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AUTORS: Joan Ramon Borràs, Aurora Clari, Enric Iborra i Salvador Vendrell

Advertiment dels autors 

Després de la publicació del llibre Valencià: llengua i litera-
tura, de segon de Batxillerat, editat per Oxford University
Press, la coordinació LOGSE de les universitats valencianes ha
concretat les característiques que tindrà l’examen de Valen-
cià en les PAU. A més, ha fet públics, a títol orientatiu, tres
models d’examen i ha especificat, en una sèrie de 16 ítems,
els continguts de literatura que podran eixir en la prova.

En aquest material que ara teniu a les mans trobareu resolts
aquests models i redactats els 16 ítems de literatura, a més
d’unes explicacions dels fenòmens més importants de la 
fonètica sintàctica. Evidentment, les solucions que s’hi pro-
posen no són «les solucions». Tenen només un caràcter de
proposta orientativa amb l’únic objectiu de facilitar i fer
més còmoda la tasca del professorat que imparteix Valencià
en segon de Batxillerat. Concretament, en el cas dels ítems
de literatura s’han reproduït les parts del nostre llibre de
text que es referien específicament a cada un d’aquests
ítems i s’han tornat a redactar o s’han ampliat els que no
s’hi tractaven suficientment. En tot cas, aquest material
que ara us oferim s’ha de considerar només un comple-
ment del llibre de text i en cap cas el substitueix.

Pel que fa al model de les noves PAU, la novetat més des -
tacada és que hi apareixeran textos i continguts de la lite-

ratura catalana contemporània, cosa ben positiva, ja que
ens permetrà treballar durant tot el curs una diversitat més
gran de textos. No obstant això, observareu que en la llista
dels 16 ítems de literatura fixats des de la universitat en
queden fora, curiosament, alguns dels autors imprescin-
dibles en qualsevol panoràmica, tot i que siga sumària, de
la literatura catalana contemporània, com ara Pla i Sagarra, 
Riba i Salvat, Calders i… Això no vol dir, és clar, que el pro-
fessorat no puga o no haja d’explicar aquests autors en 
segon. Ben al contrari, estem convençuts que cal fer-ho. Un
alumne no hauria de cursar el Batxillerat sense haver-los
llegit i estudiat.

Més perplexitat genera, potser, el fet que la coordinació
LOGSE haja fet públiques les preguntes concretes sobre li-
teratura que podran eixir en la prova. Així, si hi apareix cap
pregunta sobre la poesia de Martí i Pol, ja sabem que hi
trobarem aquest enunciat: «La poesia de Miquel Martí i Pol
ha aconseguit un gran ressò social. Explica-ho i raona-ho».
Els alumnes es podrien limitar, per tant, a memoritzar les
150 paraules que es demanaran en l’examen per a contes-
tar aquest ítem. No pensem que aquest siga el sentit que
tenia el fet d’incloure la literatura en les noves PAU, que no
era cap altre que el de fomentar la lectura i l’anàlisi de tex-
tos de la literatura catalana contemporània.
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MODEL 1 
 

Trieu una de les dues opcions. 
 
OPCIÓ A 
 
Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents 
 

ENLLÀ DE L’HORITZÓ 
Capítol I 

  
 Quan els exèrcits de Franco començaren seriosament l’assajament de Madrid i 
iniciaren uns sovintejats i devastadors bombardeigs de la capital, ens assabentàrem que 
el govern de Largo Caballero decidí anar-se’n a València. Llavors, primeria de 
novembre, es va desfermar l’atac general contra la capital d’Espanya; el capità general, 
Miaja, amb pràcticament l’únic ajut de les enfervorides masses populars esquerranes i la 
decidida i intel·ligent col·laboració dels comunistes, organitzà una defensa efectivament 
heroica i sangonosa, com han relatat després tots els comentaristes i com aleshores es 
podia sentir clar en les emissions de la ràdio republicana i es podia deduir de les raons 
especioses1 de les emissores feixistes. Tanmateix, la situació en una ciutat tan enorme 
era greu, i no va trigar a començar-hi l’evacuació de dotzenes de milenars2 de veïns que 
consumien queviures i no feien cap falta per a tal esforç –vells, malalts, moltes dones, 
xics–. En fi va començar aquell tràfec trist, confús i descoratjador dels refugiats, que va 
durar molt de temps. 
 El País Valencià –potser el menys amenaçat directament per l’avanç dels 
feixistes, a causa de la seua llunyania dels fronts– fou força sol·licitat amb preferència 
per les seues planes costaneres i d’agricultura rica que garantia un bon aprovisionament. 
Damunt, ací dominava la massa d’esquerres, que es llançà amb gran generositat a rebre 
aquells castellans pobres i dissortats i ja sense casa ni fogar que solem dir. El clima dolç 
de vora mar n’era un altre al·licient. 
 La vila de Cassana, interior, de clima tan fred o més que el de Madrid, d’una 
riquesa agrícola normal però no exuberant, darrerament tampoc no va ser-ne una 
excepció, i un dia de tants –ja dins l’any 37– hi van aparèixer autobusos i camions plens 
de fugitius 
 Era a mitjan matí, un matí [...] de la darreria de l’hivern. Toni Bernabeu, àlias el 
Senyalat, secretari del Partit Comunista local, membre influent del Comitè Provincial 
del Partit i president del Consell d’Administració de la Col·lectivitat Agrícola de la 
U.G.T. [...], va entrar en la nostra oficina. 
 – Cal que deixeu ara una mica la feina, que molt prompte arribaran al poble els 
refugiats –va dir-nos. 
 

Enric Valor, Enllà de l’horitzó, València, Tàndem Edicions, 1991, p. 7-8; 
començament de capítol I. 

 
 

                                                 
1 Especiós/ -osa ‘enganyós amb bella aparença’ 
2 Milenar ‘miler’. 
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1. Comprensió del text  [3 punts] 

a) Descriviu el tema i les parts bàsiques del text [1 punt] 
b) Resumiu el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies [1 punt] 
c) A quina varietat dialectal podem adscriure el text? Cal que fonamenteu la 

vostra resposta amb exemples concrets extrets del text. [0’5 punt]  
d) Identifiqueu i expliqueu les marques de modalització que hi ha al text. [0’5] 
 

2. Anàlisi lingüística del text [3 punts] 
a) Digueu com es pronuncien les vocals subratllades. [1 punt] 

1. govern: oberta o tancada? 
2. llavors: oberta o tancada? 
3. novembre: oberta o tancada? 
4. poble: oberta o tancada? 
 

b) Escriviu un sinònim dels mots següents, d’acord amb el significat que prenen 
al text. [1 punt] 

1. assabentar-se (al text: “ens assabentàrem”) 
2. trigar  
3. queviures 
4. darrerament 
 

c) Digueu la funció sintàctica que fan les estructures subratllades en les frases 
següents; després, torneu a escriure les dues frases substituint les estructures 
subratllades pel pronom feble que corresponga en cada cas. [1 punt] 

1. “la situació en una ciutat tan enorme era greu”  
2. “va entrar en la nostra oficina” 

 
3. Expressió i reflexió crítica [4 punts] 
 

a) Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor. 
(Extensió: 150 paraules) [2 punts] 

 
b)  Narra una situació semblant a la del text d’Enric Valor que hages vist en una 

pel·lícula o que hages llegit. (Extensió: 150 paraules) [2 punts] 
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COMUNITAT VALENCIANA MODEL 1. OPCIÓ A

S O L U C I Ó  D E  L A  P R O V A  D ’ A C C É S
AUTORA: Aurora Clari

Qüestions

� a) El tema és l’arribada de refugiats al País Valencià
procedents de Madrid. 

Hi podem distingir dues parts bàsiques. La primera està
formada pels dos primers paràgrafs, en què es narra l’ofen-
siva de Franco contra Madrid i la situació desesperada dels
republicans assetjats. Com a conseqüència, el govern repu-
blicà decideix desplaçar-se a València (primer paràgraf );
també s’hi expliquen les raons per les quals es trià el País
Valencià i l’acollida que hi reberen els refugiats castellans
(segon paràgraf ).

En la segona part, corresponent al tercer paràgraf, l’acció
se centra a Cassana, un poble de l’interior del País Valencià

b) Quan es va desfermar l’atac general de l’exèrcit de
Franco contra Madrid, el capità general dels republicans,
Miaja, va organitzar la defensa de la capital, però, a causa
de la gravetat del setge, es va haver d’evacuar part de la
població. Els refugiats es van dirigir al País Valencià, que
oferia un bon aprovisionament d’aliments i un clima càlid;
a més, hi predominava la gent d’esquerra, que va acollir
generosament els refugiats. A Cassana, poble de l’interior
del País Valencià, van començar a arribar-ne uns quants.
Toni Bernabeu, el secretari del Partit Comunista de Cassa-
na, va informar de la pròxima arribada dels refugiats per-
què començaren els preparatius per a acollir-los.

c) El text pertany a l’àmbit literari. S’hi utilitza un llenguatge
molt formal i un lèxic riquíssim (fogar, especioses o milenar).
Pel que fa a la varietat dialectal geogràfica a què es pot
adscriure, presenta alguns trets del dialecte valencià, com
l’adverbi ací (línia 17) o el possessiu seua, seues (línies 16 
i 17). Tot i això, és un text poc marcat pel que fa a la varietat
geogràfica (que és el que cal remarcar amb vista a l’alum-
nat), ja que al costat d’aquestes formes valencianes en tro-
bem d’altres que l’acosten al català oriental, fins i tot al
central, com ara trigar (línia 10), l’adverbi força (línia 15) i el
substantiu feina (línia 28).

d) Entre altres fenòmens modalitzadors, hi ha aquests:
• adjectivació valorativa en sintagmes, com per
exemple: sovintejats i devastadors bombardeigs de
la capital (línia 2), enfervorides masses populars es-
querranes (línia 5), decidida i intel·ligent col·labora-
ció (línia 5), raons especioses (línia 8), amenaçat
(participi amb funció adjectival, línia 14), castellans
pobres i dissortats (línia 18), etc.;
• ús d’adverbis valoratius, com ara en aquests sin-
tagmes: es podia sentir clar (línia 8), organitza una
defensiva efectivament heroica i sangonosa (línies
6 i 7), fou força sol·licitat (línia 15), amb gran gene-
rositat (línia 17), etc.;

• ús de verbs valoratius en sintagmes, com per
exemple: ací dominava la massa d’esquerres que
es llançà (línia 17).

� a) 1. Oberta. 2. Tancada. 3. Tancada. 4. Oberta.

b) 1. Informar-se. 2. Demorar, tardar, endarrerir-se. 3. Ali-
ments. 4. Últimament.

c) 1. la situació en una ciutat tan enorme era greu: funció
d’atribut. S’ha de substituir per ho. El sintagma quedaria,
doncs, així: la situació en una ciutat tan enorme ho era. 2. va
entrar en la nostra oficina: funció de circumstancial de lloc;
no va introduït per la preposició de; per tant, cal substituir-
lo pel pronom feble hi. Quedaria així: hi va entrar.

� a) Des que es va publicar la seua primera novel·la, Va-
lor es va mantenir fidel al model tradicional de la narrativa
realista, que va matisar i aprofundir al llarg de la seua vida
literària. A la darreria de la dècada dels setanta Enric Valor
va començar a publicar les novel·les del cicle de Cassana
—nom d’un poble imaginari de les comarques del sud—,
integrat per la trilogia Sense la terra promesa (1980), Temps
de batuda (1983) i Enllà de l’horitzó (1991). En aquestes no-
vel·les, que constitueixen una crònica de la societat rural
de Cassana de la primera meitat del segle XX, Valor hi reme-
mora les seues vivències de joventut sobre la destrucció
d’una classe social, la dels terratinents valencians de les co-
marques del sud. La producció literària de l’autor inclou
també les Rondalles valencianes. En aquesta obra Valor no
es va limitar a transcriure els relats orals del nostre folklore,
sinó que en va novel·litzar els personatges i les circumstàn-
cies. El resultat és la creació d’un món literari fascinant.
[Trobareu un comentari més ampli en la solució de les
qüestions específiques de literatura, en les pàgines 25 i 26.]

b) Entre el dia 26 de gener i el 10 de febrer de 1939 uns
300 000 fugitius travessaren la frontera francesa. Franco
havia guanyat la Guerra Civil Espanyola i anuncià represà-
lies contra els republicans. Es calcula que la fugida afectà
més de mig milió de persones, de les quals 40 000, aproxi-
madament, eren valencians. Aquests fugitius es veieren
obligats a abandonar la seua terra i buscar asil en uns
altres països. Des dels ports de València, Gandia i Maó sal-
paren vaixells cap a Marsella; des d’Alacant, cap a Orà. La
major part van preferir quedar-se al sud de França, perquè
hom pensava que la dictadura duraria poc. Però ben aviat
França va ser envaïda pels nazis i alguns dels refugiats
republicans acabaren en camps de concentració, com el
de Mauthausen. D’altres van poder fugir a uns altres paï-
sos, especialment a Rússia i a Mèxic. En aquest darrer país,
que mai no va reconéixer el règim de Franco, el president
Lázaro Cárdenas hi acollí més de 3 000 exiliats i el 1940
publicà un decret pel qual els republicans espanyols es
naturalitzaven i hi podien viure amb normalitat.
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OPCIÓ B 
 
Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents 
 

ELS INDIS 
  
 Els «indis» americans són ja gairebé només un record, encara que han tingut un 
paper molt rellevant en la història del país. Els conqueridors que van arribar aquí al 
segle XV es pensaven que anaven a les Índies, i per això van anomenar indis els nadius. 
La història d’aquests pobles des d’aleshores, resumint-la dràsticament, és la història 
d’una gent (els conqueridors espanyols, francesos i anglesos) que necessitaven terres i 
riqueses, i d’uns altres (els nadius) que per tant havien de recular cap a l’oest, sisplau 
per força, i que finalment han perdut les terres completament i ara són ja només objecte 
de curiositat «arqueològica» o museística («els nobles salvatges») o de menyspreu i 
d’enuig (simplement «els salvatges») de part dels «blancs». Les pressions brutals van 
començar el 1829. A l’hivern de 1838-39 l’exèrcit federal foragita més de 40.000 
cheroquees (del territori de l’actual Geòrgia) per un interminable «camí de llàgrimes» 
que costarà la vida a diversos milers. Els seminoles de la Florida seguiran el mateix 
destí.  
 Després de la guerra civil entre esclavistes i antiesclavistes (1861ss), els nadius 
seran els més malparats: des de 1887 fins ara mateix se succeeixen les lleis de 
«repartiment» (és a dir d’expropiació) de terres, alhora que els indis van quedant cada 
cop més esbarriats i delmats.  
 Algun científic i sobretot algun polític i alguna persona del carrer encara es 
pregunten, sense dissimular el menyspreu i la indignació, «què caram volen» o «què 
n’hem de fer» dels indis. La llei universal i eterna de la conquesta, de la necessitat 
d’espai, de l’ànsia de poder i de riquesa. El cas és que amb ells s’han perdut unes 300 
llengües que parlaven i innombrables dialectes. Avui queden unes quantes comunitats 
d’indis en reserves, indrets generalment muntanyosos i més o menys «independents»: 
mantenen amb l’Estat relacions de cosoberania i els forasters que s’endinsen en una 
reserva tenen prohibit el pas en certs llocs que els nadius es reserven amb més intimitat. 
L’Estat, en compensació de les malvestats històriques, els paga una certa quantitat de 
diners que per a molts són suficients per viure, i aquesta mesura més aviat juga contra 
ells: viuen aïllats i sense cap estímul econòmic ni cultural, amb la qual cosa es van 
esllanguint com a individus i com a comunitats. Sembla que l’alcoholisme és problema 
habitual.  
 

Joan Solà, fragment d’una conferència publicada dins Les claus del canvi lingüístic,  
Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002. 

 
 
 

1. Comprensió del text  [3 punts] 
a) Descriviu el tema i les parts bàsiques del text [1 punt] 
b) Resumiu el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies [1 punt] 
c) És aquest un text només expositiu? Justifiqueu la vostra resposta amb 

exemples concrets extrets del text. [0’5 punts] 
d) Expliqueu quin ús fa l’autor de la cursiva i de les cometes al llarg del text. 

[0’5 punts] 
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2. Anàlisi lingüística del text [3 punts] 
 

a) [1 punt] Digueu com es pronuncien les consonants (les esses) subratllades. 
1. els conqueridors: sorda o sonora? 
2. al segle: sorda o sonora? 
3. les Índies: sorda o sonora? 
4. els nadius: sorda o sonora? 
 

b) Escriviu un sinònim dels mots següents, d’acord amb el significat que prenen 
al text. [1 punt] 

1. gairebé 
2. rellevant 
3. innombrable (al text: “innombrables”) 
4. indret (al text: “indrets”) 

 
c) Digueu quin tipus d’oracions subordinades són les que hi ha destacades en 

aquests fragments i quina funció sintàctica fan. [1 punt] 
 

1. “Els conqueridors que van arribar aquí al segle XV es pensaven que 
anaven a les Índies i [...]” 

 
2. “A l’hivern de 1838-39 l’exèrcit federal foragita més de 40.000 

cheroquees (del territori de l’actual Geòrgia) per un interminable 
«camí de llàgrimes» que costarà la vida a diversos milers” 

 
 

3. Expressió i reflexió crítica [4 punts] 
 

a) La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social. Explica-
ho i raona-ho. (Extensió: 150 paraules) [2 punts] 

 
b) Què opines sobre les qüestions que planteja el text? Coneixes altres casos 

semblants (històrics o actuals)? Com es podrien resoldre aqueixes 
situacions? (Extensió: 150 paraules) [2 punts] 
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COMUNITAT VALENCIANA MODEL 1. OPCIÓ B

S O L U C I Ó  D E  L A  P R O V A  D ’ A C C É S
AUTOR: Salvador Vendrell

Qüestions

� a) El tema del text és el procés de desaparició dels indis
americans. Per tant, el títol és parcialment temàtic, perquè
no podem saber a quins indis es refereix ni quins són els
aspectes concrets relacionats amb aquests que es tracta-
ran en el text. 

El text és predominantment expositiu, perquè té la finalitat
de donar informació, d’explicar-la, de fer-la comprendre. Es
tracta d’un fragment d’una conferència de Joan Solà publi-
cada dins Les claus del canvi lingüístic. Amb tot, té aspectes
argumentatius, com es veurà en la solució de la pregunta c).

El text tracta les causes i les conseqüències de la desapari-
ció dels pobles indígenes a Amèrica. L’esquema organitza-
tiu que presenta és de causa / conseqüència amb dues
parts diferenciades:

La primera part, que correspondria als dos primers parà-
grafs, parteix d’un problema inicial: Els «indis» americans
són ja gairebé només un record, encara que han tingut un
paper molt rellevant en la història del país. A continuació, el
text exposa les causes històriques que expliquen el procés
d’eliminació dels indis americans.

La segona part correspondria al tercer paràgraf, on s’ex-
plica la situació actual dels indis americans, les conse-
qüències del procés històric i les condicions en què viuen
a hores d’ara.

b) Encara que van tenir un paper important en la història
del seu país, actualment hi ha pocs indis americans. Els con-
queridors van arribar a les seues terres en el segle XV i, a partir
d’aquell moment, la història d’aquest poble fou la història
del seu extermini. Foren arraconats progressivament cap a
l’oest i la població índia es va reduir considerablement.
S’han perdut, també, més de 300 llengües indígenes. Avui
en dia només queden unes poques comunitats índies en
«reserves», on viuen aïllats, en condicions precàries i sense
estímuls culturals.

c) Aquest text no és només expositiu, sinó que té també un
caràcter argumentatiu. L’autor hi explica i argumenta per
què els indis americans han patit un procés d’opressió
per part dels colonitzadors i per què les condicions actuals
en què viuen són totalment injustes. 

A més, en el fragment es poden identificar nombrosos ele-
ments valoratius i marques de modalització que fan explícit
el punt de vista que adopta l’autor en la seua argumentació,
com ara: sisplau per força, i que finalment han perdut les
terres completament i ara són ja només objecte de curiositat
«arqueològica» o museística («els nobles salvatges») o de
menyspreu i d’enuig (simplement «els salvatges») de part dels
«blancs» (línies 8, 9 i 10).

d) L’autor hi fa servir la cursiva i les cometes per a matisar
el significat de les paraules. La paraula «indis» hi apareix
entre cometes per a explicar que es tracta dels nadius
americans i no dels indis de l’Índia. En el cas de la paraula
«arqueològica», les cometes indiquen que fa referència al
que queda de la població indígena, cosa que dóna a l’ex-
pressió un efecte irònic. En «nobles salvatges», la cursiva
remarca el doble sentit de la paraula noble i les cometes
assenyalen el contrast irònic d’aquesta paraula amb «sal-
vatges». En «salvatges» i «blancs» les cometes qüestionen
clarament el mateix significat dels mots: qui eren veritable-
ment els salvatges? El mateix passa amb la paraula «repar-
timent», que volia dir ‘repartiment per als colonitzadors’,
no per als indis.

