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2 ? CAFLES SALVADoF: uNrrAT DrDAcftcA

O. PRESENTACó I NEGOCIACIÓ DE LA TASCA

0.1. Llegeix amb atenció el següent qúestionari i assenyala les respostes correcles:

01. Si haguérem de caracteritzar en coniu¡i la ligura de Carles Salvador, diríem que és

O un esportista iamós @ un polític antifeixista
@ un meslre i escriptor valenciá @ un conegut mariner

02. El 1931 es produia a Espanya un fel polític important. Assenyala'|.

O ElcomenQament de la l l  Guerra l /undial @) La proclamació de la l l  República
@ La instauració de la Dictadura Ííanquista @ La fi de la guela civil espanyola

03. Carles Salvador visqué durant molts anys a ...

O Benassal @ NovaYork @ Barcelona @ Caslelto

04. Durant el segle actual, ¿quin dels següents régims polílics es caracteritzá pe¡ una
persecució més dura de la lle¡gua i la cultura calala¡es?

@ La ll RepúbLica O La dictadura del general Franco
@ El regnat de Jaume | @) La monarquia parlament¿tria

05. ¿En quin movimenl lilerari cal situar I'obra poét1ca de Carles Salvador?

O Romaniicisme @ Realisme dels anys seixania
@ Modernisme @ Avantguardisme

06. De les següents obres, només una és de Carles Salvador. Assenyala-la.

AEt íbre de mercvelles @ No emptenyeu elcom¡ssai
@ El bes als llavis @ Tiant lo Blanc

A7. EI21 de desembre de 1932 es signava a la ciutat de Castel ló de la Plana un document
d'un valor incalculable per a la societal valenciana sobre ...

O La unificació de les normes ortográfiques @ l'Esiatul d'Aulonomia
@ el manifest d'intel.lectuals antifeixistes @ el 5é centenari del Tirant Io Blanc.

08. L'obra més ir¡portant de Carles Salvador des del punt de visla llngüístic és ...

@ el Díccíonari catalá-valenc¡á-baleat @ Bosa dels vents
@ el Pet¡t Vocabulari de Benassal @ la Gramát¡ca valenc¡ana

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

O la publicació d'obres de c¡eació l i terária
@ la difusió de la normativa gramatical i la investigació lexicográfica
@ la delensa de I 'ensenyament del valenciá i  de l 'escola en valenciá
@ el comDromís oúblic amb el nacionalisme i amb la democrácia
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10. Polít icame¡t Carles Salvador assumí des de ben iove !n compromÍs púb ic irrenunciab e
a m b . . .

O la Dicladura franquisla
G) el le x sme

@ el nacionalsr¡e i la der¡ocrácia
(41 Amnistia Internacional

0.2. Poseu en comú en pelrt grirp les resposles a qüesl onari contrasteu es vosires
respostes ar¡b la so uc ó que podeu fobar al I nal de la unitat.

A) Si he! encertat ñés de vuil  preguntes, enhorabonal, elvosire conerxemenl de Carles
Salvador iel seu temps és prou bo Podeu fer a untat didáclica per compleiar la
nformació que a teniu.

B) Sr el nombre d encerts que heu t ingut eslá enlre cinc i  v! i t ,  tot i  que sabeu algunes
coses, n'gnoreu lambé moltes. Us anran moll bé es activ;tats que trobareu a
conlinuació per desfer els malentesos que ocupen la vostra ment.

C) S no heu aribat a c nc respostes encertades, realmenl Carles Salvador no és el
vostre fori.  No us desanimeu perd- de rnés verdes en maduren. Segur que despres
de treballar les acl iv lats de la un tat us podreu co¡siderar un expert en el tema

0.3. Ara, després de delectar els vosires conei)(er¡enls sobre Carles Salvador i les vosires
lacunes. pense!, e¡ petit  grup, quines coses us agradarja conéixer de Carles Salvador i  el
seu lemps iféu una proposta de tfeball  a la resla de a classe. Després, amb lajuda de
professor, t l  eu, enfe toia aclasse, els continguts que ussemben més interessants idecidru
el temps que els ded cafeu i la manera de feballar- los.
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1. BIOGRAFIA DE CABLES SALVADOR

1.1. Llegiu la següent biografia de Cades Salvador isubratlleu-ne les dades que considereu
més signlficatives. Després, a partir de la leciura i d'allres lonls d'informacíó (enciclopédies,
orofessor. etc.). completeu ia fitxa cronológica que trobareu a continuació.

CarLes Sallador iCincno va náixcr a vdlanci¿ el 20 de gener de 1893. En aquesta ciut¿l estudi¡ la.arera de
mcstre i de ben ióve enlr¡ en coniacre amb el moviment nacio¡¡lista i comenc! a escriure els priñes ve6os. El
l9l1 acaba els estudis de Maeisleri i. despÉs de dos anys de ñerÉ a Aielo de M¿lferit. cl l9l5 t¡ opoÑn,h i
obté cn propretat lapla!¡ de tsenassal.

Elcontacte aúb lescola i amb la rcalital del poble tindr¡ una influéncia decisiva en la vida de Ca.les Salvador,
en 1a scua evolució intel.le.rual i en la seua poesia. El 22 d a8ost de 1918 es cas¿ ¿nb Soña Monferer i Belt¡¡n,
iilla de Ber¡sal. i daquer narimo¡i mixera¡ dos lills. Carles i Sofia. A Benasal visqué des del 1916 fins el
1914. dDranr u¡s anys duna gran lclivitat intel.lectu¿1: tarti.ipa activaúenl en el moviment de renolallü
peda8dgic! que defe¡sala ld valenciannza.ió Lle Iescola. col.labora en diveses publicácions peribdiques i

Lany 1931 es proclam¡va ld ll Retública i .onenqava on breu pe¡íode de progrét i d e\pe,ri9¡. Eljuliol de
1932 pa¡ticip¡. ¿ñb Enric Soler i Godes. ün ¡ilre enyorat nresre valenci¡. en l Es.ola d Estiu de Barcelo¡a i el 21
de deseñbre del maleix a¡y es sig¡avcn les "Nomes de C¡stelló', un acord deh ¡fel.leclulls valencians sobre les
¡o¡¡cs orlogr¡liques del v¡lenci¡, que siSnificava la fi de la¡dquia oñográfica i el reconeixemenr de la unn.r
ljngüisrica ¡úb el car¡h Lefiu del 1933 orglnilz¿I. amb d altres mestts. la I Colbnia Escolar Valcnciankla, a
Sant Paü. El 1934 és destinat ¡ Benimaclct (l'Hor.a). Do\ anys úés t¡rd esclatava la sublevació nilnar i
comengala lagucoacivil. Malgrat ltrdure$de la gdera. condnu¡ la seuaactivjlat grdmatic¿l i docenl.

L¡ fi de la guer¡ supos¡ l¡ infau¡¡ció de la dicladura iidnquis¡a. un régin que peBegui duramenl lús públ¡c
del vale¡ci¿ i rcprimí implacablenent els ideals que halia defensal Carles Salvado.. Tarmareia, el l95L fund¡.
dins Lo R¿L Pen¡l. els cu6os de llenSu¡ iliteralura valcnciana- que dese¡voluptuen una efic¡9 r¡sca en uns
nonenn difícils, i public¡ per als alumres daquers cuñts h Grzr,¿¡n? r¿l.r¡ü¡¿ (1951). va nu¡ir r
BeniFaclet el T de iuliol de 1955. ¡ls 62 anys. El 1975 cs fund¡ cl C.¡t 4 a¿r¿J .t/¡ ¿¿¡ per ¡ Lensenyamcnt
del valencia i. a¡ruesr mateix ̂ny. el Setre¡oiot .le l'L.rvr\oüert ¿( 1|¿bhd fünlá- en mem¡da seuü, els Cursos

Dunnllota la seuaexisténcid Carles Salv¡dor dügué ¡ leme una ¡rtcnsa actililat intel.ledml i cívica al seflei
de 1¿ nomalirzació li¡güislic¡ i cullural del P¡ís vale¡ci¡. Clobalnent. l¿pof¡ció de Carles Salvador es pot
.erupar al voltant de qu¡rre eixos essenciáls: lense¡yanenr. la creació liter¡na. la difusió de l¿ nom¡r¡J
grdmati.al iorrogrAfica iel comDromís cívic i palri¡t'c

Com ¡ enseny¡n! partic,p¡ etjvamenl en elftolinen¡ de renov¡ció pedagdgjca que deilns¿va lensenyament
del lalen.iA. en lalenci¡ i amb con¡ineuts lale¡cians. Fou ei promoror de la.reació de lAssociació Pfolec¡ora de
lEnse¡yanga Valcnciana ip¿rticip¡. com hem dir. er lEscola d Es¡iu de Barcelona del 1932 i ed Iorganitza.ió de
la Col¡nia Escolar de Sant P¿u del 1931.

Pel que t¿ A1 Lnball de crea.ió liler¡ria encara que con.e¡ to$ els g¿neres deslaca. sobretot. com a poet¿
Coúpromés aúb la re¡ovació dc la poesiá valencianá. que durdt els anys vin¡ i ttenta es1dva donrnada pel
modemisme iper un jocfloralisúe casol¡ idecade¡t, Celes Salvador jncorpo¡a ler¿rica avanlgua¡dista a la scua
poesia i. al mateix temps, inlrodueix nombrosos eienenrs de car¡crer populd i fa de laPoesia una eina dexpressió
pesonal En dquest¿ 1ínia pública. despÉs de P/¿r¡n (1923) ide la inÉrupció de la Dic¡adura de Primo de
Rivet^- tktttll ¿ h ¡o nn iat ( 1929)- R¿r4 ¿/.t ldr¡r ( ¡ 930) i E/ ,¿¡ ¿/s /1¿f¡s ( 1934). El I 929 obté lá Flor Nar!.al
e¡ ch Jocs Floels de val¿ncia. Després de la guera publicd diveNos!@hd.is en una lf¡i¡ més inlimista idun to

Lobra li¡güística de Cafles Sallador ocupa dos ¡nbils compleúe¡ta¡is: la dilusió de la no6ativa gramadcal i
l¡ i¡ves¡igació lexicogr¡ñca. Collabor¡ en el re.ull de marettels del Dicdonoti .:atal¿-tulek.i¿ baledt t tor ln
dcls signanrs de les <Noúes de C¡relló, ( 19.12). Durunt ld dacada deh anls ire¡t¡. publicd una sarie de treball\
de divulg¿ció enmalical. que recollí posre.iomenr en l^ Gtdkú¡na úkn.iand lt95l). Després de la gueÍa.
organirzn eh cusos de lleneü¡ i liter¡tura dc Lo Rat Penat ipublic¡ ur P¿tt r¿.d¿rl¿ti de Bendsal\194-l

Finalne¡L col.labor¡ habÍualmenl en diverses Dublicacio¡s Deriddiqucs. tant del País Vale¡ci¡ con de
Cat¡lunla. Pollic¿úenl. assuni. de benjove, un comprcmi públic áfrb el nacionalis¡re i paÍicip¡L acti!¡ment e¡
elII Congrés Inte¡nacional d'hlel.lectuals Artileixisres (1937). celebrat cn plcna guera. i hi !d lleg; la decl¡ració
de la delesació lalenciaDa. una l¡úa delersa de les lliberlars i ld democr¡c'a.
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DATA FErs srcNrFrcaTtus EN LA vtDA DE CaRLES SaLvaDoB LLoc
1893

Acaba els estudis de rnagisleri Valdncia
1 9 1 3

Fa oposicrons i obie en propietar la p aQa oe Benassa
1 9 1 8

S'inicia a Dictadura de Prlmo de Rive¡a. C. Salvador publica
1929

Proclamacio de la i l  Fepublica L/adrid
1932
1933

C- Salvador és destinat a Valéncia i publica E/bes als llavis
1936

lr Congrés Inier ' lacio_ald l-re . lectJals Anii fei\ isres

1955
1975

1.2. Belacioneu amb flelxes cadascuna de les activitats de la co umna de I'esquerra amb l'ámbt
corresponent de la coiumna de la dreta

' Investigació lexjcográf ica

' Participació en el ll Congrés Internaconal
d ' l n t e l . l e c t u a l s a n l i f e i x i s t e s ( V a l é ¡ c ] a , 1 9 3 7 ) ' E n s e n y a m e n t

'Organització de la lColdnia Escolar Valen-
cianista (Sant Pau, 1933) ^ Creació llter¿ria

* Defensa de l'escola en valenciá
r Divulgació de la normativa

' Col.laboracló en diverses publicacions perid- gramaiical i ortográfica
diques del País Valenciá I de Catal!nya

* Infoducció de la poesia avantguardista al P.V = Compromis cívic i palridiic

'Srgnatura de les Normes de Castel ló (1932)

. PubLicació de la cramát¡ca valenc¡ana \1951)

1.3. Ara, a partir de la inlormació que ja teniu sobre la biografla i 'obra de Cartes Salvador, po-
deu realitzar en pelit grup un cómic o una auca sobre Carles Salvador. Seleccioneu, de prlmer
els fets que us semblen més imporlanis I decidiu, a continuació, el nombre de vinyetes, e
cont¡ngut ¡ el lext de cadascuna. Finalment, podeu comenqar a dibuixar sobre fu ls, cartoli¡a o,
savoleu, en un format més gran.
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2. OBRA POETICA

2.1. Per grups intonteu delinir qué es per a vosalfes poesia i feu un recull amb les "poesies"

que coneixeu (podeu incloure cangons i endevinalles). Compareu la vosfa defin¡ció de poesia
amb les dels altres grups. Poseu els llistats de poemes en comú.

2.2. Llegeix els poemes següents de Carles Salvador i completa la litxa amb els lítols corres_
poneñts:

Poemes sense dma..,, ,

El poema no eslá distribull gr¿rficamenl en

NOU POEI\¡A DE VALENCIA

E xamplamsnt d'arlé es,

Conlra cai¡e6 malall ssos

Laculaila un sah moh all.

Sanitat.

ia olor de clmenl armal.

P TEFA EN FLOR

P tera €n i or -voreta de la mar
lera de baus verd i de salobre
que lluus la gaia vara de verd clar
en un teronyaspr¡u,trencai I pobre.

Tens di¡trc e cor a llum d€ aircce
enf€ eLJulam, elcanl d€ les onades.

El bes del vent el po¡ia el¡ou anhel
cada malí de foses esclaiades.

Vora elroquer on creLxen l€sgavnes
ha¡ le l  lur  n iu.  Al l luny passaunavela
sobre una fninsa ratlla de gr¡s b au.

lcapaltad, pitera, ei ias niés iina
per la dolQor de Ihora, per 'esirela

'üoe | @¡E dri.f¡,. f lrrr d;ui!
n nói ¿. h! hÉ cu. 6bo¡ E{ffi i ll¡
uir ur pEló. iLbls d. !ffié Eliio

..ó' ¡ "q-

4 'q.

+*- fl 'a

! e q c d t o , o d o '
Frc!¿¡orchU¡réjc!.G.p.d¿ú''},



2, OBRA PoÉTIcA

"A la vorela del mar
Hi ha una donzela
que broda en un mocador
la flor més be1la .

Passa un ma ner fadrí

-Per a quibroda lan fi
la brodadora?

La donzella ha sospiral
ies favermel la;
en cada gata ha esclalat

-Per a quiés elmocador
que hi ha a teler?
Per aquiem porte Amor

si és mariner.

Siel  mariner la un respir

li'lirencará dolQ sosp r

menlre esguada al tros de f
la f lor r¡és bela
que broda amb aire gentil,
gonl donzella

Ane!-vos-en, vosaltres,
les iípiques baraq!es
de I'hofta lluminosa
genlil i esmeragdina.

Deixeu que en vostre lloc
a xequen els paietes
les cases llauradorcs
mesler dels lemps modems.

Aneu-vos-en, barraques,
vosaltres que sou filles
dun viure pr im t iu,

i resten voslres línies
solamenl en I'An piclórlca

NADAL EN LA MAR

Navega la carabela
loies les veles esleses.
Alcel l lu una clara estrela
les altres són ben enceses.

Elmariner que ]a guia,
el  mar ner i  el l imó
fan la lendra melodia
d'una nraieixa canQó:

Ha naixcut a I'Establia
esla ni t  elbon Nadó,
fill de la Verge Maria,
que és el nosire Redemplor.

Ara I'aigua es fa de plata
I és r¡és ample tol ei r¡ar,
Els peixets mostlen I'escala
perqué elvolen oscoltar.

i e r¡a ner que bé canla
torna a cantar la can9Ó:
El Fili d'una Verge Santa
ha naixcut Nosfe Senyor.

ALRE ENJAUME EN EL9 D'OoTUBBE

[,4agnánim Senyorque a esta terra
vingueres per dar nos els furs
feres posar dali dels murs

d'aquesta Ciutal, de la gueÍa

l'Ensenyabarada gloriosa,
mil voltes valenta itriomfa.
Senyor,  diadasolemnial
és hui. Per aixd lremolosa

ma veu us demana afnb deler
que leu, des de la iomba sagrada
on guarda repos vostre ser,

que sia a Valdncia lornada
la gran llibertat que robada
va sef per un bort esfangef.

EL [,4aR NEF
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2.3. Després de fer l'exercici 2.2, per grups responeu les qüesiions següenls:

- Quin poema us ha agradat més? Per qué?

- fota poesia ha de lenir estroles?
- Llegiu el recull de poemes d'autors contemporanis que preseniem a continuació. Trieu

aquellque us haja soFrés més i raoneu la tria davanl dels companys.

4
+
J
J

I
I

t\,4oNos L.LABS (FRAGMENT)

DéU

s aAlET

(JOAN BROSSA)

C{rrosició Do¿(ic¡ ton.d.
¡.r dos qü¿ñrssmb ¿Es t
loic¡ 'jr.s i nñ rF.¡3. b

(¡!¡ d.l¡iü¡.r. p. .!501
(GI.] LLEM V]LADOT)

SIRVENÍES

Faró camis r¡cel¡la palrlc
aldú ivó xelapraula luixana
Taulic branlor impardálid beslluc,
cauxanl-se Pü fosetes sedinrana.

Xecá callú b lospaica¡ioií,
tampeta m t xilo ira ganxada
peulona queu. Pi¡tetosa bo i,
vopés qunbó €ge dona l€ xada

Besquí vodor pa¡ela canlalús
dalís pi!ú cal.lil¡ólec fan c.
Lliuss¿r v ssant palentrap¡s melús,
voPada xeu rercoró pe anic.

Clapé g m tmpacó causs¡¡e l,
fautet b¡imat elre¡cot sircone l.

(lrrlQUEL DESCLOf, 1 974)

d-p
,*lJ,n-"
,J'""t- flq. ú$!)t'-

t$¡$t*
áOT]ENATC E.

qvrAIioR5

^PU-
-:::-T

(MtouEL DUFAN oE vALÉNctal
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2.4. Escolteu la recilació en veu alta fela pel professor d'algun dels poemes que heu legit. Ara,
per grups. preparareu la recitació d'un poema. El grup:

- lr iará e poema;
- d'acord amb el significat decidirá el to que ca emprar, on es faran els silencis- els mots que

es pronunciaran amb una delerminada forqa o lo de veu, La velocilat en a lectura dels
diferents fraoments;

- després de diversos assaigs, es trard el membre del grup que reciiar¿r davant els altres
grups;

- cada represenlant legirá el poema triat; la resta de la classe complelar¿L una fitxa d'ob
servació:

- després de les recitacions es fará una posada en cor¡ú de la classe amb les observac ons
feles.

Fiixa d'observació (assenyaa Sio No) 1 2 3 5
5 s 5

' S e  l i s e n t  b é ?

'Vocal i tza bé. sense omelre sl l ,  abes o lefes?

t Enlona bé, len nt en comple Iesfuctura si¡tác
l c a  i e  s q n  l c a l ?

" l\,4arca amb cLa¡edai els acce¡ls?

'  Fa pdLses per  cFnra '  Ia_ancó e_ ¿lgLn¿ pa-
raula oue voldeslacar?

" Té lorca exoresslva?

2.5. Alguns dels poemes que has l legt estan formals per versos que rimen, com ara e poer¡a
'Nadalen la mar".

a) Observa la primera eslrofa d'aquest poer¡a. Subratlla el final de cada vers a partir de l'últ ma
vocal tdnica- Ex: 'Navega a carabela'.

.  Quins versos rmen entre si?

. Es tracla de ¡ ma consonant o assonant? {Será rirna consonant si coincide xen tots els sons
a partir de l'últ ma vocal tón ca; será rirna assonani sl sols coinc deixen els sons vocál cs)

b) Qlanis versos té cada esfola?
c) Els versos de ia primera esfofa rimen segons I'esquema:

a b a b (Rir¡en el 1r. vers amb e 3r, i  el 2n. amb e 4t.)
Navega la carabela lal

Al cel llu u¡a clara-estrcála)
es alfes són ben enccscs. (b)

'Qu n és 'esquema de la segona esirola?
d) Totes les estrofes repeteixen el mate x esquema. Peró observa a 3a. l5a. estrofa. Com
acaben els mois "Redemploa i "Senyor'?

- Cteus que es coniinua mantenint la r ima consonant?
'Abans de conlestar, fes la prova següeni: no penses en I 'oirografia de es paraules i  l lg en

veu alla les eslrofes 3a. i 5a, tal cor¡ ho faries quan parles habitualment, Pregunta als
teus companys sit 'han sentit  pronunciar la -R f inalde "Redempior'  i  '  Senyor".
Si I'has pronunciada haurds de saber que a bona pair de es comarques de Castelló, de
sud d'Alacant i a la resta del domini linoüíslic catalá els oarlants no Dronunc en la -R f na
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de les paraules. Per tant, per a tots aquests parlants aquests versos r¡men pertectament
amb rima consonant, perqué en la pronúncia Eedemptori Senyot acaben er''6.

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

2.6. Observa ara la llargária dels versos dels poemes i exlrau un exemple de:

. poema amb versos llargs:

- poema amb velsos curtsl

. poema en qué tots els versos lenen la maieixa m¡da:
. versos de 4 síl.labes:
. versos de 6 sí l . lades:
. versos de 7 síl.labesl
. versos de 10 síl . labes;

'poema amb versos de di lerent mida:

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

' has de comptar sols fins a la darrera síl.laba accentuada, les síl.labes átones que apare
guen a coniinuació no es compten;
. has de llegir en veu alta, de forma rítmica isense tenir em comte la separació entre pa-
raules úa que quan coincidesquen 2 vocals es poden llegir pronunciant-les en una ún¡ca
síl.laba. Per ex: qlmai ner iei! nIi (7 síl.labes)).

2.7. Hi ha poemes que lenen un determinat nombre d'estrofes i versos i una determ¡nada
combinació de rimes que respone¡ a un esquema conegut que repeteixen diferenis autors. Un
exemple de composició méfica mott estesa és el SONET.

Has llegit dos poemes visuals de Joan Brossa anomenats "Sonet", perd també has llegit 3
sonets de Carles Salvador que porten diferents títols. ldentifica els sonets de Carles Salva-
dor. Per poder idenlificarlos haureu d'esbri¡ar quines són les característiques d'un sonet.
Per ier ho, en grup, mireu els 2 sonets visuals de Brossa i faoneu;

'quanles estrofes deu tenir un sonel?

- quants versos deu tenir cada estlofa?

2.8. En la millor part de la seua poesia Carles Salvador reacciona contra la poesia "popularista"

que es feia a Valéncia i que es dedicava a caniar d'una manera exlremadament idealitzada
-gairebé fins al ridícul- la barraca i la llauradora valenciana. Un exemple d'aquesta poesia sÓn
les estrofes del poema de Teodor Llorente que transcrivim a continuació:
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La BAFFAoa (fagmeni)

COIV La gavinade la mar blavosa
que e¡ lairanquilla plala fa so¡ niu,
com lo ¡evat colom que elvolreposa
de aúre ve.d en lo bráncalge ombriur
blanca, polida, somrisenl, bledana,
casald hrmils v nub ihonrats amo6,
I alesra baraquela valenciana

s afnaga €nire l€s llors.

Baix la l igLera,  on os auce!sde lhona
canlen leslius lalbada malina,
alpimer Éig dslsolobri a porla
ials aros pursde ce lofinestrali
icom a mare cova a la ¡iuada,
les amofoses ales esiene¡t,
pobre irespol de pa la ben lligada

la guarda d un ma ve¡l.

E¡ iu naixqLé | hermosa campes ná
qLe iol io món contempa embe esat,
lau¡adora amb aspecle de régina,
plena ensems de mod¿siia imajeslali
ladaiuslal gipó airosesfaldesj
laque e l locd€ arábladu en los l l ls i
la quo c ava amb agulles desmeraldes

los negres cabe ls ¡u ls.

(TEODOR LLORENTE)

A PFINCESA DEL IAÑG.TSÉ

Elgran ru ba xava ple,

Cauen allres malveslals

Quan ploraven els llagels,

Djuen que no ié bon cor

PslÓ sap can9ons suaus

Ai, qL¡us robi el pr¡mer bes,

Pregu¡tava p€ s€u nom,

Fins lilulgla dol9a son

No saeava a l  luny n iun br i

Core !'aigua eiernam€nl

No v nd¡á galanl minyó

Passen dies, passen anys.

de la hisldfia de passió,

Co¡sum da per larnor

'E lseu 
cor ,  abans de 9e,

Als cabells, bla¡cor de n€u.

Sola, so a, prop dellang,

(SALVADOB ESPBIU)

A LA VOREfA DEL MAR

q|le esl¿ brodant un vsstil

quan está a mitl¿n b¡odar,

gira els ulls cap a la mar,

- Mariner, bon mariner,

¿De qui¡ colorei la vo s,

Pujal a dah de la nau

lüariner, bon mariner,

perqu¿ els arcs de la mar

-  Axó síque no holaré,

ser anys que varg per ra mar,

'Oe lres gerrianes qu€ som,

lu¡a és casadaamb un duc,
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' Després de liegir el poema de Llorenle ("La barraca"). fieu els dos poemes de Carles
Salvador que segons vosaltres miilor exemp ifquen la reacció de Carles Salvador en contra
d'aquest lipus de poesia. (Podeu observar s en agun poema s'alaquen expressament
aquesis tópics de la Vaéncia agrícola, s apare xen temes, objecles ielements propis d'una
socielat moderna i urbana, o bé si algun poema té una forma que s'al lunya del t ipus de
métrica del poema de Llorenle (com a¡a versos sense rima, cLrrts, de mida vadable, amb pocs
verbs ladiectlus...)

- Poseu en comú els dos poemes qle heu triat en cada grup, Taoneu la vosfa tria i arribeu a un
acord tota la classe.

3.9. Un dels poemes de Carles Salvado¡ que ia has lleglt és ei poema "El mariner". Aquest
poema est¿r inspirat en una ca¡Qó popu ar mo t coneguda al País Valenciá i a Catalunya, "A la
voreta del maa', de qual et presentem una de les versions q!e es poden trobar al País Valenciá
(vq. p. 11). La poesia popular d'autor andnim ha anat passant de boca en boca al l larg de s
temps i per aixó ha oatit diverses modilicacions i Dodem trobar versions diferenls d'un materx
Iema.

a) Compara I'estrola que encapQala el poema de Carles Saivador amb la primera estrofa de a
vers ó que et presentem. O!ines diferéncles observes?

b) Jntenta cantar el ooema de Car es Salvador amb la mateixa música que la canQó "A la vóreta
del mar". Pots fer-ho? Si ll pots aplicar la mateixa música és perqué Carles Salvador ha utilltzat
ia nate \a estruct,ra.

c) Aquest "plagi" de poemes és una ordctica habitua enire els poetes. Ca¡teu ara el poema "La
princesa del lang Tsé" de Sa vador Espriu. Comproveu oue l'estruclura continua seni la mateixa
(alternanqa de versos de 7 i de 4 síi.labes amb rima assonant als versos parells.

I\rentre canleu obsetueu s teniu cap problema de rima e¡ algunes eslrofes (com ara:
'negar'regne").

Feu un llistat amb eis mots que plantegen problemes de rima si els pronuncieu corn ho feu
habltualmeni (en catalá occidenlal).

- Sabeu com hauríeu de pronunciar aquestes paraules per la que les vocals sonaren igual?
Si no ho sabeu demaneu iniormació a vosrre professor o proiessoTa sobre a pronLrnciacró
de les vocais en caialá orientai (un dels dos grans d alectes del catalá).

- Després escolleu algun prograr¡a de la TV3 oer observar aquesta pronúncia drferent de la
del catalá occidentai.

d) Ara heu d'escriure !n ooema vostre a oarlir de la cancó "A la voreta del maa'- com han fet
Cades Salvador i Salvador Espriu.

Podeu lriar entre 2 oossibiliiais:
- continuar el poema de Carles Salvador, que us hern oresentat inacabatl
- reescriure la canQó "A la voreta del mar" canvianfne mots i fets.
El procediment que seguireu será el següenli
- individuaiment escriureu el voslre poemai
- en grup intercanviareu els poernes escrits itractareu de resoldre els problemes que se us

hagen plantejat (rirnes, llargária dels versos...); es lriará o es consfulrá una versió per ser
recitada o canlada a la resta de la classel
la classe fiar¿l aqueiles versions més reerxrdes per copiarles (o fotocop¡arles) i
adiuntar'les a les versions de S. Esprju I de C. Salvador.
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2.10. Activitats sobre els poemes "Canqó de la lluerna" i "Sega nocturna"

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

'CANQÓ 
DE LA LLUERNA

Fag amb goig el meu camí
un deler sols me governa;

conservar aquesl llumí
de a meva vida inlerña
pel qualiots m han de dir

Sóc pel i t  com un . . . . . . . . .  . . . . . . . .
despenlat d. .- . . . . . . . . . . . . . . . .  eterna;
fansBorte damunt de mi
la claror de ma . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . .
i -oh quiñ goig' r¡e senlo d r

I uelna

[/a no sé sr el  meu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
menará'pluja galerna,
siseró com peegfí
que no ¡ lobe cap . . .  . , , . . . . . . . . . . . .  . .
Més que hiha? Que em puguen dir

SEGA NocTUFNA

És la l luna lola pena
¡ els gripaus musiqueiant.
Els segadors a a fresca

van seganl.

E|s. . . . . . . , . . . , , . . . . . . . . . . . . . . .  no descansen,
van seganr.

Dins la vola, les esfelles
es l lur¡  ns han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

v 4 n . . . . , . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

És la lura un ianaló
els grills, músics de

Q!in joier haurá vingut
per endur se els diamants?
Els segadors va¡ fent

S m enlairo ar¡unl d un . . , , . . . . . . . . .
per fruir la vida externa
raairo mañca ur ser r¡esquí
que em la burla sernpiterna
No e¡ fag cas, s iem poden dir

van.seganl.

Una esquel la a La comeia
i  un . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  que va guardant
Es segadors, a la sega,

van segant.

Les paraules que manquen són les se
giients:

governa. cam¡. garbes. est.el la.  jazz-bano.
lLuerna. seganl, desLí. pastor. segaoors. ori.
bocí, apagat, laverna, llanterna.

conservar aque$ luml
de la r¡eva Vtda inlerna
pel qua tols me puguen dir

 Uernal

b) Tria un dels poemes i prepara una recitació del poema en veu alta. Recita'¡ dins del teu grup,
escolta les recilacions dels altres membres del grup, feu suggeriments de millora per a cada
recitació. Per últim, tr¡eu un dels membres perqué recite el seu poema davani la resta de la
crasse,

c) Els poemes que heu reconstrull parlen d'un ofici i d'un ¡nsecte. penseu en els olicis i els
an¡mals que més us agraden o que coneixeu rni l /or. Trieu-ne un, i  prenent com a model es es-
trofes d'un dels poemes, escriviu una eslrofa que parle de I'ofici o de l,anima triai. {L'esrrucrura
de I'estrofa haurá de constar de 3, 4 o 5 versos largs, seguits d'un vers curt. Sl decidiu de fer el
poema de l'animal, podeu posaFvos en elseu lloc redaclar-lo en prirnera persona).

2.11. Llegiu atenlamenl el següent poema i inlenieu resoldre les qüestions q!e us plantegem:
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Evas ó

Bro ador de xerameques
agrofs d aire enrar¡t.
A les negres finestres de es pissares
es f i leres de nombres:3, 5,  6,  8,  .  .
Def nicions abslrLrses
a s racons de les ofe les;
entre de¡ls. paraules sávies
néc amenl gramofonlques.
Pero as u ls,  un l lenQde blaul
Pero a nas, bri¡s de romeri
peró as d ts, delerosos de dibuixos,
les a¡ces dels llapis verr¡ells.

a) Qué es descr u al poema? Posali un tílol
nou. En grup, tr ieu ne un o dos títols dels
oue Éeu pencai i_d,vrdualnenl. De'úl lrn. to-
ta a classe lará un llistat amb els títols lriats
per cada grup i decidirá quin agrada més.

b) Flelegru es I pr ne s versos oe poema :
feu un l istat ar¡b lotes es paraules que us
cp¡ble_ que Ie_en un senl ' l  negaliL en
¿lgu_á rtesJr¿. Per ererrple: dgror. . .
Rellegiu es versos 9, 10 1T i subratleu
aque ls mols o expressions que lañ
referénca a a vda, que tenen un sentit
pos t ir.r.  Per úl l irn, decidiu si la visió que dóna
el poenra de Iescola és posit iva o negatva.

c) Pareu arnb els vostres pares perqué us
conten cor¡ era 'escola quan els hi anaven.
Feu un lstat amb les drferéncies que fobeu
entre la seua esco a la vosira.

E r¡eslre rumia i lcoses I
Sienderroquéss m 'esco a..

iquin bel lcenlre d inierés!

d) En grup, decdu qunes característques de a vosfa escoa us agraden quines coses
caldria canv ar. Poseu en cor¡ú les vosfes conclusions amb tota la classe. arr beu a un acord
sobre es aspectes que caldria r¡anten r els aspecies que cadra modifcar, i ,  per útirn. re-
dacieu un manifesl on defenseu escaracteTísteuesquehauradelenrl 'escolaouevoeu.
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2.12. Llegeix el poema de Cales Salvador "Posta de sol".

PosrADEsol

El dia
des de migdia
es gira d espaties.
Bada la
er arc de dalla
fregant ia llum nacre.
Recula ls'ajupeix
sobre les potes del darere
i, aleshores, aLqa la cua
en rúb ca rossa de núvo es
loerxa caure
dins la vidriola de Ihoritzó
a seua moneda d of.
S hi fa una r ia la
de rajos de so
oDens en palmilo.
I e dia s'adorm
v0lat de can9ons bancár es,
oracions de Caixa d'Esialvi...
3 %, 5 %, 100 %, 1000 per 1.
Elcels or ipl ide qu nzetels de ptala.

a) Subratlla les paraules que no eniens. Enlre tots els membres delteu grup, intenteu descobrir
el significat dels mols que heu slbralllat constmiu una definició o explicació del significat de
cadascuna. Conlrasteu les vostres definicions amb les consflides pe s altres grups.

b) En grup, penseu de qué parla el  poema. lJs ajuda el t í tol  a eniendre'?

c) Feu un llistat amb aque les accions que realtza "el dia" i que ser en més própies d'un an mal
o d'u¡a persona. Per exempe: "es gira d espai les".  (Recordeu qle aquest recurs s 'anomena"personificació).

d) A poema, sovint, els elements de la naiura s'anomenen mitjanqant el nom d'un allre objecle
amb el qual manté alguna caraclerística comuna. Per exer¡ple, en compte de parlar de "la línla
de I'horitzó", parla de "la vidriola de 'horitzó'. Aquesia subsiitlció s'anomena meláfora" i
consisteix en utililzar un eleñent figurat ('vidrioLa de l'horitzó") en compte de l,element real
("1ínia de I'horitzó) en base a una característica que comparteixen (obertura allargada per on
s'amaguen coses: les monedes, el  sol . . . ) .  Complela la grael la amb l 'e lement real,  I 'e lemenl JF
gu'al I la caracterísl ca con,ina e- cada cas:

ELEMENT FEAL ELEMENT FIGUFAT BAsE lcAFAcrEFislcA coMUNA)

moneda d'or

oberts en palmito

ou¡nzetets de olata
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e) Ara, construiu les vostres prdpies meláfores. Trieu un objecle de la classe, enumereu els
seus trets principals i elaboreu una comparació a part!r de cadascun dels seus fels Elimineu el
nexe compafatiu i elaboreu meláfores. Per exemple:

RELLOTGE: És redó corn la l luna. elsol.. .
Té agulles com espasesi Punxes...
Peguen voltes com una sínia...

N¡etálores possibles: L/una. Sol. Sín¡a. Lluna d'espases. Sol amb punxes. Sínia d'agu es .

Intercanvieu les vostres metáfores amb els altres grups i intenteu endevinar de quin objecte es
tracta, explicant les associacions que heu let. Pe¡ úllim, tota la classe discutirá i raonará les
dilerents interprelac¡o¡s.

2.13. A continuació teniu uns exemples de cal.ligrames. Són poemes que visualment no pre-
senten versos agrupais en estrofes. sinó que ulilitzen els versos per realitzar dibuixos que guar-
den relació amb el contingut del poema.

?r
4.

Antb baryes IaI6 b@ades

¡¡ns et d¡a qDe se n nügn

-é-

trfñlal
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a) Tdeu alguna de les estroles dels poemes que heu llegit i confecc¡oneu, indiv¡dualmenl o en
pelit grup, un cal.ligrama.
b) Amb lots els cal.l¡grames de la classe podeu confeccionar un mural o un llibre. Haureu de
decidir un criteri d'ordenació, com ara agrupar en el mateix apartat tots els cal.ligrames que
facen referéncia al mateix poema.
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3. OBRA DE CREACIO NO POETICA

3.1. L'obra narrativa: un conte.

Encara que Carles Salvador destaca sobretoi com a poeia, també ens ha deixat nombroses
narracions curtes.

A continuació teniu I'inici delconte "Barballorida. professor". publicat a Valéncia el 1930.

BARBA¡LoRIDA PRoFEssoR

El Deixeble era un beneit que mai no regimva llibres per a trobar idees novesi si involunt¡riament
alguna idea es 1op4!a amb ell. tenia prou forEa de voluntat per a deixaria de fl¿nc i no fer ne cas.
Perb tenia el gust de quedar bé amb ies persones de consideració social i, sobretot, amb els in-
rel.lectuais i, d'una especial manera. amb els seus antics professo$ d'Unlversitat.

Quan ei Deixeble aná a parar a la més provinciana capital del seu país pensd que allí s'havia retirat el
seu venerable Professor d'Histdria. I decidí ana¡ a veure l per a saludar-lo i. si se terciava. per a
conversar de iemes elevals -ñlosofia, dret. religió, art- encara que com en cos i anima es dedicava a
l'admirable caffera de rendisla no entenguera gota d'aquelles qüestions besiques.

No li tbu diticil assaitar la casa del Professor. Aná a ella una mica enocionai per si aquell home vell
el ¡ecordava anb les alades paraules de "vós éreu el més estima¡ alumne del curs .

El va rebr€ una serven¡a cnvellida. Damunt d un sofá del passadís, un gal enroscat i domit passava el
seu ¡osari de rogalls.

Moments desFés entrava en una cambra, petila com una capsa de panses, plena de llibres. Des d'un
cadiró de pell elSr. Prolessorli allargava la má dient lii

\ i  pe l  no 'n r i  pe '  le .  r 'ace\  \  '  \  re .  u-de:  pero Leieu.r  o\ .
I el visit¡¡r, en disculpa delhofessor. exclamava baixet:

Li perdone. L'ancianitat me lha deixat amnésic.

EL PRoFEssoR D'HISróRIA ,..

... era un home com Llull, barbafloridr. Explicava História. ánys h¿, en una Univ€rsitat c¡rregada de
cases d hortes i quan passejava els caners. solia recilar fragments monogrifics pe¡qu¿ sovint li fall¡va
la memdria. I com que cada dia més li mancav¿ la seua més lluida facultat arrib¿ ