 
per tant, ha estat el d’insinuar els paral·lelismes i les diferències principals que es poden observar en 
la concepció de l’amor actual respecte del de segles arrere i comprovar com la literatura pot obrir una 
finestra que ens permet veure com, almenys sentimentalment, som hereus i hereves d’una tradició 
arrelada des de fa segles, que va adaptant-se a poc a poc als canvis socials, i ens permet comprovar 
que les obres clàssiques encara poden ser de plena actualitat, perquè encara som capaços d’entendre 
els comportaments, els anhels i els desitjos d’aquells personatges antics.

Una segona elocució podria repassar ara quins són els principals temes i tòpics amorosos de 
la literatura medieval. Sense eixir de la poesia trobadoresca, podríem esmentar la descripció de la 
bellesa de l’amada, la declaració dels seus sentiments, però també solien ser habituals molts d’altres, 
com el lament en haver de separar-se a l’alba després d’una nit d’amor, el plany per estar separats 
o, fins i tot, poemes sobre la gelosia, els dubtes o les traïcions. Aquesta presentació guiada aniria 
adreçada a relacionar aquestos tòpics literaris amb cançons actuals, que podrien enllaçar-se des del 
bloc de cultura. 

Una tercera elocució il·lustrada ens permetria recordar quins tipus d’amor i desamor observem 
en les principals obres medievals catalanes, però també altres temes relacionats, com la llunyania dels 
amants, la gelosia o la traïció, tòpics també ben pròxims i entenedors per al públic. Amb exemples 
d’obres d’Ausiàs March, hereu de la trobadoria, però el primer a imprimir canvis importants per reflectir 
la seua manera personal de viure i veure l’amor, es pot veure el debat moral per les conseqüències 
que pot tenir lliurar-se a l’amor passional. Les grans novel·les medievals, com són Tirant lo Blanc i 
Curial e Güelfa, fan de les trames amoroses un dels eixos centrals per construir les històries. Tirant i 
Carmesina o Güelfa i Curial, són joves parelles d’enamorats que faran tot el possible per fer triomfar 
el seu amor. Güelfa, una jove vídua, per amor, ajudarà Curial en la seua formació cavalleresca i en la 
seua promoció social. Carmesina i Tirant ens fan partícips de divertides i sensuals trames amoroses 
perquè a poc a poc el seu amor es consolide, fins i tot el rubriquen en un boda secreta (totalment vàlida 
a l’edat mitjana). Però a les novel·les trobarem moltes altres trames amoroses a banda de les històries 
principals, que ens presentaran la gelosia (per exemple, la de la Viuda Reposada), la passió (Diafebus 
i Estefania) o el suïcidi per amor en no ser correspost, que protagonitza Camar, al Curial, i altres 
morts comeses per la mort de l’amant, com el cas d’Hero, narrada per Roís de Corella. Tots aquests 
episodis al·ludits, i d’altres, podrien incloure’s en la pàgina web per a permetre’n la lectura, i fins i tot 
podríem adaptar al català actual petits fragments per a facilitar-ne la comprensió: 

I tu, Leandre, perdona si no celebre més llarg el teu soterrar, és que a la meua boca li falta la veu i als meus ulls 
aigua i sang per a lamentar plorant més llargament la teua mort. I si morint així expire, no podré escalfar ni untar 
el teu cos amb els ungüents que he preparat. Serà millor, doncs, que morint per tu i sobre tu, llavant i escalfant el 
teu cos ja fred amb la meua sang, l’embalsame, i que la meua dida, que t’estimava tant com a mi, ens embene i 
ens amortalle ambdós, abraçats com si fórem un sol cos amb aquelles teles que tenia preparades per a eixugar-te 
a tu viu. Que ens tanque en un sepulcre tan estret que els nostres ossos, mesclats, a la fi es convertisquen en una 
sola pols. (Història de Leandre i Hero, Joan Roís de Corella)

Després d’aquesta darrera elocució, podem plantejar més preguntes autocorregibles com la 
següent: 
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Taula 9. Preguntes autocorregibles literatura.

 2. Quin personatge de la literatura cavalleresca catalana se suïcida en veure que el seu amor no és correspost:
a) Llir entre cards
b) Camar
c) Carmesina
d) Güelfa 
e) La Viuda Reposada

L’objectiu, per tant, és intentar fer veure que la literatura clàssica ens ajuda a entendre quins 
han estat els temes universals que han preocupat els humans a través dels segles, i a veure com 
actuaven en aquestes situacions; de vegades, tal com faríem encara nosaltres, i d’altres, ben diferent. 
Oferint informació contextual sobre el marc cultural i social en què es creaven aquestes produccions 
pretenem facilitar l’accés a estes obres; i recordant fragments dels clàssics facilitem un tast que puga 
despertar l’interés per llegir-ne més, per conèixer aquestos referents literaris tan nostres. Volem així 
que es familiaritzen amb una tradició que potser els és desconeguda, i que encara troba ressò tant en 
la literatura actual, com es veurà tot seguit, com en la música i d’altres mostres artístiques, com ara 
àlbums il·lustrats que troben la seua inspiració en els amor medievals. 

Taula 10. Carmesina i Plaerdemavida al Tirant lo Blanch il·lustrat per Paula Bonet, Ed. Drassana, 2017.
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La temàtica de l’amor en la literatura catalana ens permet connectar textos de qualsevol 
època. Així, passem de referents medievals com Curial e Güelfa al Diccionari per a ociosos, de Joan 
Fuster o a un dels poemes més coneguts del poeta valencià Vicent Andrés Estellés: “Els amants”. La 
intertextualitat d’aquest poema a través de la citació inicial d’uns versos d’Ausiàs March, “La carn 
vol carn”, rebla encara més aquest enfocament temàtic i subratlla la idea que la literatura s’alimenta, 
en bona mesura, de l’herència literària i cultural pròpia, tot i que també de la d’altres cultures. 

L’activitat que plantegem en relació amb aquest poema il·lustra el plantejament didàctic que 
subjau en tota aquesta proposta: pretenem que l’alumnat experimente la literatura i, per aquest motiu, 
la lectura d’aquest poema estarà acompanyada de dos àudios: un serà la versió musical cantada del 
poema, o bé en la veu clàssica d’Ovidi Montllor (1974), o bé en la més actual de Bertomeu (2015); i 
un altre serà el poema recitat per Francesc Anyó dins l’àlbum Estellés de mà en mà (2014). 

Aquesta lectura inicial servirà també per a evidenciar l’estreta relació que existeix entre la 
poesia i la cançó i el potencial didàctic que té presentar-les i treballar-les conjuntament. Les emocions 
que provoque aquesta audició seran el punt de partida per a plantejar l’explicació, en forma de vídeo 
molt breu, del poema en general, atenent aspectes com la temàtica i l’estil, indestriables. Pararem 
atenció en el contrast o l’oposició, en què es basa tot el poema, en relació amb la concepció amorosa: 
amor passional/carnal (brusc) front a amor romàntic/intel·lectual (seré, calmat). I farem veure de 
quina manera aquest joc d’opòsits es revela a través de recursos retòrics concrets: antítesis, camps 
semàntics contraris etc. La interxtextualitat serà un altre dels aspectes importants a destacar: la inicial 
de March ve seguida d’altres com les referències a poetes que han plasmat en la seua obra un concepte 
d’amor determinat: López Picó, Bécquer, Petrarca i Riba. Aquesta aproximació al poema concret 
donarà pas a l’explicació, succinta, de l’estil d’Estellés, de filiació realista, per finalment aproximar-
nos a la figura del poeta de Burjassot dins les lletres catalanes. L’obra (“Els amants”) ens permetrà 
arribar a la poètica estellesiana i també a la seua trajectòria literària. 

Així mateix, donarem cabuda a altres concepcions amoroses i també altres formes d’estimar 
a partir de fragments de narracions de diferents autores i autors catalans. El relat “Te deix, amor, la 
mar com a penyora”, de Carme Riera, literaturitza l’amor entre dues dones i els tabús i prejudicis que 
arrossegava aquesta realitat a finals dels anys setanta quan es publicà el text. Vegem-lo ací: 
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Taula 11. Textos procedents de “Te deix, amor, la mar com a penyora”, de Carme Riera (2011). 

Des d’aquí, des de la meva finestra, no puc veure la mar […] Aquesta mar no s’assembla gens a la nostra. És una 
llenca metàl·lica, sense transparències, ni colors canviants [..] Però l’enyor. L’enyor només perquè, en veure-la, 
pens que tu restes a l’altra banda i que de mar en mar, de riba en riba, hi ha menys camí que de ciutat a ciutat […]
Érem més joves, menys conscients, plens d’una innocència perversa, quasi maligna, d’àngel rebel […] Tenia 
quinze anys i ells foren, en part, la causa del nostre trencament. Em complau, per altra banda, pensar que vaig 
arribar a tu en el moment més crític de la meva adolescència, quan començava d’ésser una dona i que tu influïres 
poderosament perquè acabés de ser tal i com ara sóc. […] I fou llavors quan tu, per primera vegada, posares les 
teves mans sobre els meus cabells. Em feres tremolar de cap a peus i vaig empegueir-me.
M’agradaven tant les teves mans! Són tan formoses encara! -dits llargs, pell blanca, ungles polides-. Em sentia 
feliç quan agafaves la meva mà entre la teva i passejàvem, com dos enamorats, per la ciutat. Em mostrares molts 
dels racons que, temps ençà, del temps de la teva adolescència, quan et nasqué l’afició de caminar horabaixa, 
molta estona, per llocs solitaris, descobrires. El meus ulls que eren els teus -jo veia el món com tu el miraves- 
captaren matisos, colors, formes, detalls que a tu et semblaven sorprenents i nous […]
–Ha passat el temps i tot és ara molt més clar.
Les nostres relacions no tenen cap sentit, no està bé que continuïn. No vull fer-te mal ni fer-me’n. No en faríem 
res d’aquest amor que no condueix enlloc, que no té cap finalitat…
No vaig replicar-te malgrat que no estava d’acord amb els teus arguments; perquè jo sí que sabia, amb tota 
certesa, que l’única finalitat del nostre amor era, senzillament, l’amor. […] Pocs mesos després d’acabar la meva 
llicenciatura en Ciències Exactes, vaig anar a casa teva per convidar-te a noces. Em casava amb un Company 
de curs […]
No sé si les circumstàncies et faran conèixer aquest escrit, ni tampoc si l’entendràs […] Fa mesos, quan vingueres 
aquell parell de dies a Barcelona, vaig anunciar-te el naixement d’un fill […] Tinc por, em fa por. Em sent massa 
feble i les forces em fallen. Pens que probablement no coneixeré la nina, perquè serà nina, n’estic segura, i no 
podré decidir, si no ho faig ara, el seu nom. Vull que li posen el teu, Maria, i vull també que llencin el meu cos al 
mar, que no l’enterrin. Et prego que en aquell redós on l’aigua espià el nostre amor, llencin les meves despulles 
al fondal d’immensitat il·limitada. T’enyor, enyor la mar, la nostra. I te la deix, amor, com a penyora.

3.3 Cultura
És coneguda la situació de diglòssia i, segons les zones, fins i tot de substitució lingüística 

del català arreu del País Valencià. Aquesta situació, val a dir, varia en funció de la zona a què ens 
referim. En el cas del sud, territori en el qual es desenvolupa l’activitat de la Universitat d’Alacant, 
a les característiques pròpies del sistema educatiu valencià (separació entre els alumnes que trien 
ensenyament completament en valencià, els qui hi fan immersió progressiva i els qui tenen totes 
les matèries en castellà, excepte l’assignatura de València: llengua i literatura), cal afegir-hi una 
diversitat sociolingüística complexa: poblacions amb un alt percentatge de catalanoparlants (és el 
cas de Crevillent, Santa Pola o Monòver), amb un procés avançat de substitució lingüística (com ara 
Alacant i Elx) i, finalment, històricament castellanoparlants (com les del Baix Segura i el Vinalopó 
Alt).

A partir d’aquest context, la llengua i la literatura no són suficients per a motivar en els estudis 
de Filologia Catalana, amb la qual cosa, ens plantegem la necessitat de trobar elements que reforcen 
la presència i l’acceptació del català com a llengua adient per qualsevol àmbit. En aquest punt, és on 
cal plantejar-se si la qüestió identitària ens pot ajudar en els objectius que perseguim amb aquesta 
gimcana. Moltes vegades, s’ha reduït la cultura valenciana al factor d’aprenentatge lingüístic (i, si 
de cas, s’ha valorat l’experiència literària), fet que, sens dubte, és un tret fonamental, ja que n’és el 
vehicle d’expressió tradicional, però s’ha demostrat que la llengua a soles no ha atrau per igual els 
estudiants. Tot el contrari, ens trobem amb catellanoparlants que participen de la cultura valenciana 
mitjançant la història, els costums o les tradicions, i de catalanoparlants que, dins d’un sentiment 
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inconscient d’autoodi més profund del que sembla (o de resignació i de conformisme, en el millor 
dels casos), han renunciat a alguns dels elements que els han definit des de fa generacions. Potser açò 
es deu al fet que hi ha hagut la pretensió benintencionada d’arribar a la reconstrucció comunitària 
mitjançant la llengua, la qual, des de la proclamació de la LUEV el 1984, s’ha transmés oficialment 
en l’àmbit educatiu sense que, malauradament, açò haja produït rèdits evidents pel que fa a l’ús real

Davant aquesta situació, però, ens preguntem: i si, sense bandejar el camí convencional 
(accedir a la cultura per la llengua), hi afegírem el recorregut al revés (a l’estudi de la llengua i 
la literatura, el que és pròpiament, filologia, per la cultura) a manera de complement? Palesar, en 
definitiva, els fets comuns que ens identifiquen com a valencians poden ser una via d’accés als estudis 
de català des de la nostra idiosincràsia pròpia. S’ha demostrat sovint que un percentatge no gens 
menyspreable d’estudiants del grau de Filologia Catalana, hi han accedit no per l’interés lingüístic o 
literari, sinó pel sentiment de pertinença a una comunitat.

Per a dur a terme la part de cultura valenciana de la gimcana, cal plantejar les qüestions sense 
prejuïns massa academicistes, tot incident en fets històrics i de cultura popular, però també, per què 
no, en les festes populars, la música pop o l’esport. Així, pretenem oferir a l’alumnat que hi participa 
una visió desacomplexada del que significa ser valencià que s’acoste als seus gustos sempre que siga 
possible i, així, finalment enganxar-los en l’interés pels estudis filològics. 

L’amor és un tema que podem trobar contínuament en la cultura popular i tradicional: hi 
ha multitud de cançons, rondalles o llegendes que tracten el tema. De tota manera, vam pensar si 
plantejar la primera pregunta des del punt de vista més convencional del folklore propi o buscar un 
centre d’interés molt més acostat als desitjos de l’alumnat de Batxillerat o d’universitat. En aquest 
sentit, vam veure que la música pop feta en català al País Valencià podria donar-nos una oportunitat 
única per a cridar l’atenció: no debades la cultura musical supera fronteres, formes de pensament 
i, fins i tot, èpoques. L’enamorament, tal com el conceptualitzem, es deu a la cultura occidental, 
molt probablement a la lírica medieval, encara que es basa en sentiments universals com l’amor i el 
desig. La música, a través del temps i els estils, es converteix, d’aquest manera, en un mitjà evocador 
d’experiències personals que, per descomptat, poden expressar-se també en català. 

Partint d’aquesta premissa, calia simplement trobar una cançó suficientment icònica que 
facilitara fer una primera pregunta. Vam triar “Camals mullats” del grup valencià La Gossa Sorda, 
ja que permetia, d’una banda, connectar, gràcies a la tornada, amb les altres varietats de la llengua 
(“t’estime, t’estimo, t’estim”) i, d’una altra, establir un passeig virtual per la ciutat de València. 
L’activitat consisteix a reproduir amb Google Maps la possible ruta que fan amb bicicleta els dos 
amants protagonistes de la cançó des del carrer de Cavallers al carrer de la Pau. La resposta correcta 
dóna accés a un documental on-line (València necessita una cançó, BTV, 2013, dirigit per Borja 
Pons i Guillem Nicolàs) en què es fa un repàs a partir d’entrevistes a diversos cantants del panorama 
musical valencià des dels anys 70 del segle XX fins als nostres dies.

Un dels espais que apareix en la cançó és el Parterre de València, on es troba l’estàtua 
eqüestre de Jaume I, i açò ens permet introduir la segona qüestió. Jaume I i Violant d’Hongria són 
els protagonistes de la llegenda que dóna lloc al dia dels enamorats valencians, que coincideix amb 
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el 9 d’Octubre, festivitat de Sant Dionís. Conta la tradició que quan els reis van entrar a la ciutat de 
València, ja conquistada i retuda, les llauradores de l’horta els van regalar una safata de fruits en 
agraïment. Per aquest motiu, els valencians i les valencianes fem un regal de dolços amb formes de 
fruites a la nostra parella com a mostra d’amor. Després de veure un vídeo breu sobre l’elaboració 
de massapans per a aquesta diada (Ribera Televisió 2014), els alumnes hauran de respondre una 
pregunta.

Com demostra aquesta tradició, que hui dia està reviscolant amb força arreu, l’amor (i tot el 
que hi està relacionat) s’ha estés per moltes de les manifestacions de la cultura popular. D’aquesta 
manera, el trobem com a tema principal dels testimonis de literatura popular valenciana més 
convencionals, com ara rondalles (Abella) i llegendes (Rotlà i l’illa de Benidorm), en cançons o, fins 
i tot, en idiomatismes. Conscients que les frases fetes i els refranys són una de les parts més febles 
d’una llengua com el valencià, amb problemes per a la transmissió generacional normalitzada en un 
context de diglòssia, dediquem part d’aquesta pregunta a esbrinar el sentit de diversos exemples de 
fraseologia. La tria d’aquestes dites populars palesen una presència important en les dites populars 
de les festivitats i les estacions. D’alguna manera, el refranyer ens parla del cicle anual del calendari i 
l’amor, com no pot ser d’una altra manera, forma part del nostre recorregut vital i cíclic. Per a posar-
ne un exemple, el refrany A Pasqua miradetes i per Sant Vicent les parelletes remet al despertament 
amorós durant la primavera (la festivitat de Sant Vicent Ferrer se celebra el segon dilluns de Mona, 
huit dies després de Pasqua). El fet d’anar-se’n a menjar la Mona era i és aprofitat pels jóvens per a 
festejar, com demostra la cançó Anem-nos-en, xiques, a arreglar cistelles, arreplegada a Monòver i 
que fem servir com a exemple.

Tot açò, que, no oblidem, parteix de la festivitat dels enamorats valencians del 9 d’Octubre, Sant 
Dionís, remet a un vídeo formatiu de Josep V. Montesinos (2008) sobre les principals contribucions 
de Jaume I com a fundador del regne de València, amb la qual cosa introduïm també coneixements 
històrics que ajuden a entendre per què en bona part del País Valencià es parla català. 

Finalment, hi ha una pregunta plus que, com s’ha comentat, es basa en un fet vivencial com 
ara les trobades de música pop, que representarien una iteració del concepte ritualístic grupal vinculat 
a les festes tradicionals. En aquest sentit, valorem l’acostament a les fires i els festivals de música 
en valencià com a exponent cultural de gran èxit entre la joventut i que, entre molts altres aspectes 
positius per al procés de normalització de l’ús social d’una llengua, serveix per a donar difusió als 
grups nous i, així mateix, assentar els artistes consolidats perquè puguen créixer i renovar-se i, arribat 
el cas, ser punta de llança per a la conformació de corrents, és a dir, el bastiment d’una tradició 
autòctona. Cal apuntar-hi que, pel fet que sovint aquests grups són desconeguts perquè no solen 
aparéixer en els mitjans de comunicació generalistes, aquesta part del curs ens podria oferir també la 
possibilitat de fer reflexionar sobre la necessitat de crear espais audiovisuals en tant que àmbit d’ús 
essencial en l’actualitat: per dir-ho d’alguna manera, el que no apareix en televisió (o en la ràdio, 
etc.) no existeix. 

A més a més, considerem que aquesta mena de celebracions contribueix a dibuixar el territori 
propi en l’imaginari col·lectiu. De la mateixa manera que, per exemple, el coneixement de les varietats 
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dialectals permet d’establir ponts afectius entre els parlants de contrades diverses, és ben evident que 
el circuit de festivals remet a la conformació d’un mapa de la identitat (no només musical) valenciana: 
si se’ns permet la gosadia, estem davant d’un factor de vertebració paral·lel al que, històricament, 
han potenciat els grups excursionistes, ja que visitar els diversos festivals entesos com a fites d’un 
hipotètic itinerari comporta un grau de connexió amb el territori que ens acull semblant al de les 
propostes de rutes.   

A partir del que hem assenyalat suara, en un context conceptual que posara en valor aquests 
trets compartits entre les trobades musicals i les festes tradicionals, proposaríem que els usuaris del curs 
triaren un festival del vast panorama valencià (en podem fer suggeriments com ara els següents, entre 
d’altres: Caparra Rock, Comboia’t, Feslloch, Festiniu, Festival Folk Hivern, Festivern, Rototom, etc), 
que n’esbrinaren el lloc de celebració i que hi anaren, a la població, per tal de fer-s’hi una fotografia (o 
qualsevol altre ítem de prova com un vídeo, etc.) davant del cartell que l’anuncie. D’aquesta manera, 
pretendríem reforçar dos elements: d’una banda, l’aprenentatge significatiu en tant que vehiculem 
continguts sociolingüístics (la rellevància dels àmbits d’ús públics més enllà del context familiar) i 
culturals tot remetent als rituals de grup (la comunitat de parlants com a focus identitari) mitjançant 
una experiència quotidiana; d’altra banda, com ja hem insinuat, l’arrelament al territori per via del 
descobriment material, és a dir, que, al coneixement de la música valenciana, s’hi pot arribar a través 
d’un recorregut físic (recórrer el país no és només veure’l, olorar-lo… també és sentir-lo i escoltar-lo).  

4. CONCLUSIÓ
Dels resultats exposats en les pàgines anteriors es desprèn la intensa tasca de coordinació i 

col·laboració desenvolupada entre els equips de treball per bastir un curs coherent que aglutine, sota 
una sola línia temàtica, continguts relacionats amb la Filologia Catalana que estimulen l’interés d’un 
possible alumnat per aquesta titulació. El disseny interactiu en forma de gimcana amb preguntes 
experiencials i de recerca, acompanyades de material formatiu, creiem que respon a una demanada 
creixent per part de l’alumnat, que exigeix un major component lúdic i experiencial en el seu procés 
d’aprenentatge. Cada bloc ha desenvolupat amb èxit un contingut relacionat amb el tema amorós i 
tots han aconseguit relacionar-se entre sí: de la Llengua hem passat a la Literatura (tant medieval 
com contemporània) i d’aquesta a la Cultura en sentit ampli. S’hi han combinat materials de tipus 
didàctic (prezis i vídeos enregistrats o elaborats pels membres de la xarxa que proporcionen formació 
a l’alumnat) i preguntes que requereixen la investigació autònoma dels participants, tant a través de la 
xarxa com en itineraris en la vida real (per exemple, en recorreguts per festivals de música o a través 
de recerques dialectals en converses amb parlants). En conjunt, ha estat una experiència molt positiva 
i enriquidora.
5. TASQUES DESENVOLUPADES EN LA XARXA 

PARTICIPANT DE LA XARXA TASQUES QUE DESENVOLUPA
M. Àngels Francés Díez Ha desenvolupat les tasques de coordinació i, 

juntament amb Anna Esteve, el contingut de 
literatura contemporània.
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Carme Arronis Llopis Ha desenvolupat el contingut referent a la 
part de “Literatura clàssica” del curs, és a dir, 
introducció a les obres clàssiques a partir del 
tòpic amorós. 

Eduard Baile López Ha desenvolupat, juntament amb Hèctor 
Càmara, el contingut referent a la part de 
“Cultura” del curs, és a dir, aspectes vinculats 
amb les festivitats tradicionals, el repertori de 
llegendes i el panorama musical

Hèctor Càmara Sempere Ha desenvolupat, juntament amb Eduard 
Baile, el contingut referent a la part de 
“Cultura” del curs, és a dir, aspectes vinculats 
amb les festivitats tradicionals, el repertori de 
llegendes i el panorama musical

Anna Esteve Guillén Ha desenvolupat, juntament amb M. 
Àngels Francés, el contingut de literatura 
contemporània.

Irene Mira Navarro Ha col·laborat en el bloc referent a la part de 
“Literatura clàssica” del curs seleccionant i 
adaptant fragments idonis que representaren 
els aspectes tractats. 

Sandra Montserrat Buendía Ha desenvolupat, juntament amb Carles 
Segura, el contingut de l’apartat de Llengua. 

Carles Segura Llopes Ha desenvolupat, juntament amb Sandra 
Montserrat, el contingut de l’apartat de 
Llengua. 
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