� a) 1. Sorda. 2. Sorda. 3. Sonora. 4. Sonora.

b) 1. Quasi. 2. Important. 3.Molts. 4. Lloc.

c) 1. Es tracta d’una subordinada substantiva en funció
de complement directe. El que és una conjunció amb fun-
ció de connector. 2. Es tracta d’una proposició subordina-
da adjectiva de relatiu, que fa la funció de complement
del nom de un interminable camí de llàgrimes. El pronom
relatiu que té la funció de connector; introdueix la propo-
sició subordinada i, al mateix temps, acompleix la funció
de subjecte d’aquesta proposició, perquè substitueix un
interminable camí de llàgrimes: Un interminable camí de llà-
grimes costarà la vida a diversos milers.

� a) La difusió que de, manera progressiva, ha aconseguit
l’obra de Miquel Martí i Pol l’ha convertit en un fenomen
únic d’estimació popular en la poesia catalana del final del
segle XX. Aquesta estimació i popularitat s’expliquen perquè
la poesia de Martí i Pol és essencialment comunicativa i el
seu món metafòric defuig l’hermetisme. D’altra banda, la
sinceritat de la seua veu poètica, i l’experiència biogràfica
que comunica, són unes altres raons importants per a
comprendre per què la poesia de l’autor ha obtingut
aquest ressò. En aquest interés hi ha tingut un pes innega-
ble la interpretació que, d’una part de la seua obra, n’ha fet
el cantant Lluís Llach, si bé, per damunt de tot, cal atribuir-lo
a la calidesa dels seus poemes, en els quals l’amor, l’expe-
riència moral individual i col·lectiva o la convivència amb la
greu malaltia que va patir són presentats amb un llenguatge
que sol defugir l’artificiositat. [Trobareu un comentari més
ampli en la solució de les qüestions específiques de litera-
tura, en la pàgina 32.]

b) La qüestió que planteja el text és un cas molt clar de
genocidi o extermini d’un poble. Poden esmentar-se’n
molts exemples: el procés de colonització d’Amèrica per
part dels europeus, que va comportar l’eliminació física de
la majoria de la població indígena; l’extermini dels armenis
a Turquia durant la Primera Guerra Mundial; l’holocaust
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dels jueus que van dur a terme els nazis durant la Segona
Guerra Mundial; les purgues massives perpetrades pels
khmers rojos de Pol Pot, a Cambotja, que van acabar amb
l’assassinat de la quarta part del país… Unes altres vega-
des, sense arribar a l’eliminació física, s’ha produït l’opres-
sió de comunitats que han vist greument disminuïts els

seus drets socials, econòmics o culturals. Aquestes situa-
cions solament es poden resoldre a partir d’una presa de
consciència de les comunitats oprimides per a aconse-
guir els seus drets. La seua lluita tindrà més probabilitats
d’èxit si aconsegueixen la implicació d’organismes interna-
cionals.
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MODEL 2 
Trieu una de les dues opcions 
 
OPCIÓ A 
 
Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents 
 

L’home és davant del mirall. S’acaba d’afaitar i de dutxar. Amb una mà s’agafa el 
petit mixelín de la cintura, el mira al mirall i toca l’ase. 

Dubta què posar-se. Com que dubta, pensa que avançarà feina si es posa la 
samarreta i els eslips. En busca uns de blancs, amb ratlletes blaves. Mira que no tinguin 
cap forat. Se’ls posa. En canvi, quan té la samarreta a la mà li sembla que potser serà 
millor no posar-se’n, i la torna al calaix. Obre l’altre cos d’armari i mira les camises. 
N’hi ha una de blanca, italiana, de cotó, que s’ha comprat fa unes setmanes, que li 
agrada especialment. L’agafa pel penja-robes i l’observa; l’atreu el tacte. Però el color 
blanc el fa gras. La torna a lloc. Amb els dits, com qui passa fulls d’un llibre, acaricia 
les mànigues de totes les camises. Decididament, les que li queden millor són la grisa i 
la negra. Però últimament se les ha posat sovint, tant que n’està tip. Si a la fi es decideix 
per una d’aquestes dues camises, podria posar-se els pantalons grisos, o els Levi’s 
tenyits de negre. 

Al dubte ja tradicional de no saber com vestir-se per quedar més afavorit s’afegeix 
que no sap gens com hi anirà, ella. ¿Vindrà amb un vestit especialment ostentós, o 
d’una manera més senzilla? Si, posem per cas, vingués vestida d’esport, ell, amb els 
Levi’s negres i la camisa grisa o negra, quedaria bé. I l’americana arrugada. Perquè 
l’americana és un altre dels dubtes: ¿es posarà l’americana grisa (la més clàssica) o bé la 
de quadres verdosos? Si triés la camisa negra, l’americana de quadres li serviria per 
trencar una mica la serietat de la camisa i els pantalons, que pot ser excessiva, segons 
com. És clar que amb una corbata també pot trencar l’austeritat grisa-negra de la camisa 
i els pantalons. ¿Es posarà corbata o no? Amb la mà, aparta les camises i treu el 
penjacorbates. ¿Quina s’hi posarà? ¿Llisa, de ratlles, de quadres? Amb l’americana de 
quadres, la corbata de quadres sobre quadres pot quedar massa xarona. O, precisament, 
posar-se quadres sobre quadres resultarà potser un xoc interessant, per brutal. 

 
Quin Monzó, L’illa de Maians, Barcelona, Quaderns Crema, 19873, p. 37-38. 

 
1. Comprensió del text [3 punts] 

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt] 
b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. [1 punt] 
c) Identifica i justifica les marques de modalització del text. [0’5 punts] 
d) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen 

al text. [0’5 punts] 
 

2. Anàlisi lingüística del text [3 punts] 
a) Indica la pronunciació dels elements subratllats: [1 punt] 

1. els eslips: sorda o sonora? 
2. esport: oberta o tancada? 
3. posar: oberta o tancada? 
4. penjacorbates: sorda o sonora? 
5. llisa: sorda o sonora? 
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b) Indica la funció sintàctica de les estructures sintàctiques subratllades: [1 punt] 

1. Al dubte tradicional de no saber com vestir-se per quedar més afavorit [...] 
2. Si, posem per cas, vingués vestida d’esport, [...] 
3. Perquè l’americana és un altre dels dubtes 
4. És clar que amb una corbata també pot trencar l’austeritat grisa-negra [...] 
 

c) Digues quin és el camp semàntic que predomina al text i exemplifica-ho amb 
cinc mots del text. [1 punt] 

 
3. Expressió i reflexió crítica [4 punts] 

a) Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la societat 
contemporània i amb quins recursos literaris ho fa. (Extensió: 150 paraules) [2 
punts] 

b) Reflexiona sobre la funció de la literatura com a entreteniment. (Extensió: 150 
paraules) [2 punts] 
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S O L U C I Ó  D E  L A  P R O V A  D ’ A C C É S
AUTOR: Salvador Vendrell

Qüestions

� a) Aquest text està inclòs en L’illa de Maians, llibre de
contes de Quin Monzó. Pertany a l’àmbit literari i al gènere
narratiu.

El tema d’aquest text es pot formular com «els dubtes a
l’hora de vestir-se per a anar a una cita».

Si apliquem l’estructura tradicional del conte, es pot divi-
dir en tres parts:

• El plantejament, que introdueix la situació inicial:
L’home és davant del mirall. S’acaba d’afaitar i de dutxar.
Amb una mà s’agafa el petit mixelín de la cintura, el
mira al mirall i toca l’ase. Dubta què posar-se.

• El nus, que la desenvolupa, i en què es poden distin-
gir dues parts diferenciades: la primera part, que
correspon al segon paràgraf, i que narra els dubtes
del personatge a l’hora de vestir-se. En la segona
part, que correspon al tercer paràgraf, al dubte de
no saber com vestir-se per a quedar més afavorit, s’hi
afig el fet que no sap com hi anirà, ella. Hi anirà amb
un vestit especialment ostentós, o d’una manera més
senzilla? I pensa de quina manera pot anar més ben
vestit d’acord amb el que portarà ella; dubta, sobre-
tot, amb les jaquetes i la corbata.

• El desenllaç en aquest text queda obert. Com que és
només un fragment d’un conte, no podem llegir-ne
el final.

b) Un home s’acaba d’afaitar i de dutxar i no sap què
posar-se. S’entafora uns eslips per avançar faena, però des-
carta posar-se cap samarreta. Busca una camisa, però
rebutja la blanca, perquè pensa que el farà gras. Creu que li
escauen més bé la grisa o la negra, però, com que se les ha
posades tan sovint, no ho té gens clar. I encara té més dub-
tes, perquè no sap com anirà ella. Hi anirà ostentosa? Es
vestirà de manera senzilla? Després hi ha el dubte de la
corbata, si se n’ha de posar o no. I quina? La de quadres? 
I l’americana? Hi combina bé?

c) El text de Quim Monzó està molt modalitzat, perquè
narra l’estat d’ànim d’un personatge ple de dubtes a l’hora
de vestir-se d’una manera o altra. Hi ha molts verbs valora-
tius, com ara: pensar, dubtar, semblar, agradar…L’home no
sap què fer i així:  Dubta què posar-se. Com que dubta, pen-
sa…(línia 3); li sembla (línia 5); li agrada especialment (línia 7);
l’atreu el tacte (línia 8); decideix per una d’aquestes (línia
11)… El mateix es pot dir del lèxic, amb substantius i
adjectius, com ara: Amb una mà s’agafa el petit mixelín;
(línies 1-2); el color blanc el fa gras (línia 8)…; adverbis: pot-
ser serà millor (línia 5); especialment (línies 7 i 8) massa
(línia 24)… Aquesta abundància de lèxic valoratiu es pot
comprovar en l’última frase: O, precisament, posar-se qua-

dres sobre quadres resultarà potser un xoc interessant, per
brutal. Finalment, cal esmentar les preguntes i les interro-
gacions que el narrador pronuncia al llarg del text i que
remarquen l’estat d’angoixa i les vacil·lacions del personat-
ge: ¿Es posarà corbata o no? Amb la mà, aparta les camises i
treu el penjacorbates. ¿Quina s’hi posarà? ¿Llisa, de ratlles, de
quadres?

d) Es tracta d’un text narratiu que pertany a l’àmbit d’ús
literari. És narratiu, perquè conta el que fa un personatge
en un temps i en un espai. En aquest cas, un home que ha
d’acudir a una cita i no sap què posar-se. Com que es trac-
ta d’explicar les accions del personatge, hi ha molts verbs.
Per a narrar els fets, l’autor fa servir el present, que és el
que marca la situació de parla, el temps díctic: Dubta què
posar-se. Com que dubta, pensa que avançarà feina si es
posa la samarreta i els eslips. En busca uns de blancs, amb
ratlletes blaves. Mira que no tinguin cap forat. Se’ls posa. Però
també podem trobar-hi temps anafòrics que es refereixen
a temps anteriors o posteriors a la situació de parla, com
ara: Si a la fi es decideix per una d’aquestes dues camises,
podria posar-se els pantalons grisos.

� a) 1. Sonora. 2. Oberta. 3. Tancada. 4. Sonora. 5. Sonora.

b) 1. Es tracta d’una proposició subordinada substantiva
interrogativa indirecta en funció de complement directe.
2. Es tracta d’un sintagma adjectival en funció de comple-
ment predicatiu, perquè té una doble atribució: d’una
banda, complementa el verb i, d’una altra, complementa el
subjecte, que està elidit (ella). 3. En aquest cas tenim un
sintagma nominal en funció d’atribut, ja que és el com-
plement que acompanya el verb copulatiu. 4. Ara tenim
una proposició subordinada substantiva que fa la funció
de subjecte. Està introduïda per la conjunció que, que fa
de connector.

c) El camp semàntic que predomina en el text és el de la
roba. Exemples: eslips, samarreta, camisa, pantalons, corba-
ta, americana…

� a) Els contes de Quim Monzó es basen en una idea ini-
cial i única, de vegades una sorpresa final, que produeix un
gag, una situació còmica, irreverent i absurda, en els pri-
mers llibres, més realista i càustica en els darrers. Després
del seu primer recull de contes —Uf, va dir ell—, s’hi fa per-
ceptible una evolució envers la màxima elisió d’elements
superflus, tant pel que fa a la ficció com al model de llen-
gua literària. Els motius centrals de la narrativa de Monzó
van des de la solitud existencial fins a la reflexió irònica so-
bre l’escriptura. En el segon llibre de contes, Olivetti, Mouli-
nex, Chaffoteaux et Mauri (1980), encara és present una certa
atmosfera onírica, però en L’illa de Maians (1985) preval la
reflexió sobre el llenguatge i l’acte de l’escriptura, i també
la denúncia de les vanitats del món literari. Els personatges
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de Monzó, l’ambient en què viuen, les formes habituals de
relació, etc., tenen una relació molt directa amb els estils
de vida urbana de les acaballes dels setanta i el comença-
ment dels huitanta [Trobareu un comentari més ampli en
la solució de les qüestions específiques de literatura, en les
pàgines 28 i 29.]

b) Actualment, tal com estan les coses, en aquesta societat
de la informació que emet missatges cada dos per tres i a
tot arreu, la literatura ho té molt difícil a l’hora de competir
amb altres productes d’entreteniment que es venen cada
vegada amb més intensitat i amb més atractiu. Penseu en
el futbol, per exemple, que ja no és només un simple

esport: és tot un espectacle que mou molts diners. És un
producte comercial. I així, podem parlar del cinema, dels
videojocs…I la literatura no pot competir amb aquests
productes, perquè necessita l’esforç que demana sempre
la lectura. I si fem de la literatura un simple producte d’en-
treteniment, correm el risc de convertir els escriptors en
venedors de productes comercials, però sense cap contin-
gut ni trellat. D’altra banda, des de l’escola moltes vegades
es relaciona la lectura amb l’estudi, i això, és clar, és incom-
patible amb l’entreteniment i el plaer. És una llàstima, per-
què la veritat és que, quan un té l’hàbit de llegir, no troba
res millor que gaudir d’un bon llibre.
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OPCIÓ B 
 
 
Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents 
 

Si la forma analítica, pròpia de l’enquesta, caracteritza bàsicament les diferents 
formes literàries de què s’ha servit Fuster, independentment de les actituds i 
procediments particulars que cada una comporta, també hi podem trobar els trets 
estilístics més rellevants i personals. 

Per a Fuster, escriure no és una operació intransitiva, tancada, que només concerneix 
l’autor. No és partidari d’escriure per a ell mateix, sinó per comunicar-se amb els 
lectors. D’aquesta exigència inexcusable, en deriven els requisits a què ha d’ajustar 
l’escriptura. El primer, la “claredat”, que és la condició sine quan on de qualsevol forma 
de comunicació. La claredat, deia Ortega, és la cortesia del filòsof. És una fórmula que 
no deu agradar a Fuster. Molt malament han d’anar les coses per a la filosofia, i per a la 
“claredat”, si aquesta no passa de ser una mera “cortesia” amb el lector. Tampoc no li 
pot fer gràcia l’aire de superioritat que té la delicadesa orteguiana. Per a l’escriptor, per 
a Fuster, si més no, la “claredat” no és una “cortesia”, perquè 
 

«la primera obligació de l’escriptor és de fer-se llegir» 
 
i això obliga, ja d’entrada, a ser clar. Tot el que és obscur, en qualsevol de les formes en 
què puga presentar-se, l’irrita: va contra la seua naturalesa, que té horror al flou. Per 
això ha escrit: 
 

«si hi ha alguna cosa que em repugni més, és semblar sibil·lític o confús». 
 

Aquesta por l’ha immunitzat contra la inclinació a utilitzar un llenguatge 
conceptualista, recargolat, abstrús i picat d’una verola o altra. El propòsit de ser clar 
obliga Fuster a utilitzar la llengua comuna, a servir-se dels mots d’ús corrent per 
construir frases també normals, normalment curtes, planes, i intel·ligibles. Una 
escriptura en minúscula, domèstica, “en samarreta”, que no necessita tirar mà de les 
grans paraules de l’eloqüència i del lirisme, per tal d’enlluernar el lector i produir-li 
pessigolles gratificadores. 

 
Josep Iborra, Fuster portàtil, València, Tres i Quatre, 1982, p. 305-306. 

 
 

1. Comprensió del text [3 punts] 
a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt] 
b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. [1 punt] 
c) A quina tipologia textual pertany el text? Explica’n les característiques. [0’5 

punts] 
d) Amb quin propòsit expressiu utilitza l’autor els recursos tipogràfics següents: 

cometes, cursiva i lletra més menuda. [0’5 punts] 
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2. Anàlisi lingüística del text [3 punts] 

a) Indica la pronunciació dels elements subratllats: [1 punt] 
1. És una fórmula: sorda o sonora? 
2. tampoc: oberta o tancada? 
3. delicadesa: oberta o tancada? 
4. utilitzar: sorda o sonora? 
5. intel·ligibles: sorda o sonora? 
 

b) Canvia la correlació temporal verbal del primer paràgraf del text: de present a 
passat. [1 punt] 

 
Si la forma analítica, pròpia de l’enquesta, caracteritza bàsicament les diferents formes 
literàries de què s’ha servit Fuster, independentment de les actituds i procediments 
particulars que cada una comporta, també hi podem trobar els trets estilístics més rellevants 
i personals. 

 
 

c) A continuació hem subratllat unes quantes estructures sintàctiques. Indica a quin 
tipus d’oració subordinada pertanyen i quina funció sintàctica fan dins de 
l’oració . [1 punt] 
1. caracteritza bàsicament les diferents formes literàries de què s’ha servit 

Fuster. 
2. escriure no és una operació intransitiva. 
3. És una fórmula que no deu agradar a Fuster. 
4. No necessita tirar mà de les grans paraules de l’eloqüència i del lirisme, per 

tal d’enlluernar el lector. 
 

3. Expressió i reflexió crítica [4 punts] 
a) Valora la repercussió de l’assaig de Joan Fuster en el context de l’època. 

(Extensió: 150 paraules) [2 punts] 
b) Fes una ressenya crítica sobre una lectura que hages fet en Batxillerat. (Extensió: 

150 paraules) [2 punts] 
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S O L U C I Ó  D E  L A  P R O V A  D ’ A C C É S
AUTORA: Aurora Clari

Qüestions

� a) El tema: la claredat en la prosa de Fuster. Les parts
bàsiques del text són les següents: una introducció, que
engloba tot el primer paràgraf; una exposició d’arguments
i contraarguments, que formen el cos o argumentació prò-
piament dita, i una tesi o conclusió, que s’exposa de manera
explícita en l’últim paràgraf, quan diu: El propòsit de ser clar
obliga Fuster a utilitzar la llengua comuna, a servir-se dels
mots d’ús corrent per construir frases també normals, nor-
malment curtes, planes, i intel·ligibles. Una escriptura en mi-
núscula, domèstica, «en samarreta», que no necessita tirar
mà de les grans paraules de l’eloqüència i del lirisme, per tal
d’enlluernar el lector i produir-li pessigolles gratificadores. Tot
plegat es pot considerar una estructura inductiva, perquè
la tesi es localitza al final del text.

b) Per a Fuster escriure consisteix bàsicament a comuni-
car-se amb els lectors. Per aquesta raó, la claredat és una
obligació de l’escriptor, ja que només si el lector entén un
text continuarà llegint-lo. Per a evitar la confusió, cosa que
odia, utilitza mots d’ús corrent i construeix frases curtes,
planes i intel·ligibles. Fuster practica una escriptura que
defuig els mots eloqüents i lírics per a guanyar claredat i
senzillesa.

c) Aquest text és, bàsicament, argumentatiu. La finalitat és
convéncer per mitjà d’arguments i de contraarguments,
il·lustrats amb exemples concrets extrets de citacions de
Fuster i d’Ortega y Gasset. Aquestes citacions representen
els dos pols en què es debat la discussió o argumentació
sobre les característiques estilístiques de la prosa de l’au-
tor de Sueca. El gènere a què pertany aquest fragment és
l’assaig. Concretament, l’assaig de crítica literària. 

d) En aquest fragment Josep Iborra utilitza la lletra més
menuda per a citar textos de Joan Fuster. Aquesta tipogra-
fia més petita és, doncs, un marcador d’intertextualitat. La
lletra en cursiva s’hi empra per a introduir mots en llatí,
com sine quan non, o en francés, com flou, i també per a
remarcar algunes paraules amb la finalitat que els lectors
hi focalitzen l’atenció, com ara obliga, ja d’entrada, a ser
clar. En aquest text les cometes apareixen sis vegades i
tenen la funció de remarcar el sentit dels mots que enqua-
dren. I, tant com el sentit, les connotacions. 

� a) 1. Sonora. 2. Oberta. 3. Tancada. 4. Sonora. 5. Sonora.

b) Si la forma analítica, pròpia de l’enquesta, caracteritzava
bàsicament les diferents formes literàries de què s’havia
servit Fuster, independentment de les actituds i procedi-

ments particulars que cada una comportava, també hi
podíem trobar els trets estilístics més rellevants i personals.

c) 1. Proposició subordinada adjectiva. Fa funció de com-
plement del nom del sintagma anterior formes literàries. 
2. Escriure és un verb en infinitiu, però ací funciona com a
substantiu, és el nom del verb. La funció que fa dins de l’ora-
ció és de subjecte. 3. És una proposició subordinada adjec-
tiva. Fa la funció de modificador del substantiu fórmula.
4. És una proposició subordinada de relació lògica, concre-
tament una subordinada final.

� a) El conjunt de la producció literària de Fuster es
constituí aviat en una referència estimulant de normalitat
cultural per a la societat valenciana. En els seus assaigs va
donar carta de naturalització a la prosa d’idees i va abando-
nar la dedicació tradicional de la nostra literatura als versos.
De més a més, la influència de Nosaltres, els valencians, des
que es va publicar el 1962, ha estat profunda en la societat
valenciana. En aquest llibre l’examen de consciència caracte-
rístic de l’assaig fusterià es va convertir en una interrogació
radical sobre els valencians com a col·lectivitat. El resultat
d’aquest examen constatava un país provincià i desperso-
nalitzat, que no té consciència de ser-ho i que prefereix
viure del tòpic en comptes de plantejar-se la seua realitat.
Aquesta obra va actuar com un catalitzador sobre un grup
de joves, generalment universitaris, i va obrir pas a una acció
cada vegada més decidida per a fer desaparéixer el provin-
cianisme i construir una cultura nacional i moderna al País
Valencià. [Trobareu un comentari més ampli en la solució
de les qüestions específiques de literatura, en les pàgines
37 i 38.]

b) Diccionari per a ociosos: l’obra Diccionari per a ociosos es
publica per primera vegada l’any 1964. En aquell moment
Fuster ja era una figura indiscutible en les nostres lletres.
Aquest llibre està compost d’entrades, igual que els diccio-
naris convencionals, però no s’hi pretén definir els mots,
sinó portar a terme una reflexió, un assaig, sobre diversos
temes que s’hi poden relacionar. Aquestes reflexions cons-
titueixen pensaments fragmentaris, però originals, que fan
pensar el lector sobre diferents aspectes de la vida, de l’ho-
me, de la història i de la societat, escrits en una prosa clara,
senzilla, precisa i amena que pretén fer pensar els ociosos,
les persones amb temps i ganes de pensar. Una de les
entrades més interessants del llibre és «intel·lectual». Fus-
ter reflexiona en aquest assaig sobre les condicions que
fan possible l’operació de l’intel·lectual, que són unes con-
dicions, en definitiva, de llibertat.
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MODEL 3 
 

 
 
Trieu una de les dues opcions 
 
 
OPCIÓ A 
 
Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents 
 
 

El vint-i-sis d’agost de l’any del Senyor mil quatre-cents noranta-dos em van 
coronar papa, era un dia de molta calor, com si el cel hagués volgut també en això 
afegir-me a la llista dels quatre successors del meu oncle Calixt, que tots van ser 
coronats en un d’aquests dies de gran calda de Roma, volia dir que cinc pontífexs 
seguits havien deixat la vida i el regne per no haver resistit un estiu més de calor 
enganxosa i de mal aire, qui sap si jo seré el sisè que tampoc no arribarà a un altre 
setembre, a mig matí vingué el cubiculari a despertar-me, Santedat, és l’hora, Santedat, i 
em va trobar en camisa i sense tapar amb el llençol, però un papa en camisa és un papa, 
Santedat, feia quinze dies que em deien Vostra Beatitud, Santíssim Pare, tots excepte el 
meu cosí Francesc. Sa Santedat s’hauria estimat més ser coronat un dia d’aire clar 
d’hivern, o millor encara un matí de primavera tèbia, però no es pot triar el millor temps 
de l’any per accedir al papat, i més valia gran calor que gran fred, pensant en el poble de 
Roma i en la llarga cavalcada, i millor sol que no pluja. Un papa en camisa, assegut en 
la cadira de forat redó, també és papa, i quan el barber li passa i repassa la navalla pel 
bescoll i per les galtes, també, és un papa calb ben afaitat, si el seu cap és coronat amb 
la tiara queda coronat per sempre, i si seu en la càtedra de Sant Pere ja serà fins a la 
mort la seua cadira, pel temps que Déu, no els homes, li vulga atorgar de corona i de 
vida, havia dormit poc aquella nit, repassant amb el cerimonier Burkhard els detalls del 
programa litúrgic i comprovant amb el governador de la ciutat els preparatius fets en 
places i carrers, estudiant la disposició de les tropes amb el capità de la guàrdia i 
revisant els comptes de despeses amb el cardenal camarlenc, ja sabia prou que no pot 
ser bon príncep qui des dels primers dies no fa sentir sense ni un error ni un mal pas la 
majestat dels seus actes, ni pot ser bon pastor qui no té un ull posat en els gossos de 
guarda i l’altre en l’amor i el temor de les ovelles. 
 

Joan F. Mira, Borja Papa, València, edicions 3i4, 1996. 
 
 
1. Comprensió del text [3 punts] 

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt] 
b) Resumeix el contingut del text en 10 línies com a molt. [1 punt] 
c) Identifica les veus del discurs. [0,5 punts] 
d) Identifica les metàfores de les darreres cinc línies i explica què representen. [0,5 

punts] 
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2. Anàlisi lingüística del text [3 punts] 
a) Copia els fragments que tenen elisions vocàliques i subratlla les vocals elidides. 

[1 punt]: 
1. em van coronar papa 
2. com si el cel 
3. tots excepte el meu cosí 
4. però no es pot triar 
5. és un papa calb ben afaitat 
 

b) Indica la funció sintàctica dels constituents subratllats [1 punt]: 
1. Un papa en camisa també és papa 
2. qui sap si jo seré el sisè que tampoc no arribarà a un altre setembre 
3. qui sap si jo seré el sisè que tampoc no arribarà a un altre setembre 
4. pensant en el poble de Roma 
 

c) Reescriu aquest fragment però canviant “aquella nit” per “aquesta nit”. Modifica 
els verbs com convinga i subratlla els que hages modificat [1 punt]: 

 
[...] havia dormit poc aquella nit, repassant amb el cerimonier Burkhard els detalls del 
programa litúrgic i comprovant amb el governador de la ciutat els preparatius fets en places 
i carrers, estudiant la disposició de les tropes amb el capità de la guàrdia i revisant els 
comptes de despeses amb el cardenal camarlenc, ja sabia prou que no pot ser bon príncep 
qui des dels primers dies no fa sentir sense ni un error ni un mal pas la majestat dels seus 
actes [...] 

 
 

3. Expressió i reflexió crítica [4 punts] 
a) Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, 

sobretot, entorn de les novetats en la tècnica literària i del context sociocultural. 
(Extensió: 150 paraules) [2 punts] 

b) Què valores més positivament en la narrativa per a joves? (Extensió: 150 
paraules) [2 punts] 
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COMUNITAT VALENCIANA MODEL 3. OPCIÓ A

S O L U C I Ó  D E  L A  P R O V A  D ’ A C C É S
AUTORA: Aurora Clari

Qüestions

� a) Tema: records i reflexions de Roderic de Borja sobre
el dia que va ser coronat papa amb el nom d’Alexandre VI.
En aquest fragment es poden identificar dues parts bàsi-
ques. La primera va des del principi fins a la línia 13 i acaba
amb el mot pluja. El protagonista, Roderic de Borja, conta
que fa 15 dies que va ser coronat com a papa de Roma i re-
flexiona sobre tot el que li ha succeït d’aleshores ençà.
Després comença la segona part, fins al final del text, en
què el papa Borja reflexiona sobre les responsabilitats que
té en l’actualitat i com ha de governar; es refereix d’una
manera més clara a les conseqüències que per a ell ha tin-
gut aquella pontificació i a les responsabilitats econòmi-
ques, socials, polítiques i militars que comporta.

b) El dia 26 d’agost de 1492 el papa Borja fou pontificat. Feia
molta calor i pensà que també en feia els dies que foren
coronats altres successors del seu oncle Calixt, que havien
mort en poc de temps. Pensa també que a partir d’ara, en
qualsevol situació que es trobe, és el papa, i que si vol ser
considerat un bon cap de l’Església ha de demostrar les
seues qualitats des del principi. Al mateix temps, ha de
saber governar la cúria pontifícia i guanyar-se l’estima, el
respecte i l’obediència del seu poble.

c) En aquest text l’autor real és Joan Francesc Mira, que
narra en primera persona les reflexions i els pensaments
del seu personatge, el papa Borja. El locutor o emissor és el
papa Borja, que expressa els seus pensaments i les seues
experiències com mostren els exemples següents: em van
coronar papa…,  afegir-me a la llista dels quatre successors
del meu oncle Calixt…,  qui sap si jo seré el sisè…,  em va tro-
bar en camisa… Dins d’aquest monòleg interior en què el
papa Borja és el locutor i, alhora, l’alocutari, Mira hi intro-
dueix la veu d’un altre enunciador, el cubiculari que va a
despertar-lo i que li diu: Santedat, és l’hora, Santedat.…L’au-
tor real del text, doncs, hi introdueix aquesta veu en estil
directe (però sense marcar-ho amb cap procediment gràfic).
Aquesta veu del cubiculari queda immersa, per tant, dins
del flux de la consciència del papa, i per això el papa conti-
nua reflexionant després en tercera persona: Sa Santedat
s’hauria estimat més ser coronat… Els receptors reals del
missatge som nosaltres, els lectors, evidentment.

d) Bon príncep és una metàfora de ‘bon governant’. Fer un
mal pas significa ‘equivocar-se’, però podem considerar-ho
més aviat una locució o frase feta que no una metàfora.
Bon pastor és una metàfora que té el sentit de guia o
governant. Tenir un ull posat en també és una locució o fra-
se feta que significa ‘vigilar’. Els gossos de guarda són una
metàfora per a designar els membres de la cúria romana.
Finalment, les ovelles són la metàfora del poble cristià en
contraposició amb els eclesiàstics, que en són els pastors.

� a) 2. Com si el cel. 3. Tots excepte el meu cosí. 4. Però
no es pot triar.

b) 1. Funció d’atribut. 2. És una proposició subordinada
substantiva; funció: complement directe del verb sap. 3. És
una subordinada adjectiva, complement del nom de sisè.
4. Funció: complement de règim verbal.

c) […] he dormit poc aquesta nit, repassant amb el ceri-
monier Burkhard els detalls del programa litúrgic i com-
provant amb el governador de la ciutat els preparatius fets
en places i carrers, estudiant la disposició de les tropes
amb el capità de la guàrdia i revisant els comptes de des-
peses amb el cardenal camarlenc, ja sé prou que no pot
ser bon príncep qui des dels primers dies no fa sentir sen-
se ni un error ni un mal pas la majestat dels seus actes […]

� a) Els novel·listes que donaren a conéixer al comença-
ment dels setanta compartien la consciència general de la
crisi dels models novel·lístics, cosa que els va fer decantar
per l’experimentalisme narratiu. Moltes de les novel·les
d’aquesta generació tenen un caràcter de crònica genera-
cional i se centren en el tema de la fugida com a reacció
contra la situació claustrofòbica que es vivia en l’entorn fa-
miliar i en l'entorn sociopolític de la dictadura franquista.
Des de la primeria dels huitanta la novel·la de gènere —la
novel·la policíaca, l’eròtica, la de ciència-ficció i la històri-
ca— ha estat molt practicada pels escriptors, que l’han
considerada un mitjà per a arribar a un públic més ampli.
Una altra línia important de la narrativa actual està repre-
sentada per Quim Monzó i altres autors; amb tocs d'humor
que no amaguen un cert sentit tràgic de l'existència, han
produït una literatura que mostra la desorientació ideolò-
gica de la nova societat postfranquista. [Trobareu un comen-
tari més ampli en la solució de les qüestions específiques
de literatura, en les pàgines 24 i 25.]

b) L’entreteniment és, potser, allò que un jove valora més
en la literatura. De tota manera, com que la joventut és una
etapa en què l’adolescent va definint la seua personalitat,
hi ha alguns temes i gèneres literaris que el poden atraure
especialment. Com ara el tema del viatge, que apareix
sovint en novel·les d’aventures com El corsari negre d’Emi-
lio Salgari, L’illa del tresor de Stevenson o La volta al món en
80 dies de Jules Verne. O l’element màgic o fantàstic, que és
el punt de partida d’obres de gran èxit com Harry Potter, de
J. K. Rowling, o Eragon, de C. Paolini. Un altre factor impor-
tant que cal tenir en compte en la narrativa per a joves és
la senzillesa de l’estructura i el llenguatge planer. Els lec-
tors joves volen que l’entreteniment i l’interés que els puga
despertar un llibre siguen immediats, i encara més en una
època en què la literatura té tants competidors, des dels
videojocs fins al cinema.
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OPCIÓ B 
 
 
Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents 
 
 
 

El darrer informe de la Rand Corporation s’ha presentat a l’opinió pública 
mundial com un document molt seriós, però en realitat fa una ferum de sofre que et 
tomba d’esquena. Segons els investigadors d’aquest prestigiós grup nord-americà 
especialitzat en qüestions de defensa –fundat el 1945 per l’US Air Force, en el context 
de la guerra freda–, el comerç de DVD pirata, actualment a mans del crim organitzat, 
serveix també per a finançar les xarxes terroristes. La recerca de la Rand Corporation 
sobre la pirateria dels films s’ha fet a vint països diferents, hi han col·laborat 120 
agències de seguretat estatals i ha estudiat disset organitzacions criminals. Les 
conclusions són contundents: “Hi ha proves substancials d’un nexe continuat entre la 
pirateria de films i el crim organitzat”. 

Per a Gregory Treverton, director de la investigació, “la pirateria és una activitat 
molt rendible –amb marges de benefici superiors als del tràfic de droga– i poc arriscada, 
perquè esquiva la vigilància de les autoritats”. Els redactors de l’informe donen per fet 
que les organitzacions criminals tenen connexions amb xarxes terroristes i que una part 
dels diners obtinguts amb aquest tràfic enriqueix les organitzacions terroristes. Per 
il·lustrar-ho, esmenten una xarxa anomenada Barakat, que opera a les fronteres de 
l’Argentina, el Brasil i el Paraguai i que diuen que lliura vint milions de dòlars anuals a 
Hezbol·là. Més exemples: l’organització paramilitar irlandesa IRA provisional i una 
desconeguda D-Company, activa des de Bangkok a Dubayy, especialitzada a piratejar 
les produccions de Hollywood i de Bollywood. La llista de les organitzacions mafioses 
implicades en la pirateria de films inclou la Camorra, a Itàlia; el Madrid Human Smug-
gling Ring, a Espanya; la Lotus Trading Company, a la Gran Bretanya; les Triades de 
Hong Kong o els Big Circle Boys al Canadà. 

El problema és que l’informe, anomenat “Film Piracy, Organized Crime and 
Terrorism”, ha estat encarregat pels estudis de Hollywood, que han calculat que la 
indústria del cinema perd més de 18.000 milions de dòlars (dels quals imputen un 60% 
als DVD pirata i un 40% a les descàrregues il·legals). Això, com que la majoria dels 
informes d’aquesta mena es fan a mida del comanditari, li fa perdre molta credibilitat i 
l’envolta d’un tuf de manipulació. Tothom sap el poder de les majors del cinema nord-
americà i les seves campanyes per a sensibilitzar el públic sobre la pirateria amb vista a 
reforçar la repressió. Ara, un dels objectius principals és la Xina, un país que limita la 
distribució dels films estrangers a vint per any, cosa que incita els amants del cinema a 
veure films pirata sense parar. I aquest fet, és clar, ha fet emprenyar força els amos de 
Hollywood. 
 

Xavier Vinader, El Temps, núm.1295, 7 abril 2009 
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1. Comprensió del text [3 punts] 
a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt] 
b) Resumeix el contingut del text en 10 línies com a molt. [1 punt] 
c) Identifica les veus del discurs. [0,5 punts] 
d) Identificar la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen 

al text. [0,5 punts] 
 

2. Anàlisi lingüística del text. [3 punts] 
a) Observa els fragments següents i digues si la pronúncia dels elements subratllats 

ha de ser sorda o sonora. [1 punt] 
1. Segons els investigadors 
2. en realitat fa una ferum de sofre 
3. una part dels diners obtinguts 
4. un país que limita 
5. la distribució dels films estrangers 
 

b) Digues la funció sintàctica dels constituents subratllats: [1 punt] 
1. Per a Gregory Treverton, director de la investigació, “la pirateria és una 

activitat molt rendible –amb marges de benefici superiors als del tràfic de 
droga– i poc arriscada, perquè esquiva la vigilància de les autoritats” 

2. El problema és que l’informe, anomenat “Film Piracy, Organized Crime and 
Terrorism”, ha estat encarregat pels estudis de Hollywood, que han calculat 
que la indústria del cinema perd més de 18.000 milions de dòlars 

3. El problema és que l’informe, anomenat “Film Piracy, Organized Crime and 
Terrorism”, ha estat encarregat pels estudis de Hollywood, que han calculat 
que la indústria del cinema perd més de 18.000 milions de dòlars  

4. El problema és que l’informe, anomenat “Film Piracy, Organized Crime and 
Terrorism”, ha estat encarregat pels estudis de Hollywood, que han calculat 
que la indústria del cinema perd més de 18.000 milions de dòlars 

 
c) Explica el sentit que tenen en el text els mots o les expressions següents: [1 

punt] 
1. fer ferum de sofre (al text: “fa una ferum de sofre”) 
2. tombar d’esquena (al text: “que tomba d’esquena”) 
3. lliurar  
4. tuf de manipulació 

 
3. Expressió i reflexió crítica [4 punts] 

a) Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació amb el 
món audiovisual. (Extensió: 150 paraules) [2 punts] 

b) Quina classe de còmics coneixes? Quins t’agraden més? Per què? (Extensió: 
150 paraules) [2 punts] 
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COMUNITAT VALENCIANA MODEL 3. OPCIÓ B

S O L U C I Ó  D E  L A  P R O V A  D ’ A C C É S
AUTOR: Salvador Vendrell

Qüestions

� a) El text és un article d’opinió de Xavier Vinader apare-
gut en la revista El Temps. És tracta d’un text argumentatiu
en què el tema és la relació entre la pirateria de films i el
crim organitzat.

Aquest text s’organitza en tres parts. En la primera part,
que correspon al primer paràgraf, s’introdueix el tema: s’ha
presentat un estudi de la Rand Corporation que intenta rela-
cionar la còpia il·legal de films amb el crim organitzat. Tot se-
guit s’enuncia la tesi de l’autor: les conclusions de l’estudi
són molt sospitoses: fa una ferum de sofre que et tomba
d’esquena (línies 2 i 3). I ens dóna un primer argument per
a defensar aquest punt de vista: l’estudi l’ha fet un grup
nord-americà especialitzat en qüestions de defensa fundat
el 1945 en el context de la guerra freda. Remarcant els inte-
ressos d’aquest grup, se’n disminueix la credibilitat. L’estudi
d’aquest grup arriba a la conclusió que: Hi ha proves substan-
cials d’un nexe continuat entre la pirateria de films i el crim
organitzat (línies 9 i 10), tesi que Xavier Vinader qüestiona.

En la segona part, que correspon a l’inici del segon parà-
graf, i que podria ser el desenvolupament de l’article, hi
ha els arguments que dóna l’estudi per a relacionar la pira-
teria i el crim organitzat. El primer argument és de tipus
lògic: que la pirateria és molt rendible i poc arriscada i, per
això, els autors donen per fet que una part d’aquestes activi-
tats van a parar a mans d’organitzacions terroristes. I, a partir
d’aquest argument de tipus lògic, es fan servir arguments
exemplificadors: una xarxa anomenada Barakat que lliura
diners a Hezbol·là, l’IRA provisional, la Camorra, etc. 

En la tercera part, que correspon al final del segon parà-
graf i que podria ser la conclusió, l’autor explica per què
les conclusions dels autors de l’estudi podrien estar manipu-
lades. I hi exposa uns arguments que s’afigen al primer de
la introducció. El primer argument és de tipus lògic: els qui
han encarregat l’estudi són part interessada en la crimina-
lit zació de la pirateria dels films, perquè són els estudis de
Hollywood els que perden molts milions de dòlars a causa
d’aquesta pràctica. El segon argument és de tipus exem pli-
ficador: la Xina té una demanda considerable de pel·lícules
pirates, perquè té limitada l’entrada de films estrangers 

Podem concloure, per tant, que es tracta d’un text amb
una estratègia argumentativa circular o enquadrada,
que ens planteja la tesi al principi del text, en la primera
part. Després hi ha una segona part o desenvolupament,
en què s’exposen els arguments que defensen la relació
entre la pirateria dels films i el crim organitzat. I una terce-
ra part o conclusió on es torna a qüestionar aquesta tesi,
però sense atendre els autors, sinó els qui l’han encar regat,
que són part interessada.

b) Segons el darrer informe de la Rand Corporation, grup
especialitat en qüestions de defensa, el comerç dels DVD
pirata està a les mans del crim organitzat i serveix per a
finançar els terroristes. Per als autors de l’estudi, la pirateria
és una activitat rendible i poc arriscada, donen per fet les
connexions d’aquestes organitzacions criminals amb les
xarxes terroristes i en posen uns quants exemples, com ara
el de l’IRA provisional i altres. Tanmateix, aquest informe ha
estat encarregat pels estudis de Hollywood, que perden
molts diners cada any a causa de les còpies de DVD, cosa
que fa que les conclusions d’aquest informe siguen inte-
ressades i, per tant, poc creïbles. 

c) L’emissor d’aquest text, l’autor real, és Xavier Vinader,
que ha publicat el seu article en la revista El Temps. La seua
veu se’ns presenta mitjançant marques lingüístiques con-
cretes com a emissor. Qui parla, això és, qui ens transmet el
text, és el locutor, i el podem analitzar d’acord amb el seu
grau d’implicació en el text. Encara que no hi apareix la
seua veu en primera persona, està totalment implicat en
allò que diu, cosa que podem comprovar, sobretot, en les
seues valoracions i en el grau de modalització, de subjecti-
vitat, que té el text. Per exemple: fa una ferum de sofre que
et tomba d’esquena (línies 2 i 3); l’envolta d’un tuf de mani-
pulació (línia 29)…

Ara bé, a més de la veu de l’autor, del locutor, hi ha exemples
clars d’intertextualitat, perquè el text fa referència a uns
altres textos. Hi ha citacions directes, com ara les de les
conclusions de l’estudi: Hi ha proves substancials d’un nexe
continuat entre la pirateria de films i el crim organitzat (línies
9 i 10); el mateix nom de l’informe: Film Piracy, Organized
Crime and Terrorism (línies 24 i 25); s’hi introdueix també la
veu concreta de Gregory Treverton, director de la investiga-
ció, la pirateria és una activitat molt rendible —amb marges
de benefici superiors als del tràfic de droga— i poc arriscada,
perquè esquiva la vigilància de les autoritats (línies 11,12 i 13).

Però també hi ha nombroses citacions indirectes: Els
redactors de l’informe donen per fet que les organitzacions
criminals tenen connexions amb xarxes terroristes i que una
part dels diners obtinguts amb aquest tràfic enriqueix les
organitzacions terroristes. I tots els exemples que posa que
estan extrets de l’informe.

En definitiva, com que es tracta d’una opinió sobre un
informe, les referències i la citació de les dades d’aquest
són molt importants en el text. 

d) Es tracta d’un text argumentatiu, concretament un arti-
cle d’opinió, en què l’autor expressa la seua opinió sobre el
darrer informe de la Rand Corporation. L’autor ens exposa
els seus dubtes sobre les conclusions de l’informe i aporta
els seus arguments, que es basen sobretot en la procedèn-
cia de l’entitat que ha fet l’informe i en els interessos dels
qui l’han encarregat.
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� a) 1. Sonora. 2. Sorda. 3. Sonora. 4. Sorda. 5. Sonora. 

b) 1. Sintagma nominal en funció de complement directe
de la subordinada causal introduïda pel connector perquè.
2. Subordinada adjectiva de participi en funció de comple-
ment del nom 3. Subordinada adjectiva de relatiu que fa la
funció de complement del nom. 4. Subordinada adjectiva
de relatiu de la proposició anterior conté, al mateix temps,
una proposició subordinada substantiva que fa la funció
d’objecte directe de l’adjectiva de relatiu.

c) 1. Que és sospitós, que no té credibilitat, que intenta
enganyar-nos. 2. Provoca una reacció de rebuig per la
pudor que desprén, en aquest cas per la poca credibilitat.
3. Donar, entregar. 4. Que és sospitós que puga estar mani-
pulat, que s’hi haja fet trampa.

� a) A partir de la segona meitat dels anys setanta Benet
i Jornet va començar una carrera ben prolífica com a crea-
dor de guions per a sèries de televisió. D’aleshores ençà
s’ha mantingut fidel a aquesta nova línia d’escriptura i l’ha
continuada practicant, de manera regular, paral·lelament al
que podríem anomenar la seua obra dramàtica major. Ha
participat com a guionista en sèries com Poble Nou (1992-
1995), Pedralbes centre (1995), Rosa (1995-1996), Nissaga de
poder (1996-1998), Laberint d'ombres (1998-1999) i Ventdel-
plà (2005). Aquesta dedicació s’ha de relacionar amb la
preferència de Benet per les expressions de la cultura

popular que van nodrir la seua imaginació durant la joven-
tut i que també han influït el seu teatre. Les radionovel·les 
i els tebeos han inspirat especialment la concepció dels
seus mons de ficció. L’interés de Benet per aquests gène-
res populars l’ha portat a tenir una predilecció clara pel
melodrama, un model teatral que ha practicat, recreat i
parodiat repetidament. [Trobareu un comentari més ampli
en la solució de les qüestions específiques de literatura, en
les pàgines 36 i 37.]

b) No estic al dia dels còmics que actualment circulen
pels quioscos i les llibreries, però jo recorde que em vaig
ensenyar a llegir amb els còmics. Foren els meus mestres.
Encara tinc al cap el record d’anar cada divendres de l’any
a una parada del mercat de Sueca on canviava un bon gra-
pat d’exemplars de còmics de tots els gèneres. Ja sabeu: El
Jabato, El capitán Trueno, Hazañas bélicas… I en això dels
còmics passava com en el futbol, uns eren d’El capitán
Trueno i uns altres érem incondicionals d’El Jabato, perquè
representava l’heroi enamorador que tenia com a amic l’a-
tractiu Taurus, el gegant barbut. I El Jabato era com nosal-
tres, de classe baixa, i tenia la condició de proscrit. No sé si
els diàlegs de les reedicions d’El Jabato deuen tenir massa
èxit en un món dominat per la imatge mòbil de la televisió
i d’Internet. No sé si l’estètica de lluitador, amb l’espasa a la
mà, que defén els oprimits, deu arribar a més que a uns
quants nostàlgics. No crec que siga, això, la moda d’ara.
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� Explica en quina mesura el context sociopolític dels
anys posteriors a la guerra civil fins als anys 70 condicio-
na la producció narrativa de l’època.

Els canvis polítics que van començar el 1939 tenien com a
objectius bàsics, entre altres, la unificació lingu� ística i la
substitució de totes les llengu� es minoritàries de l’Estat pel
castellà. Ningú no ha fet més que Franco —ajudat per un
conjunt de circumstàncies i factors tan decisius com el 
cinema, la ràdio i la televisió, l’escolarització general i la 
immigració— per la implantació del castellà. En trenta o
quaranta anys —els que segueixen la primera dècada de la
postguerra— el català va perdre més terreny que en tres o
quatre segles.

Es va abolir la Generalitat, l’Estatut i els partits polítics, i es va
prohibir l’ús públic i oficial del català, i també l’ensenyament.
en aquest idiomaRelegada la llengua a l’«uso privado y fa-
miliar», desfets i prohibits els organismes culturals i litera-
ris, sense revistes, ni diaris, ni ràdio, ni editorials, la literatura
catalana quedava condemnada a ser un fenomen minori-
tari i sense viabilitat.

Els intel·lectuals que havien restat amb la Generalitat es
van haver d’exiliar. La llista dels qui van haver d’emprendre
l’exili inclou gent de totes les generacions i de totes les
tendències: Carles Riba que, de manera emblemàtica, va
passar la frontera amb Antonio Machado, Pompeu Fabra,
Josep Carner, Ferran Soldevila, Mercè Rodoreda, Pere Cal-
ders… Alguns van morir a l’exili, però amb el pas del
temps la majoria van tornar al país. En l’exili els catalans es
van organitzar ben aviat i es van incorporar a revistes ja
existents o bé en van crear de noves, com Quaderns de l’exili
(1943-1947) o Pont blau (1952-1963).

Després del 1939 la novel·la en català reapareix lentament.
Ho fa primerament a l’exili, a causa de les dificultats de pu-
blicació i de la censura que hi havia a l’interior; ben aviat,
però, els novel·listes exiliats (Vicenç Riera Llorca, Avel·lí Ar-
tís-Gener, Xavier Benguerel) prefereixen editar les seues
obres a Catalunya. Un pas ben important es va fer el 1947,
quan l’editorial Aymà va obtenir el permís per a convocar
el premi Joanot Martorell de novel·la.

A pesar de la continuïtat de la censura, que condicionava
enormement el treball dels novel·listes, el contacte dels es-
criptors amb el públic es va dinamitzar progressivament a
partir dels anys cinquanta amb la creació de col·leccions
dedicades exclusivament al gènere, com «El Club dels No-
vel·listes». Durant aquesta dècada es publiquen per prime-
ra vegada obres dels escriptors formats i coneguts abans
de la guerra, com Josep Pla, Llorenç Villalonga o Mercè Rodo-
reda. Salvador Espriu, paral·lelament a la seua obra poètica,

refà i torna a editar les narracions publicades abans de la
guerra, com Ariadna al laberint grotesc o Laia. I apareix la
primera generació de novel·listes que no havien començat
la seua carrera literària abans de la guerra. Són autors com
Jordi Sarsanedas, Maria Aurèlia Capmany, Manuel de Pe-
drolo, Josep Maria Espinàs o Joan Perucho.

Les circumstàncies polítiques de la postguerra expliquen
que una bona part de la narrativa que es publica fins al co-
mençament dels seixanta tendisca a rebutjar el tractament
directe de la realitat i a explicar-la per mitjà de la simbolo-
gia i del mite. Mites, de Jordi Sarsanedas, n’és una bona
mostra. Al llarg dels quinze contes d’aquest recull, escrits
en una prosa que combina realisme i surrealisme, Sarsane-
das aprofundeix les dues cares de la realitat —la del somni
i la quotidiana— fins que arriba a una al·legoria de l’exis-
te�ncia. Altres autors, com Joan Perucho i Pere Calders, opten
tambe�  per una literatura imaginativa o fanta� stica, que pot
llegir-se metafo� ricament depenent de la realitat compartida
per novel·lista i lectors.

Una altra tendència està representada per la novel·la psico-
lògica, corrent predominant durant els anys trenta. Novel-
listes com Joan Sales, Mercè Rodoreda, Llorenç Villalonga o
Maria Aurèlia Capmany van enriquir la tècnica de l’anàlisi
psicològica incorporant-hi elements de la història recent i
del seu món personal. Una línia més realista inclou escrip-
tors com Manuel de Pedrolo i Josep Maria Espinàs. Combat
de nit, la més celebrada de les novel·les d’Espinàs, és una
crònica, en forma de reportatge, de la vida dels conductors
de camions. Hi utilitza principalment el diàleg i el combina
amb el monòleg interior i la narració en tercera persona. La
novel·la psicològica, de tota manera, va dominar el panora-
ma narratiu fins a la dècada dels seixanta, moment en què
es va deixar sentir la influència del neorealisme italià i de la
novel·la nord-americana d’entreguerres.

Al País Valencià la producció literària durant la postguerra
es va decantar generalment pels versos. L’editorial Sicània,
creada per Nicolau Primitiu el 1955, va representar un in-
tent de corregir aquesta situació i va fer possible l’aparició
de novel·les de Maria Ibars i de Beatriu Civera, entre altres.
Durant la dècada dels cinquanta es va publicar també La
dona forta de Maria Beneyto, obra important tant per la
tècnica emprada —el muntatge— com pel tractament de
la condició de la dona, i van començar a aparéixer els vo-
lums de Rondalles valencianes d’Enric Valor, que va escriure,
a més, una novel·la, L’ambició d’Aleix. Des de l’editorial Tor re
es van publicar també uns quants reculls de contes, com
Paràboles i prou de Josep Iborra.

L’any 1959, coincidint amb la mort de Carles Riba, va mar-
car el pas a la dècada segu� ent amb tot un seguit de canvis.
En el panorama cultural i literari català es va produir el re-
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lleu generacional i es va passar del resistencialisme estricte a
actituds més enfrontades amb el règim franquista. La dicta-
dura va evolucionar envers posicions més permissives, a
causa de l’obertura internacional que va experimentar, cosa
que va possibilitar l’accés dels escriptors a un públic més
ampli i un funcionament menys restringit de la cultura cata-
lana, a pesar de la continuïtat de la censura.

El panorama editorial es va consolidar a la dècada dels sei-
xanta amb la reaparició de la col·lecció «A Tot Vent» i la crea-
ció d’Edicions 62, que llançaria la col·lecció de narrativa «El
Balancí» i «La Cua de Palla», antologia de la novel·la negra
dirigida per Manuel de Pedrolo. Aquestes col·leccions van
publicar moltes traduccions de novel·la estrangera, un fet
que va permetre al públic accedir a les noves formes de la
narrativa europea. Al final de la dècada dels seixanta la no-
vel·la havia recuperat l’hegemonia entre el públic lector.

A les darreries de la dècada dels seixanta i al comença-
ment dels anys setanta, els escriptors crescuts després de
la guerra comencen a publicar i causen un gran impacte
en el món literari. Terenci Moix i Baltasar Porcel són al cap-
davant d’aquest nou grup.

Terenci Moix es va donar a conéixer amb el recull de narra-
cions La torre dels vicis capitals (1968), obra que marcarà
profundament la generació dels setanta per la seua tècni-
ca canviant aplicada a cada tema, pel to provocatiu i per la
incorporació de valors de l’estètica pop. El dia que va morir
Marilyn (1969), que va significar la consagració de l’autor
com a escriptor, presenta l’antagonisme radical entre dues
generacions (la dels nascuts abans i després de la guerra,
respectivament), visible en el seu comportament, en els
seus models i en els seus valors.

Baltasar Porcel va inaugurar el 1961 una carrera brillant
com a novel·lista amb Solnegre. El 1963 va publicar La lluna
i el «Cala llamp». Amb aquesta novel·la, testimoni de la vida
dels homes dedicats al contraban en navegacions de cabo-
tatge, Porcel va iniciar el cicle temàtic que abraçarà bona
part de la seua narrativa posterior: el mite d’Andratx, poble
de Mallorca on va nàixer. Dins d’aquest cicle se situen no-
vel·les com Els Argonautes i Difunts sota els ametllers en flor.
Amb aquestes obres Porcel es va anar allu nyant dels seus
inicis existencials i del realisme històric, i va confeccionar
un món novel·lístic propi on va reelaborar una sèrie d’his-
tòries. El 1975 va publicar Cavalls cap a la fosca, obra amb
què culmina el cicle novel·lístic del mite d’Andratx. Cavalls
cap a la fosca és el retorn al món de la infantesa des d’un
narrador-protagonista que recull, pel seu propi coneixe-
ment, per tradició oral o per mitjà de documents que cerca
per a completar la informació ja coneguda, les històries del
món d’Andratx i dels seus avantpassats. En unes altres no-
vel·les, d’ambientació més exòtica, com Les pomes d’or i Els
dies immortals, Porcel hi aprofita la seua experiència de
viatger infatigable arreu del món.

El procés de normalització lingu� ística i cultural que pren
força al País Valencià des del començament dels seixanta
no es va traduir, de moment, en la publicació de novel·les.

Caldrà esperar a la dècada dels setanta perquè una nova
generació d’escriptors comence a publicar narrativa d’una
manera sòlida i continuada. Al costat d’aquesta generació
jove, coneguda com a generació dels setanta, durant
aquesta dècada també es van incorporar a la narrativa es-
criptors que pertanyien a promocions literàries anteriors,
com Joan F. Mira, Carmelina Sánchez-Cutillas, Josep Palacios
i Enric Valor, que va publicar la trilogia de Cassana, ambicio-
sa crònica novel·lesca de les comarques valencianes del sud.

� Explica les característiques més importants de l’obra
literària d’Enric Valor.

Nascut a Castalla, l’Alcoià, el 1911, durant els anys de la dic-
tadura franquista la vocació narrativa de Valor va quedar
en un segon terme, ja que es va dedicar preferentment a
difondre la gramàtica normativa al País Valencià, amb
obres com Millorem el llenguatge i La flexió verbal. Va ser
col·laborador del Diccionari català-valencià-balear i del Dic-
cionari etimològic i complementari de la llengua catalana de
Joan Coromines. Durant aquests anys la vocació literària
d’Enric Valor es va materialitzar amb l’aparició d’una no-
vel·la, L’ambició d’Aleix, i de les Rondalles valencianes, en
una sèrie de volums que han tingut un ressò ben ampli. La
dedicació de Valor a les rondalles respon a la passió de
contar i a la voluntat de difondre el coneixement del país,
del paisatge i de la llengua. Valor no es va limitar a trans-
criure els relats orals del nostre folklore, sinó que en va no-
vel·litzar els personatges i les circumstàncies. El resultat és
la creació d’un món literari fascinant.

A la darreria de la dècada dels setanta Enric Valor va co-
mençar a publicar les novel·les del cicle de Cassana —nom
d’un poble imaginari de les comarques del sud—, integrat
per la trilogia Sense la terra promesa (1980), Temps de batu-
da (1983) i Enllà de l’horitzó (1991). En aquestes novel·les,
que constitueixen una crònica de la societat rural de Cas-
sana de la primera meitat del segle XX, Valor hi rememora
les seues vivències de joventut sobre la destrucció d’una
classe social, la dels terratinents valencians de les comar-
ques del sud.

Valor no amaga els conflictes i les tensions de classe, sinó
que els posa en primer pla i en fa el punt de mira de la no-
vel·la. «L’autor —ha escrit Josep Iborra— ens conta la his-
tòria d’una vida tancada entre muntanyes i encara feudal,
quan la qu� estió social comença a desbaratar els seus tradi-
cionals esquemes. Sobre el fons de la primera Guerra Euro-
pea, Valor presenta un variat panorama social que inclou
tots els racons de la vila i dels seus voltants: la casa senyo-
rial i l’habitacle humil, la botiga i el mas, el Casino dels rics i
la Casa del Poble, la taverna inhòspita i l’església…».

En les seues novel·les Valor apareix molt vinculat al món
rural d’on procedeix, concretament la Foia de Castalla o
qualsevol altre poble del rodal de l’Aitana o de Mariola. En
aquest món narratiu, la natura hi té una funció ben impor-
tant. Valor la descriu d’una manera realista, sense lirismes,
com a rerefons de la lluita d’uns homes per a sobreviure
de dia en dia.
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Des que es va publicar la seua primera novel·la, Valor es va
mantenir fidel al model tradicional de la narrativa realista,
que va matisar i aprofundir al llarg de la seua vida literària.
Les seues novel·les es poden agrupar en dos blocs: novel·les
de l’heroi individual, centrades en l’anàlisi dels conflictes in-
dividuals del protagonista en relació amb el medi —L’am-
bició d’Aleix (1960) i La idea de l’emigrant (1982)—, i
novel·les en què l’heroi individual amb les seues peripè-
cies és substituït per un protagonista col·lectiu, represen-
tat per uns nuclis familiars analitzats per mitjà del pas del
temps, com en les tres novel·les llargues que constitueixen
el cicle de Cassana. En aquesta trilogia Valor va aprofitar
totes les possibilitats que li oferia el model del realisme nar-
ratiu; va saber dotar de profunditat psicològica els seus
personatges i va construir un retaule, ambiciós i complex,
del primer terç del segle XX al País Valencià.

La seua obra narrativa també inclou reculls de relats com
Narracions de la Foia de Castalla (1952), Narracions intrans-
cendents (1982), Narracions perennes (1988) i Un fonamen-
talista del Vinalopó, i altres contarelles (1996).

� La producció literària de Mercè Rodoreda incideix so-
bre la psicologia dels personatges. Estàs d’acord amb
aquesta asseveració? Explica per què.

Filla única d’un matrimoni atret per la literatura i el teatre,
Mercè Rodoreda només va anar dos anys a escola, però va
ser una gran lectora. Intentant fugir d’una vida amb po-
ques expectatives, va començar a col·laborar en diverses
publicacions periòdiques. El 1933, a vint-i-tres anys, va pu-
blicar la seua primera novel·la, Sóc una dona honrada?, i fins
al 1936 tres més. Aquestes obres van ser rebutjades poste-
riorment per l’autora. El 1938 va publicar Aloma, que pre-
senta moltes de les característiques de les novel·les poste-
riors, com la narració en primera persona per part d’un
personatge femení, la introspecció psicològica o el lirisme.
Mentrestant, Rodoreda s’havia integrat cada vegada més
en la dinàmica vida cultural de la Catalunya de la República.

L’any 1939 l’escriptora va emprendre, al costat d’altres
companys de la seua generació, el camí de l’exili, que seria
molt més llarg i dur del que es pensava en un principi. Sen-
se temps per a escriure novel·la, es va dedicar al conte. Més
tard, a la dècada dels cinquanta, es va establir a Ginebra en
unes condicions millors i va tornar a reprendre la novel·la.
El camí per a tornar a enfrontar-se amb aquest gènere és
marcat per Vint-i-dos contes, que va esdevenir una mena
de laboratori en què va experimentar temes i tècniques
que utilitzarà en les novel·les posteriors. Vint-i-dos contes
és una obra d’un gran pessimisme, fruit de la desolació de
l’exili. La majoria de les narracions d’aquest recull tenen
com a tema les relacions amoroses abocades al fracàs.

El 1962 va publicar la seua novel·la més famosa, La plaça
del Diamant. Rodoreda hi tracta la història senzilla d’una
dona de les classes populars i, per mitjà de les seues limita-
des possibilitats de visió i de comprensió, els grans esdeve-
niments col·lectius que va haver de viure. El contrast entre
allò que és tràgic i complex —la guerra— i el que és petit i

íntim produeix una tensió dramàtica impressionant. Com
va remarcar Joan Fuster, «la guerra i l’exili, i el temps que
passa, donen al seu art una estranya agudesa: una sensibi-
litat, si es vol, dolorosament subtil, alineada en la hipòtesi
de la gent anònima, en la multitud pacient, que “sofreix” la
història i poques vegades pot o sap explicar-la».

La plaça del Diamant no és exactament una novel·la sobre
la Guerra Civil. Aquest fet històric hi apareix només com un
rerefons de la narració, que se centra en la psicologia de la
protagonista, en la seua història d’opressió i de soledat. Els
fets històrics només hi són esmentats o suggerits en la me-
sura que incideixen en aquest personatge. Les tècniques
del monòleg interior i l’ús indistint de l’estil directe i indi-
recte donen com a resultat una prosa evocadora i poètica,
que recrea de manera molt elaborada la llengua oral. La
plaça del Diamant incorpora també molts motius simbò-
lics, com els coloms.

El 1966 va publicar El carrer de les Camèlies. Com en la no-
vel·la anterior, parteix d’un personatge femení, que intenta
refer una identitat personal. En Jardí vora el mar (1967) el
protagonista és un home, el jardiner, observador distanciat
de la realitat, que afavoreix l’aparició d’altres històries se-
cundàries. Del 1974 és Mirall trencat, probablement la seua
obra mestra, narració de la liquidació de tot un món, cen-
trada en la vida d’una dona de la burgesia barcelonina 
i la seua família, des del començament del segle XX fins a la
Guerra Civil. És una novel·la de gran complexitat, una mena
de nissaga familiar, que inclou molts personatges i abraça
un espai de temps molt dilatat. La visió del món que es
desprén d’aquesta novel·la és la més tràgica i desencisada
de totes.

A partir de La meva Cristina i altres contes, la narrativa de
Rodoreda pren un caràcter cada vegada més simbolista i
fantàstic. Aquesta tendència culmina en Viatges i flors
(1980) i Quanta, quanta guerra (1980), en què narra l’aven-
tura d’un adolescent que, com el Fèlix del Llibre de merave-
lles de Llull, emprén una mena de viatge iniciàtic a través
d’un paisatge misteriós, oníric i esotèric, que el durà, supe-
rades una sèrie de proves, a la maduresa.

� Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a
l’actualitat? Reflexiona, sobretot, entorn de les novetats
en la tècnica literària i del context sociocultural.

1. Els anys setanta

El 1971 Oriol Pi de Cabanyes i Guillem-Jordi Graells bateja-
ren com a «generació literària dels setanta» un grup d’es-
criptors que, nascuts i formats a la postguerra, donaven a
conéixer la seua obra en un moment en què el realisme
històric havia entrat en crisi. Aquests crítics destacaven
una sèrie de trets comuns entre aquests escriptors, que els
permetia parlar de generació. En primer lloc, tots estaven
marcats pels canvis sociopolítics dels anys 50-60, per les
conseqüències del Maig francés del 1968 i per l’agonia i el
desenllaç final de la dictadura franquista (1975). Tots com-
partien, doncs, uns mateixos elements formatius: tebeos,
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cinema, televisió, elements que, mitificats i desmitificats,
formaran part de l’obra d’aquests autors

Pel que fa a la narrativa, compartien la consciència general
de la crisi dels models novel·lístics. En les seues obres no
trobarem la peripècia d’uns personatges en un marc con-
cret social, temporal i geogràfic, sinó que la ficció hi funcio-
na com una manera de posar en joc la memòria o d’il·lus-
trar un sentiment de la vida. Aquesta orientació difícilment
podia afavorir el propòsit d’escriure una novel·la, entesa
com a relat d’una realitat objectiva, com una «història».
Com que els interessos dels joves novel·listes graviten so-
bre el seu desarrelament social i moral, la societat —pel
que fa a la realitat quotidiana i concreta— no hi és repre-
sentada, sinó, en tot cas, posada en qu� estió, «refusada».

Una bona mostra d’aquest experimentalisme narratiu són
llibres com Assaig d’aproximació a «Falles Folles Fetes Foc»
(1974) d’Amadeu Fabregat, L’adolescent de sal (1974) de
Biel Mesquida, Contraataquen (1977) de Carles Reig, Self-
Service (1977) de Biel Mesquida i Quim Monzó, i Coll de
serps (1978) de Ferran Cremades.

Moltes novel·les de la generació dels setanta tenen un caràc-
ter de crònica generacional; segueixen de fet el model que
va establir Terenci Moix en El dia que va morir Marylin, i se
centren en el tema de la fugida com a reacció contra la si-
tuació claustrofòbica que es viu en l’entorn familiar —l’es-
cenari íntim— i en l’entorn sociopolític —la dictadura
franquista. És el que Enric Sullà batejà com el «viatge a Íta-
ca» i Àlex Broch com la «fugida i retorn». En trobem bons
exemples en llibres com Abans del foc (1971), de Jaume
Fuster; Oferiu flors als rebels que fracassaren (1973), d’Oriol
Pi de Cabanyes o Ramona, adéu (1972), de Montserrat Roig.
El cicle es tanca, a partir de l’any 1975, amb una sèrie de
novel·les en què els personatges retornen, com en Ramona
Rosbif (1976), d’Isa Tròlec; El temps de les cireres (1976), de
Montserrat Roig o Rondalla del retorn (1978), de Josep Piera.

Altres novel·listes es van sentir atrets per un tractament
mític de la realitat i les seues obres tenen com a eix la pre-
sentació d’un nucli humà compacte: una família o un po-
ble. És el cas d’Un regne per a mi (1976), de Pau Faner, o de
Ventada de morts (1978) de Josep Albanell.

La narrativa valenciana dels setanta va aparéixer una mica
més tard en el món cultural català, molt lligada a la norma-
lització que es va portar a terme al voltant d’editorials com
Tres i Quatre i plataformes com els Premis Octubre. En
pocs anys es van donar a conéixer, a més de Fabregat i de
Cremades i Arlandis, nous novel·listes com Rafael Ferrando
i Lluís Fernández, Gandia Casimiro i J. L. Seguí, J. B. Mengual
(Isa Tròlec) i Isabel-Clara Simó.

Els altres escriptors valencians que també es fan conéixer
com a novel·listes durant aquesta dècada (Joan Francesc
Mira, Josep Rausell, Carmelina Sánchez-Cutillas, Gonçal
Castelló, etc.) pertanyen a promocions literàries anteriors.
Les seues obres responen a plantejaments diferents dels
de la generació dels setanta. El més important és Joan 

F. Mira, que va publicar la primera novel·la, El bou de foc, el
1974. Juntament amb Assaig d’aproximació a «Falles Folles
Fetes Foc», d’Amadeu Fabregat, que va aparéixer gairebé si-
multàniament, és un dels títols fundacionals del ressorgi-
ment de la novel·lística al País Valencià després de la Guer-
ra Civil. En El bou de foc i en el recull de contes Els cucs de
seda Mira va recordar els anys d’infantesa de la seua gene-
ració, que havien coincidit amb la postguerra. En El desig
dels dies, publicada el 1984, Mira conta la història d’aquesta
generació que va fer els vint anys entorn del 1960. La pri-
mera part d’aquesta novel·la se centra en les il·lusions
d’uns joves quan descobreixen el món i a ells mateixos, pe-
rò també, i sobretot, el seu país. En la segona part es narra
el xoc d’aquests somnis amb la realitat: la policia, la por i el
cansament. Posteriorment, a més de l’obra com a assagista
i traductor, Mira ha publicat una novel·la històrica, Borja Pa-
pa (1996), i una trilogia ben ambiciosa sobre la ciutat de
València, Els treballs perduts (1989), Purgatori (2003) i El profes-
sor d’història (2009). Aquestes tres novel·les mostren la capi-
tal valenciana dels darrers trenta anys i projecten la imatge
de l’home occidental modern, que assisteix als canvis socials,
polítics o morals del seu entorn.

2. Des dels anys huitanta fins a l’actualitat

Hi ha dos factors que han marcat clarament l’evolució de la
literatura catalana dels anys huitanta. D’una banda, l’evolu-
ció general de la societat envers uns determinats models
de producció i consum cultural propis de les societats pos-
tindustrials. De l’altra, el fet que la literatura catalana ha
gaudit d’un cert suport institucional. L’obligatorietat en
l’ensenyament, a més de servir per a crear futurs lectors, ha
produït una gran demanda de llibres escolars o utilitzables
des de l’escola, una de les grans fonts del negoci editorial
en qualsevol llengua.

El mercat editorial en català s’ha consolidat amb més de 
6 000 llibres anuals publicats i amb tiratges que en casos
determinats poden superar fàcilment els 40 000 exem-
plars. Tot plegat, però, no ha estat prou per a aconseguir
un autèntic protagonisme social de la literatura catalana,
que s’ha mantingut, de fet, al mateix nivell que l’idioma
que li serveix de vehicle.

La dècada dels huitanta va ser clau pel que fa a la renova-
ció i la continuïtat de la literatura catalana. Durant aquells
anys van desaparéixer els grans escriptors que havien as-
segurat el prestigi literari del català durant la postguerra:
com Llorenç Villalonga, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Joan
Vinyoli, Salvador Espriu, Joan Oliver o Josep Vicenç Foix. Al-
hora, però, es van reivindicar autors que havien estat relati-
vament marginats: Joan Perucho, Joan Brossa i, sobretot,
Pere Calders, l’obra del qual va començar a arribar a un pú-
blic ampli després que el grup Dagoll-Dagom va adaptar-
la al teatre el 1978 amb l’espectacle Antaviana.

L’any d’Antaviana va ser també el de l’aparició d’un llibre
de contes que va marcar una nova etapa per a la literatura
catalana: Uf, va dir ell, de Quim Monzó. Monzó encetava
amb aquest llibre una literatura imaginativa i directa que
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mostrava, amb tocs d’humor que no amagaven un cert
sentit tràgic de l’existència, la desorientació ideològica de
la nova societat postfranquista. Ben aviat, van aparéixer un
seguit de narradors joves que van seguir els passos de
Monzó, com Sergi Pàmies, Josep Maria Fonalleras, Maria
Jaén, Màrius Serra, Rafael Vallbona, Lluís-Anton Baulenas o
Toni Cucarella. L’humor, la fantasia i el retrat dels nous cos-
tums urbans caracteritzen l’obra d’aquests autors.

El gran protagonista de la literatura catalana dels anys hui-
tanta va ser la narrativa, en concret la novel·la, privilegiada
com a camí per a crear un públic lector en català. Tot i les
dificultats de classificar obres tan recents i els autors cor -
responents, que estan en plena evolució, es poden detec-
tar diferents línies en la narrativa catalana actual. En primer
lloc, un tipus de narrativa que té en Monzó el màxim repre-
sentant, caracteritzada per la disgregació de la identitat
dels protagonistes i per una trama plena de connotacions
simbòliques o al·legòriques. Hi trobem la influència d’au-
tors sud-americans com Julio Cortázar i de nord-americans
com Robert Coover o Raymond Carver. En són temes pre-
dominants el tedi, l’angoixa, la sensació d’absurd acom-
panyada de l’humor i la consciència de l’artificialitat de
qualsevol ideologia o sentiment i, per tant, de la mateixa li-
teratura. El joc amb la tradició, amb la mateixa literatura o
amb els tòpics i els discursos socials i culturals, connecten
directament aquesta narrativa amb els autors catalans dels
anys vint i trenta, com Francesc Trabal o Pere Calders.

Un segon tipus de narrativa es caracteritza per l’exploració
dels mecanismes col·lectius de la memòria i per l’ambien-
tació rural de les històries. Dins d’aquesta línia els autors
més destacats són Jesús Moncada i Maria Barbal. Cronolò-
gicament pertanyen a la generació dels setanta, però van
començar a publicar a partir de la dècada següent. La seua
narrativa està basada en la mitificació d’un lloc geogràfic
concret, com ara Mequinensa (Baix Cinca) en el cas de
Moncada, o la muntanya del Pallars en el cas de Barbal.
Moncada, que es va donar a conéixer amb contes de clara
influència caldersiana com els d’El Cafè de la Granota
(1985), va tendir cada vegada més, des del gran èxit de Camí
de sirga (1988) fins a Estremida memòria (1997), a recrear en
les seues obres la memòria col·lectiva. Maria Barbal, en canvi,
ha seguit des de Pedra de tartera (1985) un model narratiu
més atent als personatges, que revela la influència de Ro-
doreda. 

Emparentada amb aquesta narrativa elegíaca, la novel·la
històrica ha recreat des del passat medieval fins a la histò-
ria de la transició. Vicenç Villatoro, Jaume Cabré, Maria Àn-
gels Anglada i Josep Lozano són alguns dels autors que
han practicat aquest gènere. Autors, d’altra banda, tan dife-
rents com Miquel Àngel Riera, Jordi Coca, Antoni Marí, Ma-
ria Mercè Marçal i Ignasi Mora, han conreat el que es pot
qualificar com a novel·la simbòlica o filosòfica. 

Des del començament dels huitanta la novel·la de gènere
—la novel·la policíaca, l’eròtica o la de ciència-ficció— ha
estat molt practicada pels escriptors, que l’han considerada

un mitjà per a arribar a un públic més ampli. Dins d’aquest
corrent destaca per sobre de tots Ferran Torrent, que s’ha
convertit en un dels novel·listes més populars i llegits de
tota la nostra àrea lingüística. Després de publicar el 1983,
en col·laboració amb Josep-Lluís Seguí, La gola del llop, es
va consolidar com a escriptor amb quatre novel·les policía-
ques: No emprenyeu el comissari (1984), Penja els guants,
Butxana (1985), Un negre amb un saxo (1987) i Cavall i rei
(1989), on, amb un estil molt personal, adoptava les tècni-
ques de la novel·la negra per a reproduir la realitat valen-
ciana i exhibia una gran habilitat per a crear diàlegs àgils i
rics d’expressions populars. Altres llibres de Torrent, com
Gràcies per la propina (1995), rememoren la seua infantesa i
joventut. D’una gran ambició és la trilogia formada per So-
cietat limitada (2002), Espècies protegides (2003) i Judici fi-
nal (2006), una radiografia crítica de la societat valenciana
actual, i de la corrupció urbanística i política.

Altres novel·listes importants són Miquel de Palol i Jaume
Cabré. El primer, que s’havia donat a conéixer com a poeta,
va iniciar amb la novel·la El jardí dels set crepuscles (1989)
una producció narrativa ben prolífica a cavall del relat fan-
tàstic i llegendari, l’hermetisme i l’especulació filosòfica.
Jaume Cabré va publicar el seu primer llibre, un recull de
narracions, el 1974. D’aleshores ençà ha publicat diverses
novel·les, entre les quals destaquen La Teranyina (1984), Fra
Junoy o l’agonia dels sons (1984), Senyoria (1991), L’ombra
de l’eunuc (1996) i Les veus del Pamano (2004). Aquesta últi-
ma novel·la, sobre la repressió de la postguerra, ha tingut
un gran reconeixement internacional.

� Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim
Monzó reflecteix la societat contemporània i amb quins
recursos literaris ho fa.

Quim Monzó va nàixer a Barcelona el 1952. Ha fet, entre al-
tres coses, de dissenyador gràfic, dibuixant de còmics, cor -
responsal de guerra, autor de lletres de cançons, guionista
de ràdio i de televisió, traductor i, sobretot, d’escriptor. 

Tant la seua primera novel·la, L’udol del griso al caire de les
clavegueres (1976), com Self-Service (1977), escrita en col·la-
boració amb Biel Mesquida, se situen al marge de la pro-
ducció posterior de l’escriptor i ens remeten a les coorde-
nades estètiques d’alguns dels autors de la generació dels
setanta, marcada per un textualisme que funcionava com
un -isme radical més en el marc de la politització extrapar-
lamentària del període de la transició. 

De tota manera, en aquestes obres ja s’apuntaven algunes
de les notes que han esdevingut característiques del seu
món: l’esperit crític, l’univers ciutadà, l’atracció per històries
breus fragmentades de personatges anònims i la poetització
de mites de la societat de consum. Però Monzó va abando-
nar aviat els plantejaments experimentalistes d’aquestes
primeres obres i va apostar per una narrativa més directa i
acostada al lector.

Després del primer recull de contes —Uf, va dir ell—, s’hi fa
perceptible una evolució envers la màxima elisió d’ele-
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ments superflus, tant pel que fa a la ficció com pel que fa al
model de llengua literària. Els seus contes es basen en una
idea inicial i única, de vegades una sorpresa final, que pro-
dueix un gag, una situació còmica, irreverent i absurda, en
els primers llibres, i més realista i càustica, en els darrers. 

Els motius centrals de la narrativa de Monzó van des de la
solitud existencial fins a la reflexió irònica sobre l’escriptu-
ra. En el segon llibre de contes, Olivetti, Moulinex, Chaffo -
teaux et Mauri (1980), encara és present una certa atmosfe-
ra onírica —en què predominen temes com el doble, la
rebel·lió dels objectes o el trencament de la barrera entre
els espais de la ficció i la realitat—, però en L’illa de Maians
(1985) preval la reflexió sobre el llenguatge i l’acte de l’es-
criptura, i també la denúncia de les vanitats del món litera-
ri. A partir del primer recull de la dècada següent, El perquè
de tot plegat (1993), sense perdre cap d’aquestes perspecti-
ves, els seus contes tendeixen a agrupar-se al voltant de
dos grans pols temàtics. D’una banda, l’alienació de la vida
en parella: una bona part dels relats de Quim Monzó estan
dedicats a tipificar tota mena d’actituds i discursos sobre
les relacions amoroses a la nostra època. Els seus personat-
ges, l’ambient en què viuen, les formes habituals de rela-
ció, etc., tenen una relació molt directa amb els estils de vida
urbana de les acaballes dels setanta i el començament dels
huitanta.

L’altre pol temàtic que domina la narrativa de l’autor és la
reescriptura en clau irònica o la deformació d’episodis lite-
raris ben coneguts, des de la lectura grotesca del cavall de
Troia fins al capgirament de la història de La metamorfosi
kafkiana, amb un conte en què és l’insecte qui es conver-
teix en home. L’últim llibre de contes publicat, Mil cretins
(2007), constitueix una reflexió amarga sobre la vellesa, la
decadència física i el pas del temps.

Com ha remarcat Manuel Ollé, allò que Quim Monzó escriu
no és purament ficció, sinó metaficció: ficció sobre la ficció.
L’escriptor no es limita a contar unes històries, sinó que, 
alhora, les interroga i les analitza. A més d’interrogar i des-
doblar les veus, en alguns casos utilitza com a matèria pri-
mera dels seus relats ficcions prèvies i conegudes de sobra
pels lectors per tal d’invertir-les i pervertir-ne la lògica in-
terna.

Amb la sèrie de reculls de columnes d’opinió que arranca
amb El dia del senyor (1984), Quim Monzó va iniciar una via
paral·lela de reflexió literària, per mitjà dels recursos de la
crònica i el reportatge i amb els recursos retòrics de l’argu-
mentació: la paròdia, la ironia i la reducció a l’absurd.

La literatura periodística de Monzó s’incorpora plenament
—i no en un lloc marginal— a la seua obra. Proporciona
un testimoni insubstituïble del seu temps. L’autor posa la
penetració analítica i la força argumentativa del seu dis-
curs al servei d’una capacitat de reacció inexhaurible da-
vant dels discursos oficials, les mitges veritats i els tòpics
presumptament progressistes. L’espanyolisme tronat, el
subnacionalisme català, els fonamentalismes més o menys
propers i més o menys disfressats de progressismes, les

trampes del bilingüisme, la publicitat institucional i la no
institucional i, en general, tota mena de discursos disfres-
sats i de mitges veritats són alguns dels temes recurrents
dels seus articles. 

Tant en la narrativa com en l’articulisme, Quim Monzó deli-
mita i analitza les imatges que ens fem de la ciutat i del pa-
ís, de les relacions de parella i de nosaltres mateixos. La te-
màtica central de la seua literatura són els tòpics i les
mentides que envolten tots els aspectes de la vida quoti-
diana.

� Descriu les tendències més rellevants de la poesia en
el període que va des de la postguerra fins a finals dels
anys 70.

Entre la fi dels quaranta i el començament dels cinquanta
Carles Riba va esdevenir un punt de referència per als es-
criptors joves i per a la cultura catalana que lluitava per so-
breviure i reafirmar-se. Riba encarnava els valors de rigor
moral, d’exigència literària i de fe en la cultura que havien
de ser els fonaments per a redreçar el país. Riba va orientar
un conjunt de poetes més joves, que perllonguen la poesia
de tradició postsimbolista i el gust noucentista per l’ex-
pressió culta i el rigor en l’ús de la llengua. Paral·lelament a
aquesta línia, n’hi ha una altra d’aplegada entorn de Foix,
que reivindica la ruptura formal i lingüística i l’experimen-
talisme de les avantguardes.

En la literatura catalana dels anys seixanta es va viure un
gran debat, que va enfrontar l’estètica de tradició simbolista
amb una altra que concebia la literatura com una forma de
compromís polític al servei de la lluita contra la dictadura.
És l’anomenat realisme històric o social, que es basava en
els plantejaments marxistes d’intel·lectuals i escriptors com
Lukács, Gramsci i Brecht, i que reivindicava la participació
de la literatura en la lluita per l’alliberament individual i so-
cial de l’ésser humà. L’antologia Poesia catalana del segle XX
(1963), de Joaquim Molas i Josep Maria Castellet, va ser el
referent programàtic del nou corrent literari. Dos llibres de
poesia de Pere Quart i Salvador Espriu, Vacances pagades i
La pell de brau, publicats tots dos el 1960, van ser llegits en
aquesta clau realista. En aquest context s’explica l’interés
despertat per la Nova Cançó, un moviment que va ser uti-
litzat per escriptors i polítics per a arribar a un públic més
ampli.

En iniciar-se la dècada dels setanta, però, es van produir en
el nostre món literari un seguit de fets que van marcar un
tomb en la poesia. D’una banda, es van començar a publi-
car les obres completes de Joan Brossa, que va eixir així de
la seua situació marginal, i es va redescobrir la poesia de Foix.
Aquests dos autors es van convertir ben aviat en els
mestres reconeguts de les promocions més joves. Aquesta
última generació compartia la voluntat de practicar la poe-
sia com una activitat autònoma, sense cap altra finalitat
que la de fer literatura, i reivindicava unes opcions poèti-
ques que portaven a explorar i explotar les possibilitats del
llenguatge.
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Al País Valencià l’anunci del canvi el va marcar el 1974 una
antologia que Amadeu Fabregat publicà amb el títol de
Carn fresca. La tria presentava un mostrari de poetes que,
per a Fabregat, significaven la presència d’una nova poesia
al País Valencià. Prèviament, s’havia produït la reaparició
fulminant de Vicent Andrés Estellés. Lletres de canvi, del
1970, va ser seguit, l’any següent, de quatre títols més.

L’obra dels poetes seleccionats en Carn fresca responia a
orientacions diverses. Compartien, únicament, el trenca-
ment amb la tradició anterior del realisme històric i la vo-
luntat de practicar la poesia com una activitat autònoma,
és a dir, sense cap altra finalitat que la de fer «literatura».
De manera simultània, a la resta de la nostra àrea lingüísti-
ca poetes com Xavier Bru de Sala i Ramon Pinyol s’allunya-
ven del realisme precedent i es decantaven envers el sim-
bolisme o l’experimentalisme. 

Joan Navarro, un dels poetes seleccionats per Fabregat, va
guanyar la primera edició del premi de poesia Vicent An-
drés Estellés, en el marc dels Premis Octubre, amb Grills es-
molen ganivets a trenc de por. Salvador Jàfer, un altre dels
antologats, hi va quedar finalista amb L’esmorteïda estela
de la platja. Josep Iborra ha remarcat que el món d’aquests
dos poetes comparteix algunes característiques comunes:
«Tots dos creen una realitat angoixosa, llunàtica, gòtica,
il·lustrada amb motius o emblemes idèntics —bruixes, ga-
nivets, espases, escorpins, escurçons, herois, vaixells— i es
troben obsessionats per un altre cel i una altra terra, en
una tensa i violenta situació d’exili, d’infern». I tots dos trac-
ten de transformar la realitat operant sobre el llenguatge.
De tota manera, l’aventura espiritual de Navarro, «no està
impulsada, com en Jàfer, per un impuls místic. Se’ns pre-
senta tancada, sense cap accés possible a l’altra banda de
l’espill. Això fa que la seua experiència siga més precisa,
més acostada a la seua realitat concreta». Reculls poste-
riors de Joan Navarro són L’ou de la gallina fosca (1975),
Bardissa de foc (1981) i Magrana (2004). De Jàfer, Lívius dia-
mant (1975) i Els caçadors salvatges (1984).

Altres poetes que van aparéixer en les mateixes dates són
Jaume Pérez Montaner, Josep Piera i Marc Granell. La poe-
sia de Pérez Montaner, encara que comparteix alguns dels
procediments de la de Navarro i Jàfer, no perd mai de vista,
com a referent, el món real, i es val de recursos expressius
més directes. L’obra poètica de Piera i Granell s’esforça per
esquivar la realitat, transfigurant-la en la substància verbal
del poema. 

Entre els altres poetes que inicien la seua obra durant els
setanta cal esmentar Pere Gimferrer, Narcís Comadira, Feliu
Formosa i Francesc Parcerisas. Gimferrer va inaugurar la
seua obra lírica en català amb Els miralls (1970), on introduí
els recursos més representatius de les avantguardes post -
simbolistes. La seua obra continuà amb Hora foscant
(1972), Foc cec (1973) i L’espai desert (1977). Reprenent trets
de la tradició medieval catalana —Ausiàs March—, del
simbolisme i el postsimbolisme (de Mallarmé a Saint John
Perse) i de l’avantguarda (Pound), ha elaborat un món pro-

pi, de vegades difícil, que, com ha comentat Sam Abrams,
«reuneix en un mateix pla visions reals més o menys trans-
formades, fragments de lectures, imatges fílmiques, en un
conjunt que té una qualitat material gairebé com de
col·latge». 

� Explica les aportacions de Vicent Andrés Estellés al
gènere poètic.

Estellés és el màxim exponent de la poesia contemporània
al País Valencià i un autor, pels seus temes, absolutament
representatiu de la postguerra. Una gran part de la seua
producció ha aparegut amb retard. De fet, Estellés entra en
joc, com a poeta, en la dècada dels setanta, quan ja feia
més de vint anys que escrivia versos. S’havia donat a conéi-
xer el 1953, amb Ciutat a cau d’orella. El 1956 va publicar 
La nit i, el 1958, Donzell amarg. La situació es va capgirar el
1970. A partir d’aquest any es va produir el que s’ha ano-
menat el boom Estellés. El 1971 va publicar el Llibre de me-
ravelles i La clau que obri tots els panys. El 1972, Recomane
tenebres, primer volum de l’obra completa, que arribarà a
deu volums. L’ambient li va ser favorable perquè es va rein-
corporar a la nostra escena literària en un moment decisiu
de represa cultural del País Valencià, que, d’altra banda, els
seus llibres van contribuir a reforçar. Pòstumament s’ha
publicat el Mural del País Valencià, composició extensa de-
dicada a cantar tots els pobles i ciutats valencians, perso-
natges històrics i accidents geogràfics.

En la poesia d’Estellés hi ha la reconstrucció en la memòria
d’un petit món, explicat meticulosament en la seua quoti-
dianitat. Es tracta d’un discurs poètic deliberadament opo-
sat al de la poesia pura, perquè esquiva la temptació del
pur joc verbal, del lirisme més o menys hermètic i privat.
En aquest món constituït per objectes i comportaments
quotidians del poble, de la seua gent, l’amor, per exemple,
tindrà una presència molt concreta i circumstanciada. La
mort no serà tampoc cap entitat metafísica, «sinó aquella
altra, veritablement / indigna, de les malalties, les / injec-
cions i les pastilles, un / enrenou de culleres i tassetes». 

El poeta de Burjassot inventa la realitat per mitjà de la seua
poesia. Aquest inventari de la realitat l’ha portat a fer un
autèntic fresc o mural de la València del seu temps. La poe-
sia d’Estellés, però, no es pot enquadrar en el realisme his-
tòric que es propugnava en la dècada dels seixanta. Més
que de realisme històric es tracta d’un testimoniatge, d’una
crònica o documental de la realitat, de la qual un dels mi-
llors exponents és el Llibre de meravelles, crònica impressio-
nant d’un temps de crisi. 

En la seua poesia la realitat quotidiana apareix descrita
amb un estil molt expressiu construït sobre la fusió de di-
versos registres, amb predomini de la llengua col·loquial.
Al costat d’aquesta explotació poètica de la llengua col·lo-
quial, la poesia estellesiana mostra també una particular
elaboració estilística i retòrica, ben visible en l’adjectivació,
en les imatges metafòriques i en la utilització de les fórmu-
les clàssiques, particularment l’ègloga i l’alexandrí. Una al-
tra aportació important d’Estellés al gènere poètic és l’ús
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de referents de la tradició literària clàssica, de vegades
amb una intenció paròdica o irònica. Aquest procediment
li permet operar amb un cert distanciament, com en les
Horacianes, on les al·lusions al món llatí transformen en
poesia lírica el que és una crònica gairebé periodística
amb caires satírics. En aquest llibre el poeta retrata la vida
valenciana dels anys seixanta, transvestint-se d’Horaci, bar -
rejant València amb la Roma imperial i disfressant els seus
enemics contemporanis de personatges de l’època, com
ara Suetoni. De la mateixa manera, en el Llibre de merave-
lles la crònica de la València de la postguerra es contrapun-
ta amb referències constants a autors de la literatura cata-
lana medieval.

� Explica les característiques més importants de la pro-
ducció poètica de Salvador Espriu.

Poeta, dramaturg i narrador, l’obra d’Espriu té un caràcter
fortament unitari. Hi contribueix la creació de diversos mi-
tes que recorren la seua obra, alguns de procedència per-
sonal, com Sinera (inversió d’Arenys, població de proce-
dència de la família d’Espriu), Lavínia (Barcelona i, de
vegades, Catalunya) i Kolinòsia i Sepharad (Espanya).
Aquest escenari el pobla de diversos personatges, de ve-
gades desdoblaments del mateix autor. En aquest espai
mític creat per Espriu s’interfereixen els grans mites hel·lè-
nics —Teseu i Ariadna, Antígona— o la identificació del
poble català amb els jueus.

L’autor va considerar la seua obra com una «meditació
constant i obsessiva de la mort». Per a ell la mort és la reali-
tat última de l’existència humana: és sabent que hem de
morir que la vida pot començar a prendre un sentit, que ja
no serà un deliri fabulós o una il·lusió, sinó consciència i
dolor. En aquesta meditació de la mort, desguarnida de to-
ta connexió d’ordre transcendent, religiós o no, la lucidesa
restaura les coses essencials. A aquesta concepció corres-
pon un estil auster, d’una línia seca i precisa. Enfront de la
«meditació de la mort» hi ha la «vida» dels homes que no
mediten la mort: és l’agitació vana del laberint grotesc, que
converteix els homes en ninots o titelles. 

Espriu formava part de la primera generació d’escriptors
que, en arribar a la joventut, es van trobar una llengua co-
dificada i normalitzada i un marc de llibertats i autogovern
per a Catalunya. Durant el període de la República, Espriu
havia publicat cinc llibres en prosa —novel·la i conte—,
entre els quals hi ha El doctor Rip, Laia i Ariadna al laberint
grotesc. Al mateix temps havia estudiat Dret i Història Anti-
ga en la Universitat Autònoma, on va conéixer un quadre
de professors brillants, formats sota el codi acadèmic del
noucentisme. Semblava que es configurava per a Espriu un
futur universitari, però tot això es va esvair amb l’esclat de
la Guerra Civil. Després de la guerra l’escriptor hagué de tre-
ballar en una notaria i, més tard, en una companyia d’asse-
gurances; i es va concentrar en la poesia. 

El primer llibre publicat després del 1939, Cementiri de Si-
nera (1946), és una elegia del món destruït per la guerra
que el poeta identifica amb Sinera. En el llibre de poemes

següent, Les cançons d’Ariadna (1949), Espriu va recuperar en
vers satíric el món d’Arenys i va enllaçar la seua poesia amb
la narrativa anterior a la guerra. El 1948 va escriure l’obra
teatral Primera història d’Esther, que va concebre com un
testament de la llengua catalana, on entrecreua el mite bíblic
amb el món de Sinera des de l’estètica grotesca i esper-
pèntica. Després de Les cançons d’Ariadna, va publicar Les
hores, Mrs. Death i El caminant i el mur. Aquests llibres, com
ha observat Castellet, tracen un camí d’interiorització que
culmina amb l’experiència mística de Final del laberint, en
què Espriu segueix principis íntimament lligats a la càbala.
En tots aquests llibres s’insisteix en l’angoixa i la solitud
que envolten l’home i, al mateix temps, s’hi expressen les
tensions del poeta amb el seu poble.

La pell de brau (1960) va marcar el moment de màxima
projecció pública d’Espriu. El poeta, convertit en un oracle
o profeta del seu poble, s’adreça a Sepharad (Espanya) per
denunciar les injustícies que van seguir la Guerra Civil. En
el moment en què triomfaven les noves tendències literà-
ries del realisme històric, que propugnava el compromís
social de l’escriptor, la poesia cívica d’Espriu va adquirir un
gran ressò. Hi va contribuir notablement la difusió musical
que Raimon va fer de molts dels seus poemes.

	 Descriu les característiques bàsiques de la poesia
actual.

La poesia catalana de la dècada dels huitanta va estar mar-
cada per la pèrdua progressiva dels grans mestres de la
postguerra, com Espriu, Foix, Pere Quart o Vinyoli. Hom ha
continuat cultivant una poesia de caràcter experimental,
relacionada amb les avantguardes històriques, amb refe-
rents com Palau i Fabre, Foix i, sobretot, l’obra de Joan
Brossa, que a partir de l’edició de Poesia rasa, el 1970, ocu-
pa un lloc central en la poesia catalana contemporània.
Probablement, però, la línia estètica predominant en la poe-
sia catalana de les dues últimes dècades del segle XX siga
el realisme líric, que desenvolupa diverses possibilitats de
la poesia postsimbolista. La influència de la poesia de Joan
Vinyoli ha estat decisiva en la constitució d’aquest corrent
estètic.

Al llarg de la dècada dels huitanta van aconseguir la madu-
resa artística poetes com Feliu Formosa, Joan Margarit, Nar-
cís Comadira, Francesc Parcerisas i Pere Gimferrer. Pere Gim-
ferrer, que el 1981 va reunir en Mirall, espai, aparicions els
seus quatre primers llibres de poesia catalana, ha publicat
llibres de gran valor com El vendaval (1989) i La llum (1991).

Per la seua banda, Feliu Formosa també va recollir l’any
2004 tota la seua obra poètica en un nou volum, Darrere el
vidre. Poesia 1972-2002. La seua poesia està basada en una
vasta cultura, un realisme existencial i la influència de Ga-
briel Ferrater.

La poesia de Francesc Parcerisas ha evolucionat des del rea-
lisme crític dels primers llibres fins als models d’una poesia
d’actitud moral davant de la quotidianitat. Obres com L’edat
d’or l’han convertit en un dels representants més sòlids de
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l’anomenada poesia de l’experiència. Finalment, Narcís Co-
madira ha tendit, a través d’un rigor mètric i lingüístic pro-
gressiu, envers les formes clàssiques, la contemplació, la re-
flexió i la ironia.

L’aparició de noms nous en la poesia catalana, sobretot al
voltant dels premis literaris, va començar a tenir un cert
ressò circa la meitat de la dècada dels huitanta. D’alesho-
res ençà s’han donat a conéixer tota una sèrie de poetes
com Vicent Alonso, Enric Sòria, Albert Roig, Enric Casasses,
Isidre Martínez Marzo, Sebastià Alzamora o Manel Rodrí-
guez-Castelló. 

Una part d’aquesta poesia, tot i moure’s dins dels paràme-
tres descrits, ha defensat un cert barroquisme vital i plan-
tejaments volgudament heterodoxos. Dins d’aquesta línia,
la poesia d’Enric Casasses ha adquirit una actualitat crei-
xent. La seua obra mostra influències molt heterogènies
(de la poesia medieval al surrealisme, passant pel Renaixe-
ment i el Barroc). Casasses ha construït un circuit alternatiu
de recitació poètica i la seua obra, qualificada de psicodèli-
ca, populista i romàntica, s’ha convertit, durant la segona
meitat dels noranta, en un referent inexcusable. 

�� La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran
ressò social. Explica-ho i raona-ho.

Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, Osona, 1929-2003) és un dels
poetes en llengua catalana més populars i llegits. A catorze
anys va començar a treballar al despatx d’una fàbrica tèxtil
fins que en va haver de plegar el 1973 a causa d’una escle-
rosi múltiple que va contraure pels volts de l’any 1970 i que
d’aleshores ençà li va impedir moure’s i parlar amb norma-
litat. La seua poesia, d’arrel autobiogràfica, transcendeix la
realitat de l’àmbit de la seua malaltia i del temps històric
concret, i crea un paisatge interioritzat, d’una gran serenitat. 

Els seus primers llibres de poemes, com El poble i La fàbrica,
s’inclouen de ple en el corrent que s’ha anomenat realisme
històric; Martí i Pol hi descriu un món que coneix bé per
mitjà de procediments com l’inventari o la crònica. El con-
trast entre la descripció de la vida de l’obrer, que es desen-
volupa en condicions molt dures, i el tractament humà,
d’una gran tendresa, amb què el poeta es refereix a les per-
sones concretes, a voltes amb noms i cognoms, que formen
«la seva gent», és una de les característiques més originals
d’aquesta poesia, expressada amb un llenguatge directe i
assequible.

La irrupció, la progressió i l’estabilització de la malaltia
queden fortament reflectides en la seua obra de la primera
meitat dels anys setanta. L’objecte de la seua poesia, fins al
1975, s’interioritza; ara s’imposen la solitud, l’angoixa, una
certa presència de la mort, i el poeta defineix un món re-
duït i tancat, l’únic que percep com a possible en les noves
circumstàncies que li toca viure. 

D’aquesta dura experiència interior n’ix amb un nou vita-
lisme paral·lel al que viu la societat catalana amb la recu-
peració de les llibertats polítiques. També diversos ele-
ments autobiogràfics —la mort de la seua dona— faran

aquesta etapa més complexa. Com a contrast, un nou
amor, un segon matrimoni i una nova estabilitat en la seua
vida són els motius d’Els bells camins. En aquest context de
represa vital al final dels anys setanta també es publica un
llibre de poesia amorosa molt reconegut dins de la seua
obra: Estimada Marta. A mitjan anys huitanta s’inicia la dar -
rera etapa del poeta, que és una nova mirada interior, en la
qual Martí i Pol s’acara amb el pas del temps i la proximitat
de la vellesa.

En els llibres que publica durant els anys noranta la poesia
de Martí i Pol presenta un nou tombant, definit pel des-
concert, el desencís i la inseguretat. Ara bé, aquesta sensa-
ció de desconcert no és només personal, tant en Un hivern
plàcid (1994) com en el Llibre de les solituds (1997) deriva
també de la reflexió sobre la vida col·lectiva del país, sobre
els esdeveniments d’ordre social i polític coetanis. I aquí el
desencís del poeta torna a esdevenir crític, lluny d’abando-
nar-se a la resignació o a la passivitat. 

La difusió que, de manera progressiva, ha aconseguit l’obra
de Miquel Martí i Pol l’ha convertit en un fenomen únic
d’estimació popular en la poesia catalana del final del se-
gle XX. Aquesta estimació i popularitat s’expliquen perquè
la poesia de Martí i Pol és essencialment comunicativa i el
seu món metafòric defuig l’hermetisme. D’altra banda, la
sinceritat de la seua veu poètica, i l’experiència biogràfica
que comunica, són unes altres raons importants per a
comprendre per què la poesia de l’autor ha obtingut
aquest ressò. En aquest interés hi ha tingut un pes innega-
ble la interpretació que, d’una part de la seua obra, n’ha fet
el cantant Lluís Llach, si bé, per damunt de tot, cal atribuir-
lo a la calidesa dels seus poemes, en els quals l’amor, l’ex-
periència moral individual i col·lectiva o la convivència
amb la greu malaltia que va patir són presentats amb un
llenguatge que sol defugir l’artificiositat. 

�� Descriu la renovació teatral del període que va des
de la postguerra fins als anys 70. 

Després de la Guerra Civil i amb la implantació del règim
franquista, el teatre en llengua catalana va ser prohibit dels
escenaris professionals i va viure absolutament descon-
nectat de les línies més innovadores del teatre europeu i
nord-americà fins al final de la Segona Guerra Mundial. 
A partir del 1946, el teatre català va reprendre les seues ac-
tivitats en règim professional i de manera pública tot con-
reant els models i les formes dramàtiques més tradicionals
del repertori de preguerra.

Josep Maria de Sagarra va procurar plantejar en La fortuna
de Sílvia (1947) i en Galatea (1948) conflictes actuals de cai-
re moral, en què la guerra europea té un paper determi-
nant com a desencadenant del desenvolupament psicolò-
gic dels personatges. La proposta de renovació de Sagarra
va ser desestimada per la crítica i el públic, i es va veure
obligat a retornar a les formes dramàtiques del passat, als
poemes dramàtics i a les comèdies de costums. El gran èxit
de Sagarra en aquella època es va produir amb La ferida
lluminosa (1954), obra escrita en prosa en què tractava la
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hipocresia religiosa, el pecat i el perdó cristià des d’una
perspectiva sentimental i lacrimògena.

Al llarg de la segona meitat dels anys cinquanta i la primeria
dels seixanta, la renovació va provenir de fronts i plataformes
diferenciats dels estrictament professionals o comercials.
Cal esmentar, en primer lloc, les aportacions de textos tea-
trals d’alguns escriptors, com Josep Palau i Fabre o Llorenç
Villalonga. En segon lloc, es van fundar plataformes tea-
trals creades al marge de l’escena professional i oficial com
l’Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB) i l’Escola d’Art
Dramàtic Adrià Gual (EADAG). L’ADB es va crear amb l’ob-
jectiu de tornar a connectar el teatre català amb els cor -
rents dominants de la literatura europea contemporània. 
A més, va afavorir la promoció o descoberta de Joan Oliver,
Salvador Espriu, Joan Brossa, Manuel de Pedrolo o Baltasar
Porcel, entre altres. Destaca l’estrena de la Primera història
d’Esther, d’Espriu, i d’Or i sal, de Joan Brossa, que va repre-
sentar el primer intent seriós de donar a conéixer l’obra
d’un poeta que des del 1945 havia escrit nombroses pàgi-
nes d’un projecte de «Poesia escènica», basat en l’acció i el
moviment.

Al seu torn, l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, dirigida per
Ricard Salvat i Maria Aurèlia Capmany, va promoure una
nova concepció professional i una determinada adscripció
ètica i estètica relacionada amb Brecht i el teatre èpic, que
Salvat havia importat d’Alemanya. A més, va afavorir el nai-
xement i el desenvolupament posterior del teatre inde-
pendent, que defensava una concepció del teatre com a
instrument de lluita amb una gran capacitat d’irradiació
social i incidència política. 

Els grups de teatre independent apareguts al llarg dels anys
seixanta van aspirar a fer una renovació profunda del tea-
tre de l’època i la van dur a terme desmarcant-se dels cir-
cuits tradicionals, mitjançant la recerca i la creació d’un
nou públic i la revalorització de les figures del director, de
l’escenògraf i de l’intèrpret.

Una altra instància que va contribuir a renovar el teatre ca-
talà va ser la creació del premi Josep Maria de Sagarra, que,
juntament amb altres premis, va servir de plataforma als
dramaturgs joves. Des del punt de vista estètic, hi havia un
interés generalitzat per part dels autors d’assimilar els cor -
rents i les tendències vigents en el teatre europeu i nord-
americà. Així, Una vella, coneguda olor, de Josep M. Benet i
Jornet, és deutora de la tradició realista dels teatres ameri-
cà i espanyol de postguerra, mentre que un altre text del
mateix autor, Berenàveu a les fosques, assumeix les tècni-
ques brechtianes fins a les últimes conseqüències. Altres
obres importants d’aquesta etapa del teatre català són El
retaule del flautista, de Jordi Teixidor, i Defensa índia de rei,
de Jaume Melendres. 

A la fi dels anys seixanta van tenir lloc uns canvis en la con-
cepció del fenomen teatral, en una correspondència clara
amb el que succeïa a la resta del món occidental. Es va pro-
duir un protagonisme dels directors en detriment dels au-
tors, i de l’expressió corporal i de la imatge en detriment

de la paraula, una expansió de les tècniques de treball
col·lectiu i un trencament de les fronteres entre sala i escena.
Hi havia una tendència per l’espectacle: era l’època dels
«muntatges». El concepte d’espai escènic substituïa els de-
corats, i la caixa a la italiana va ser bandejada per un espai
polivalent, segons les necessitats de cada representació.

Hi va haver un seguit de grups que van protagonitzar més
directament la renovació del panorama teatral. Els Joglars
van començar a actuar a partir de l’any 1962 i van ser se-
guits per molts altres. Els Comediants es van aglutinar a
l’entorn de Joan Font a partir de l’any 1972, i han estat un
dels grups més innovadors, per la seua concepció d’un teatre
basat en la festa. Dagoll-Dagom va ser fundat per Joan Ollé
el 1974. El 1978, amb un nou equip dirigit per Joan Lluís
Bozzo i Anna Rosa Cisquella, van iniciar una línia molt ori-
ginal. De primer, van muntar Antaviana (1978), espectacle
sobre textos de Pere Calders, i després una sèrie d’expe-
riències de teatre musical, amb una finalitat més comercial,
però mantenint un mínim rigor.

El 1976 va iniciar també les seues activitats el Teatre Lliure,
cooperativa formada per un grup de professionals arribats
de diversos col·lectius del teatre independent. Sota la di-
recció inicial de Pere Planella, Lluís Pasqual i Fabià Puigser-
ver, el Teatre Lliure va desenvolupar des del començament,
a la manera del Piccolo milanés, una política teatral basada
en el repertori universal.

El desenvolupament del teatre al País Valencià ha estat rela-
cionat de manera molt directa amb la intervenció dels ger-
mans Rodolf i Josep Lluís Sirera. L’accés dels Sirera als esce-
naris va tenir lloc en el context del Centre Experimental de
València que, l’any 1970, n’estrena la primera obra, La pau
(retorna a Atenes). Al cap de poc temps el centre s’escindí
en dos grups, Carnestoltes i El Rogle. Aquest darrer era for-
mat pels germans Sirera i Juli Leal, entre altres. Tots ells van
intervenir directament en el Manifest del Teatre Valencià
que va publicar el diari Levante el 5 de febrer de 1974. S’hi
reivindicava la necessitat d’un teatre actual, que tinguera
present la lectura històrica de la tradició, la incorporació
d’autors clàssics i contemporanis universals, la normalització
del llenguatge, i l’obtenció d’un suport econòmic i social
ampli.

És dins d’aquest context que tenen sentit les activitats de
grups com Carnestoltes, que va adaptar L’hort dels cirerers
de Txèkhov i Jordi Babau (versió lliure del Georges Dandin)
de Molière, o el Grup Pluja de Gandia, que va representar El
Supercaminal de Ximo Vidal i Sang i ceba, muntatge col·lec-
tiu sobre la Guerra Civil.

El teatre de Rodolf Sirera s’ha caracteritzat per una recerca
formal molt pronunciada, i per la incorporació d’elements i
recursos expressius provinents d’altres mitjans de comunica-
ció i d’altres tradicions teatrals. En són bons exemples L’as-
sassinat del doctor Moraleda (1978), aproximació a l’am-
bient de la narrativa i el cinema de l’anomenada «sèrie
negra» a partir d’una història rocambolesca plena d’aven-
tures, contada a través de múltiples episodis que en tren-
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quen el procés lògic, o Bloody Mary Show (1979), on incor-
pora elements del music-hall i del circ. En col·laboració
amb Josep Lluís Sirera ha escrit Homenatge a Florentí Mont-
fort (1971) i la trilogia «La desviació de la paràbola», sobre
la realitat social i política del País Valencià durant la Restau-
ració: El brunzir de les abelles (1976), El còlera dels déus (1979)
i El capvespre dels tròpics (1980). De tota manera, per da-
munt de tot, Sirera ha demostrat un interés constant per la
reflexió sobre el teatre. És el cas d’obres com Plany en la
mort d’Enric Ribera (1975) o El verí del teatre (1978). El Plany
està muntat sobre una estructura musical, i consisteix en
una biografia imaginària, que es presenta des d’una doble
perspectiva: l’interior, que analitza el personatge d’una ma-
nera gairebé freudiana; i l’exterior, en què es destaquen les
contradiccions socials i nacionals del personatge dins de la
societat valenciana, a cavall de la república i la postguerra.

El verí del teatre proposa una reflexió sobre les relacions de
poder entre els éssers humans, els límits de les convencions
en l’art i en la vida, i la moralitat o la immoralitat de l’actuació
humana, entre altres aspectes. Posteriorment ha publicat
altres obres com La ciutat perduda (1994), La caverna
(1995), Silenci de negra (2000) i Raccord (2005). Ha estat
guionista de sèries televises com Herència de sang i A flor
de pell.

Un altre dramaturg valencià destacat és Manuel Molins.
Des del 1978 va començar a publicar algunes de les obres
que havia escrit per al grup de teatre independent Teatre-
Club 49, com Dansa del vetlatori (1978) i Quatre històries
d’amor per a la reina Germana (1981), que formen part d’un
conjunt de set obres destinades a reflexionar sobre la his-
tòria dels valencians. Centaures (1982) i Tango (1985) plan-
tegen una altra constant de la seua escriptura: les formes
que adopta l’opressió dels més forts sobre els més dèbils
en els entorns més quotidians. Ha publicat també, a més,
entre altres obres, la Trilogia d’exilis (1999), Abú Magrib
(2002) i Elisa (2003). En aquestes dues últimes obres tracta
el tema de la immigració.

�� Descriu lels aspectes més importants de l’obra teatral
de Manuel de Pedrolo.

L’obra de Manuel de Pedrolo és una de les més extenses i
variades de la literatura catalana contemporània. Amb més
d’un centenar de títols publicats, Pedrolo ha cultivat pràcti-
cament tots els gèneres literaris (bàsicament la novel·la,
però també llibres de versos, obres de teatre, contes i arti-
cles) i ha treballat una gran multiplicitat de temes i tècni-
ques. Com ha indicat Josep Iborra, «Pedrolo multiplica els
temes, les situacions i els personatges», perquè per a ell «la
novel·la és un instrument per a investigar les possibilitats
de l’home, les alternatives possibles, per tal de posar en evi-
dència —de denunciar, en definitiva— el món real en què
l’home viu alienat, empobrit i reduït».

L’ambició del projecte narratiu de Pedrolo es mostra en la
voluntat de tocar tots els gèneres temàtics dins de la novel·la,
i també per l’esforç d’introduir dins de la literatura catala-
na les innovacions tècniques de la narrativa del segle XX.

Així, va escriure novel·la policíaca —Mossegar-se la cua, Joc
brut—, de ciència-ficció —Mecanoscrit del segon origen—,
novel·la simbòlica, com Totes les bèsties de càrrega, i es va
acostar a diferents formes de realisme en novel·les com
Balanç fins a la matinada, Cendra per Martina i M’enter ro en
els fonaments.

L’obra més ambiciosa de Pedrolo és la sèrie «Temps obert».
El protagonista de les onze novel·les d’aquest cicle
novel·lístic parteix sempre de la mateixa situació: Daniel
Bastida és un xicot que viu amb els pares i els germans en
una casa del barri barceloní de Gràcia, que és bombardeja-
da durant la Guerra Civil. Des d’aquest punt de partida, cada
novel·la de la sèrie explora diferents desenvolupaments
narratius —que són diverses existències del protagonis-
ta—, i ho fa amb una tècnica cada vegada diferent. 

Manuel de Pedrolo va escriure entre el 1958 i el 1963 un
total de tretze obres teatrals centrades en la temàtica de la
llibertat, analitzada des de diferents angles, i amb coinci-
dències tècniques, formals i estilístiques que permeten re-
lacionar-les amb l’anomenat teatre de l’absurd. En Cruma
(1957), Pedrolo va plantejar el tema de l’autenticitat de
l’home des de premisses heideggerianes, segons les quals
com més autèntic és l’home, més incapaç es mostra de co-
municar-se amb el món exterior. En Homes i No (1957) va
tractar la rebel·lió d’una parella jove contra el conformisme
heretat, i en peces com Situació bis (1958), Darrera versió
per ara (1958) o L’ús de la matèria (1958) va reflexionar so-
bre la llibertat des d’una òptica més genuïnament política
i social. Textos com Tècnica de cambra (1959) i Algú a l’altre
cap de peça (1962) se centren sobre aspectes filosòfics del
coneixement del món. Guillem-Jordi Graells ha asse nyalat
en totes aquestes obres una sèrie de trets comuns: «Espais
tancats fortament simbòlics i progressivament despullats
de referents realistes, comportaments quotidians però
sense servituds descriptives ni anècdotes ambientals, lògi-
ca del llenguatge com a vehicle de la discussió teòrica i de
l’especulació, referències més o menys críptiques a la reali-
tat sociopolítica envoltant, personatges arquetípics d’acti-
tuds o idees més que de psicologies, atmosfera constant
d’angoixa, inquietud, recerca o qüestionament».

Sorgit de la necessitat d’exposar una situació col·lectiva de
repressió, el teatre de Pedrolo, per tal de burlar la censura
franquista, despulla el diàleg de qualsevol referència que
permeta localitzar-ne l’acció: les seues peces no tenen ni
geografia ni història i defugen la reproducció anecdòtica
de la realitat; els personatges són símbols o encarnen acti-
tuds que l’autor enfronta a situacions límit, des d’un plan-
tejament existencialista.

L’aparició del teatre de Pedrolo va coincidir amb la del tea-
tre europeu de l’absurd, en particular el de Beckett i Pinter.
No obstant això, l’autor mateix va desmentir aquest
paral·lelisme i va assenyalar que la seua obra és «massa co-
herent, massa racional perquè el qualificatiu en qüestió li
convingui. La vida és absurda, això sí, i les situacions en
què es troben els meus personatges en pateixen; ells, però,
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s’enfronten amb aquestes situacions amb una lògica força
rigorosa; el seu pensament vol introduir l’ordre en el des-
ordre». Més que no el qualificatiu de teatre de l’absurd, Pe-
drolo reivindicava per a la seua obra el de teatre de l’abs-
tracte.

Els temes de la mort i de la comunicació entre els homes,
l’autenticitat, el sentit de l’existència i, sobretot, de la lliber-
tat, articulen la seua obra dramàtica. Ell mateix comentava
que el seu teatre «sempre donava voltes entorn del mateix
problema. L’examina, o el presenta, des d’angles diferents i,
per tant, hi va profunditzant, però el problema sempre és,
fonamentalment, el de la llibertat».

�
 Descriu les característiques bàsiques de l’escriptura
teatral actual.

A partir del 1975 i durant ben bé deu anys la feina i la fun-
ció de l’autor teatral es van diluir en la construcció espec-
tacular col·lectiva. El teatre es desentenia de la paraula dra-
màtica, de tot allò que fera pudor de literatura. Els
protagonistes eren ara els directors, l’expressió corporal i la
imatge, i les tècniques de treball col·lectiu. En aquest con-
text, grups com Els Joglars, que havien iniciat la seua llarga
trajectòria el 1962, es consolidaven com a companyia his-
tòrica i, alhora, altres agrupacions s’organitzaven precisa-
ment en aquesta etapa. Entre altres, Els Comediants, que
va nàixer l’any 1972, i Dagoll-Dagom, l’any 1974. Una mica
més tard es van fundar altres companyies com La Cubana i
La Fura dels Baus. La part més innovadora del teatre de
grup ha estat protagonitzada per aquesta última. 

Cap a la fi dels huitanta, però, aquest estat de coses va 
començar a canviar. El Lliure va estrenar textos de Benet i
Jornet i altres autors; el Centre Dramàtic, de Rodolf Sirera o
Josep M. Muñoz Pujol. I van començar a aparéixer tot un
seguit de dramaturgs nous: Sergi Belbel, Jordi Galceran,
Lluïsa Cunillé, Josep Pere Peyró o Lluís-Anton Baulenas. 
El fenomen de «recuperació del text» té una correspon-
dència clara en l’àmbit europeu. La paraula es revaloritza
com un element clau de la representació teatral, per la ca-
pacitat que té d’abstracció, d’organització d’imatges i, so-
bretot, d’acció. Ara bé, la producció d’aquests nous autors
ja no tindrà res a veure amb la producció dels anys ante-
riors, ni amb la pròpia tradició dramàtica. S’imposen nous
models, molt diversificats, com Samuel Beckett, Harold Pin-
ter, Thomas Bernhard o David Mamet. En l’escena catalana
aquesta renovació del teatre de text ha estat protagonitza-
da en bona part per l’evolució de Benet i Jornet. La seua
obra té el mèrit d’haver sabut connectar amb les noves
formes d’escriptura, i això fins al punt d’esdevenir pràctica-
ment l’únic punt de referència autòcton per als nous dra-
maturgs més joves. S’ha d’esmentar també el fenomen de
les sales alternatives. Una, la Sala Beckett de Barcelona, ha
assumit la responsabilitat d’educar i projectar els nous dra-
maturgs autòctons. Dels tallers de dramatúrgia impartits
per José Sanchis Sinisterra en aquesta sala, han sorgit les
veus més sòlides del panorama dramatúrgic actual, com
Lluïsa Cunillé.

Aquesta recuperació del dramaturg està marcada per 
l’emergència d’un nou tipus d’autor teatral. Es tracta d’un
autor que s’implica plenament en el procés creatiu de l’es-
pectacle, sovint desdoblant-se en intèrpret o en director.
Ja no és l’escriptor que elabora un text literari que després,
i al seu marge, serà concretat per un escenificador, sinó
l’autor dramàtic, veritable home de teatre, plenament invo-
lucrat en la creació de l’espectacle, que s’implica en tot el
procés de producció. En la dramatúrgia catalana actual
constatem l’emergència d’aquesta nova tipologia autoral:
autors que no s’han quedat en la faceta purament textual,
sinó que alhora dirigeixen, com Sergi Belbel o Lluís-Anton
Baulenas. I encara hi ha els qui escriuen, interpreten i diri-
geixen els seus espectacles, com Josep Pere Peyró o Carles
Alberola. Aquest últim, al costat de Toni Benavent, va fun-
dar el 1994 la companyia Albena Produccions, amb la qual
ha muntat les seues pròpies obres. Entre la seua producció,
fonamentalment de caràcter humorístic, destaquen Besos
(1999), Mandíbula afilada (2001) i, en col·laboració amb 
R. García, Spot (2003).

De tots aquests autors nous, l’exemple més significatiu, per
la seua producció i la projecció exterior, és Sergi Belbel
(1963), en aquests moments l’autor català i hispànic viu
més representat a Europa. Des de les seues primeres obres,
en què la influència de Samuel Beckett i del minimalisme
es va traduir en productes abstractes i essencialitzats, Belbel
ha progressat envers la reproducció més realista de la nostra
societat, especialment de la violència oculta en les nostres
actituds i en les nostres accions quotidianes. Entre les
seues obres cal destacar Tàlem (1990), Després de la pluja
(1992) i La sang (1998). La meteòrica ascensió de Belbel
com a autor teatral s’atribueix a la tria d’arguments quoti-
dians tractats des d’una òptica peculiar que combina drama-
tisme i humorisme, i també a l’agilitat dels seus diàlegs i a
l’eficaç estructura de les peces, aspectes que tenen molt a
veure amb la seua doble condició d’autor i director escènic. 

Lluïsa Cunillé representa una de les veus més personals de
tota la nova dramatúrgia catalana. El seu és un teatre d’in-
vestigació que capgira les categories dramatúrgiques
usuals: suspén les referències de situació i renuncia a un
diàleg que faça progressar l’acció. Es tracta d’un nou tipus
de diàleg, fragmentari, repetitiu i obert, ple de dubtes i si-
lencis, en una tendència anomenada «poètica de la sos-
tracció». Com ha escrit José Sanchis Sinisterra, «la particu-
lar art poètica que regeix la composició de tot el teatre de
Cunillé opera precisament per atenuació, per eliminació,
per omissió. […] Hi ha una mancança fonamental que rela-
tivitza i suspèn el sentit i fa impossible l’inequívoc, el que
és transparent, explícit, el que és obvi. A partir d’aquesta
omissió, la quotidianitat més familiar s’omple d’esquerdes
per on sorgeix el sinistre». De fet, les trames de Cunillé són
pràcticament immòbils, irrellevants, i els conflictes, alta-
ment ambigus o directament insignificants. Cunillé situa el
conflicte més en l’espectador que no en la faula, i la tensió
apareix en les expectatives no tancades, en els enigmes
sense resoldre i en els signes buits.
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La majoria dels nous autors investiguen en la superfície
del llenguatge per tal de definir petites batalles o estratè-
gies de poder. Aquesta confrontació ha estat dirigida a
presentar, sobretot, temàtiques d’abast individual (la crisi
de la parella, la incomunicació, la soledat, la malaltia o l’en-
velliment), però també d’abast col·lectiu (la violència, el ra-
cisme o la marginalitat). 

Un dels fenòmens que més ha contribuït a difondre el tea-
tre català ha estat la capacitat d’adaptació a espectacles
diversos, pròpia de la cultura d’una societat postindustrial.
Autors com Belbel, Benet i Jornet o Sirera han escrit també
musicals, guions per a les sèries de televisió o comèdies, un
gènere que, per la capacitat que té de barrejar registres i
estils, s’ha revelat cada vegada més apte per a transmetre
els plantejaments i els dubtes de la nostra època. 

� Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i
la seua relació amb el món audiovisual.

El 1964 va començar una nova etapa per al teatre català
amb l’estrena d’Una vella, coneguda olor de Josep M. Benet
i Jornet i, uns quants anys més tard, el 1971, amb l’estrena
en circuit comercial d’El retaule del flautista de Jordi Teixi-
dor. Era la confirmació de l’existència d’un grup d’autors
joves que volien fer un teatre diferent. No actuaven aïllats,
perquè una trama complexa d’altres professionals s’esforça-
va en la mateixa direcció. A les Illes Balears i, sobretot, al País
Valencià es vivien fenòmens semblants, a l’entorn d’inicia-
tives com les del Centre Experimental del Teatre i d’autors
com Rodolf Sirera. 

Les primeres obres de Benet i Jornet, emmarcades en la re-
novació proposada per grups com l’Agrupació Dramàtica
de Barcelona, s’insereixen en els postulats del realisme his-
tòric. Així, l’escena d’Una vella, coneguda olor (1963) se si-
tua en un conjunt de cases del barri vell de Barcelona, du-
rant l’estiu del 1962. Aquesta base realista del teatre de
Benet i Jornet va ser progressivament reformulada per
mitjà de l’experimentació formal. Marc i Jofre o els alquimis-
tes de la fortuna (1966-1968) va produir una ruptura amb
els textos anteriors, ja que oferia una nova proposta teatral
que incorporava elements de diferents gèneres de con-
sum, com ara els tebeos, les novel·les de capa i espasa o el
cinema. La investigació sobre les possibilitats dels recursos
teatrals prosseguirà durant la dècada dels setanta. La des-
aparició de Wendy (1973), Berenàveu a les fosques (1972) i
Revolta de bruixes (1976) són alguns dels textos més repre-
sentatius d’aquesta etapa. 

Berenàveu a les fosques (1972) reprenia el teatre realista i
assimilava la influència de Bertolt Brecht per a analitzar crí-
ticament la realitat de la postguerra. Segons Xavier Fàbre-
gas, «és un drama realista, naturalista a estones, escrit sen-
se concessions […]. És a través d’uns quants individus que
Benet i Jornet ens narra què ha estat la petita classe mitja-
na barcelonina, vençuda i desorientada, perduda la cons-
ciència del seu origen menestral i proletari i emmenada
envers uns somnis que han d’acabar per disgregar-la i, en
definitiva, per destruir-la». 

La mala recepció d’aquest treball el va dur a un teatre més
imaginatiu, que es va concretar en La desaparició de Wendy.
En aquesta obra, que planteja una reflexió sobre el teatre
amb clars ressons autobiogràfics, se citen records de la in-
fantesa, lectures, pel·lícules i personatges de la mitologia
popular, elements que ja havia assajat en els seus primers
textos curts, adreçats al públic infantil, però que aquí apa-
reixien per primera vegada situats en un context clara-
ment adult.

En Revolta de bruixes la trama transcorre en diferents ac-
cions paral·leles en un mateix espai escènic i l’anècdota
quotidiana adquireix connotacions simbòliques. Benet hi
planteja un dels temes crucials del seu teatre: el conflicte
entre el compromís, la realitat i la raó, d’una banda, i la por,
l’evasió i la fantasia, de l’altra. En El manuscrit d’Alí Beí
(1985) va reprendre un altre tema central de la seua dra-
matúrgia: la insatisfacció humana i el somni d’una utopia.

Paral·lelament a aquestes obres Benet en publica unes al-
tres d’adreçades a un públic infantil o juvenil, com Taller de
fantasia (La nit de les joguines) (1970) i Helena a l’illa del ba-
ró Zodíac (1975), algunes de les quals, però, també poden
adreçar-se a un públic més ampli, com Supertot (1973) i El
somni de Bagdad (1975); comença també una carrera ben
prolífica com a creador de guions per a sèries de televisió.
D’aleshores ençà Benet i Jornet es mantindrà sempre fidel
a aquestes dues noves línies d’escriptura —teatre infantil i
televisió—, i les continuarà practicant, de manera regular,
paral·lelament al que podríem anomenar la seua obra dra-
màtica major. 

Ai, carai! (1990), una comèdia en què Benet radiografia la
seua generació, deixa pas a l’última fase de la seua produc-
ció dramàtica, que va iniciar amb la publicació de Desig
(1991). En aquest text el canvi d’orientació no afecta única-
ment els temes, sinó també aspectes concrets de l’estètica
teatral. Amb influències de Samuel Beckett, T. Bernhard,
Harold Pinter i Sergi Belbel, Desig transcorre en un món
proper de cotxes, carreteres i segones residències, però im-
precís quant a l’espai i el temps. En aquest escenari, quatre
personatges, gairebé abstractes, mostren les seues dificul-
tats per a comunicar-se i assumir les seues intimitats conflic-
tives. «Els personatges s’hi mouen —ha escrit Carles Castella-
nos— amb una aparent normalitat i hi encaren, des de les
posicions personals, la “crida” o les sol·licitacions del des-
conegut (al·lucinació, misteri, projecció). Però entre el jo
personal, fet de records iniciàtics, adhesions i inseguretats,
i aquest doble entorn, hi ha un sentit d’estrangeritat que els
porta a la construcció d’una paret de paraules i gestos que
s’interposa entre ells, que engavanya qualsevol relació.»

En aquest canvi del teatre de l’escriptor va influir l’estreta
relació personal i professional que es va establir, des de la
fi dels huitanta, entre Benet i Jornet i un jove dramaturg i
director teatral, Sergi Belbel, que acabava de començar la
seua carrera. Sergi Belbel es va encarregar de la posada en
escena de Desig al Centre Dramàtic de la Generalitat de
Catalunya, i a ell va dedicar Benet aquesta obra. 
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Desig configura, juntament amb Fugaç (1994), E. R. (1995) i
Testament (1997), un cicle en què, al costat d’una renovació
formal, tècnica i estilística, l’autor reflexiona sobre els seus
temes més personals. Fugaç és una obra encara més in-
quietant que Desig. Perquè el desig que Fugaçmostra, sen-
se amagar-lo ni recobrir-lo d’ambigüitats ni de misteris, és
el desig incestuós. E. R. recrea el món del teatre com a me-
tàfora de l’existència i de les relacions humanes. En Testa-
ment insisteix en l’herència com a única manera de com-
batre l’angoixa existencial davant la mort i l’extinció, tant
individual com col·lectiva.

Durant aquests anys Benet ha mantingut la producció de te-
atre infantil i juvenil amb El tresor del pirata negre (1983) i La
història de Carlota quan se’n va anar a salvar el seu amic de les
mans de la dona de neu (1990-1991) i, alhora, ha ampliat i di-
versificat la producció per al mitjà televisiu, amb sèries com
Poble Nou (1992-1995), Pedralbes centre (1995), Rosa (1995-
1996), Nissaga de poder (1996-1998), Laberint d’ombres (1998-
1999) i Ventdelplà (2005). En El gos del tinent (1996) i Olors
(2000) ha représ les preocupacions sobre la seua col·lectivitat
i en L’habitació del nen (2003), les més íntimes i personals.

Benet i Jornet és un dels pocs dramaturgs catalans de la seua
generació que ha modificat i transformat amb encert la
seua trajectòria artística d’acord amb les inquietuds estèti-
ques i polítiques més vitals de cada període en concret. Si en
l’evolució estètica de Benet els primers referents van ser Ber-
tolt Brecht, Antonio Buero Vallejo, Salvador Espriu, Arthur
Miller, Eugene O’Neill i Tennessee Williams, hui en dia ho
són Samuel Beckett, Thomas Bernhard, David Mamet, Hei-
ner Müller o Harold Pinter. A més d’aquests dramaturgs, la
preferència de Benet per les expressions de la cultura po-
pular que van nodrir la seua imaginació durant la joventut
també ha influït el seu teatre. Les radionovel·les i els tebe-
os (dels quals ha estat un col·leccionista àvid) han inspirat
especialment la concepció dels seus mons de ficció. L’inte-
rés de l’escriptor per aquests gèneres populars l’ha portat
a tenir una predilecció clara pel melodrama, un model tea-
tral que ha practicat, recreat i parodiat repetidament.

En Salamandra (2005), una de les seues últimes obres pu-
blicades i una de les més riques des del punt de vista te-
màtic, dos dels personatges, Claud i Travis, són realitzadors
de cinema. Claud és un director d’èxit especialitzat en me-
lodrames de ficció. Travis, al contrari, és especialista en la
realització de documentals. S’obri així un joc de perspecti-
ves a través de la dicotomia Claud/Travis, ficció/realitat,
melodrama/documental, que funciona com un mecanis-
me que no sols al·ludeix al procés de creació, sinó que
també dibuixa un retrat autoconscient de la personalitat
artística de doble fil de Benet com a creador de melodra-
mes per a la televisió i, alhora, com a dramaturg compro-
més políticament i socialment.

�� Valora la repercussió de l’assaig de Joan Fuster en el
context de l’època.

Joan Fuster (Sueca 1922-1992) és, sens dubte, l’assagista
peninsular més important de les generacions sorgides

després de la Guerra Civil. La seua obra, deixant de banda
una dedicació inicial a la poesia, es pot classificar en tres
blocs:

a) Obres de temàtica humanística i general, com L’home,
mesura de totes les coses, Diccionari per a ociosos o el Diari
1952-1960. En aquests llibres Fuster tracta temes que van
de la història a la política, passant pels aspectes més diver-
sos de la vida cultural i quotidiana.

b) Obres destinades a reflexionar i investigar sobre la iden-
titat col·lectiva dels valencians, com Nosaltres, els valencians
i Viatge pel País Valencià, llibres bàsics per al coneixement
de la història, la cultura i els problemes d’identitat nacional
del País Valencià.

c) Obres de crítica i d’història literàries: en aquest apartat
destaquen els estudis dedicats als clàssics medievals valen-
cians com Ausiàs March, sant Vicent Ferrer o Roís de Corella,
i també els dedicats a autors contemporanis com Pla, Espriu
o Estellés.

A més d’aquesta varietat temàtica, l’assaig fusterià presenta
moltes formes: l’article i el diccionari filosòfic, el diari, l’afo-
risme i la monografia. De tota manera, els assaigs de Fuster
responen sempre a una mateixa actitud: la voluntat de com-
prendre un fet, un problema, d’establir a partir d’aquest un
examen de consciència. Es tracta d’examinar, de tornar a
pensar tot el que sabem —o creiem saber— sobre qualsevol
tema per tal d’aconseguir-ne una comprensió renovada i
aprofundida. Ara bé, aquest examen no es tradueix en una
confessió de caràcter personal o en una manera de fer lite-
ratura més o menys íntima, sinó en una literatura d’idees
que es marca com a propòsit el desemmascarament de
fal·làcies i mistificacions, de la falsa consciència que ens
fem de les coses i de nosaltres mateixos.

El conjunt de la producció literària de Fuster es constituí
aviat en una referència estimulant de normalitat cultural per
a la societat valenciana. I això, com ha escrit Josep Ibor  ra,
en un triple sentit: «En primer lloc, la massa de papers que en
pocs anys va fabricar, corregia la fatalitat d’una literatura
tradicionalment servida per “escriptors de diumenge”. En
segon lloc, s’encarava amb una altra limitació, tradicional:
la que feia gravitar la nostra literatura, bàsicament, sobre la
poesia. Fuster, amb els seus assaigs, donava, entre nosal-
tres, carta de naturalesa a la prosa d’idees. Finalment, Fus-
ter se servia d’una llengua que constituïa una altra pauta
normalitzadora: va fugir d’un llenguatge artificiós, arcaic, i
utilitzà una prosa clara, natural. I amb una llengua literària
comuna a tot l’àmbit del català».

En Nosaltres, els valencians l’examen de consciència carac-
terístic de l’assaig fusterià es va convertir en una interrogació
radical sobre els valencians com a col·lectivitat. El resultat
d’aquest examen constatava un país provincià i desperso-
nalitzat, que no té consciència de ser-ho i que prefereix
viure del tòpic en comptes de plantejar-se la seua realitat.
L’examen es prolonga en una investigació dels factors his-
tòrics i socials que hi ha darrere d’aquest estat de coses i,
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també, en una crítica de les insuficiències de la Renaixença
valenciana. Al mateix temps, Fuster utilitza la història com
un mitjà de transformació de la seua societat i marca en
aquest llibre les premisses a partir de les quals els valen-
cians s’havien de plantejar el destí del seu país. Aquesta
proposta es pot resumir com una voluntat d’enfocar la rea-
litat valenciana d’una manera integral i radical. Integral,
perquè plantejava la necessitat de la connexió amb els altres
pobles de llengua catalana com una condició imprescindi-
ble per a aconseguir la normalització lingüística i cultural.
Radical, perquè enfocava aquesta realitat com un fet na-
cional, no com una peculiaritat regional o folklòrica. 

La influència de Nosaltres, els valencians, des que es va pu-
blicar el 1962, ha estat profunda en la societat valenciana.
El llibre de Fuster va actuar com un catalitzador sobre un
grup de joves, generalment universitaris, i va obrir pas a
una acció cada vegada més decidida per a fer desaparéixer
el provincianisme i construir una cultura nacional i moder-
na al País Valencià. L’objectiu de crear una infraestructura
cultural va ser assumit d’una manera conscient per un
grup d’intel·lectuals i de promotors ben nombrós. Van apa-
réixer llibreries especialitzades en el llibre en català, com
Concret Llibres, i editorials noves, com Tres i Quatre. El mo-
viment nacionalista i cívic es va posar en marxa paral·lela-
ment al cultural. A dinamitzar-lo i potenciar-lo va contri-
buir l’arribada a la Universitat de València de molts joves
que venien dels pobles i que no havien perdut la llengua
pròpia. També hi van arribar professors, com Reglà, Giralt,
Tarradell o Dolç, que van influir i dirigir el treball intel·lec-
tual dels joves amb més vocació. A partir de la dècada dels
setanta l’editorial Tres i Quatre va començar a convocar els
Premis Octubre, que representaran la imatge d’un circuit li-
terari plenament integrat amb Catalunya i les Balears.

�� Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seus assajos
sobre la nostra realitat contemporània. explica-ho.

Joan Francesc Mira, traductor i novel·lista, és autor també
d’una producció assagística abundant, constituïda bàsica-
ment per articles publicats en diaris i publicacions periòdi-
ques, que després han aparegut recollits parcialment en
volum. Es tracta d’articles que solen partir d’una anècdota

de la vida quotidiana, adreçats al lector comú i redactats
amb un llenguatge no especialitzat o acadèmic, però literari.
Els seus articles són un producte del columnisme d’opinió,
que Mira ha practicat amb una gran regularitat. En els seus
articles hi ha —com ha assenyalat Josep Iborra— «un gust
pel joc, per la ironia, per posar en evidència que es mira els
toros des de la barrera, més o menys divertit o indignat,
però sempre disposat a organitzar una petita reflexió 
—vull dir sense grans pretensions— sobre el que veu 
directament o indirectament. I de fer-ho conversant amb
el seu lector al qual vol implicar en la seua operació. En 
general fer-li veure que la nostra civilització s’acaba i que
en comença una altra de nova».

Temes com el nacionalisme, la relació entre la cultura i el
poder, la creació i l’evolució de les identitats i dels símbols
que les formen, la importància de les llengües per a crear
«consciència col·lectiva», i la possibilitat de manipular tots
aquests elements en benefici d’interessos molt concrets,
ocupen una part considerable dels treballs de Mira. L’eix
genèric d’aquestes reflexions és la complicada qüestió de
la identitat i totes les conseqüències que se’n deriven, es-
pecialment l’ús polític que se’n fa. Mira s’hi ha dedicat no
des d’una postura asèptica, sinó des del compromís amb el
seu país i la seua cultura. 

Com ha remarcat Jordi Sebastià, la majoria de les refle-
xions de Mira sobre la importància dels símbols en la crea-
ció de les identitats nacionals o sobre el paper de la llen-
gua en el terreny del nacionalisme són vàlides per a
qualsevol societat occidental. Com ell mateix ens recorda,
tots vivim i ens identifiquem des d’una nació, i els meca-
nismes de funcionament i els elements de conflicte que
afecten les nacions —totes— són molt semblants. Una de
les grans virtuts de Mira és demostrar, sempre amb un
punt d’escepticisme, que la problemàtica tan peculiar que
valencians i catalans tenim al voltant de la nostra condició
nacional no és tan diferent de la que pateixen molts altres
pobles del món, fins i tot aquells que s’autoproclamen
«normals» i que gaudeixen de tots els elements —bande-
res, fronteres, reconeixement internacional…— que en
principi els haurien d’assegurar una existència menys con-
flictiva.
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Aspectes de fonètica sintàctica 

Anomenem fonètica sintàctica l’estudi dels sons des del
punt de vista del seu comportament en la cadena fònica
—allò que se’n diu fonologia del mot, per oposició a la fo-
nologia del so i a la de la frase—; en altres paraules, què
s’esdevé quan l’element final d’una síl·laba o d’un mot en-
tra en contacte amb l’element següent.

Alhora d’encarar aquest estudi, convé que distingim entre
els fenòmens de contacte entre vocals i els que es pro-
dueixen entre consonants.

1. Fenòmens vocàlics de contacte

Quan una paraula acabada en vocal entra en contacte
amb una altra de començada també en vocal, poden esde-
venir-se dos fenòmens:

a) Que una de les dues vocals en contacte desaparega. És
el cas, com ara, de mà esquerra, on deixa de pronunciar-se
la vocal àtona [m'ask'εra], o de deixe el poble, on les dues es
es fonen en una de sola [d'ejʃelp'ɔβle]. Aquest fenòmen rep
el nom d’elisió.

b) Que una de les vocals siga i o u. En aquest cas la ten-
dència és a formar un diftong amb la vocal amb què està
en contacte: el que us dic [elkewzð'ik], hi ha gent [j'adʒ'ent], 
pa i vi [p'aiv'i]. En aquests casos, parlarem de sinalefa.

2. Fenòmens consonàntics de contacte

Igual que ocorria en el vocalisme àton, en certs contextos
el tret que oposa les parelles de fonemes deixa de ser dis-
tintiu. És a dir, que es produeix una neutralització.

a) Oclusives. Ja saps que el tret que oposa bala i pala és
el de sonoritat/no-sonoritat en la bilabial oclusiva inicial.
Ara bé, si aquestes oclusives inicials canvien de context,
per exemple a posició final de paraula, la sonoritat deixa
de ser distintiva i p i b es pronunciaran sordes: arrap [ar'ap],
àrab ['aɾap].

Paralelament, aquesta mateixa neutralització de la sonoritat
al final de paraula també s’esdeve en la sèrie de les oclusi-
ves,entre d/t (virtut [viɾt'ut], solitud [solit'ut]) i g/k (reg [r'ek],
rec [r'ek]).

En posició final de síl·laba interior de paraula o en contacte
amb una altra paraula començada per consonant, les oclu-
sives es pronuncien sordes o sonores, segons si la con-
sonant que segueix és sonora o no: tap gros [t'apgɾ'ɔs], 
tap trencat [t'aptɾeŋk'at]; got buit [g'ɔdb'ujt], got ple [g'ɔtpl'e];
groc viu [gɾ'ɔgv'iw], groc fosc [gɾ'ɔkf'osk].

En contacte amb una altra paraula començada amb vocal,
per regla general les oclusives solen pronunciar-se sordes:
verb irregular [v'εɾpireɣul'aɾ], verd oliva [v'εɾtol'iva], parc obert
[p'aɾkoβ'εɾt].

En resum, les oclusives en final de síl·laba es pronuncien
sordes si van seguides de pausa, de consonant sorda o de
vocal, i es faran sonores si van seguides de consonant so-
nora. 

b) Fricatives i africades. Pel que fa a les fricatives i les afri-
cades, en posició final de paraula, només pot aparéixer la
varietat sorda: tuf [t'uf], gas [g'as], peix [p'ejʃ], goig [g'ɔtʃ]. 
Seguides de consonant, es pronuncien sonores o sordes,
segons si la consonant que segueix és sonora o no: tuf pu-
dent [t'ufpuð'ent], gas butà [g'azβut'a], peix net [p'ejʒn'et]. En
contacte amb una altra paraula començada amb vocal, les
fricatives i les africades es pronuncien sonores: tuf enorme
[t'ufen'oɾme], gas obert [g'azoβ'εɾt], peix o carn [p'ejʒok'aɾn],
raig X [r'adʒ'iks].

c) Nasals. Fixa’t en aquestes tres paraules:

cama /k'ama/ cana /k'ana/ canya /k'aɲa/.

Deus haver-te adonat que l’element que les fa canviar de
significat és el fonema nasal, diferent en cada una.

En la nostra llengua, aquests tres fonemes nasals, que dife-
reixen en el punt d’articulació (bilabial, alveolar i palatal,
respectivament) es neutralitzen quan van seguits de con-
sonant i adopten el punt d’articulació d’aquesta. Aquest ti-
pus de neutralització s’anomena assimilació.

• Assimilació a bilabial: tren bala [tɾ'emb'ala].
• Assimilació a labiodental: àmfora [a'ɱfoɾa], infern
[iɱf'εɾn].

• Assimilació a alveolar: premsa [pɾe'nsa].
• Assimilació a dental: comte [k'onte].
• Assimilació a palatal: flam gelat [fl'aɲʤel'at], enllu-

menar [e'ɲʎumen'aɾ].
• Assimilació a velar: ram gran [r'aŋgɾ'an], ben cuit
[b'eŋk'ujt].

Nota: per a altres aspectes de fonètica, podeu accedir al
Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià de l’AVL
(www.avl.gva.es) i també descarregar en format PDF el do-
cument normatiu L’estàndard oral del valencià, també de
l’AVL (www.avl.gva.es/PDF/Diccionari/Oral.pdf ). També es
convenient consultar La normativa ortogràfica del valencià
(www.avl.gva.es/PDF/Diccionari/Ortograf.pdf ).
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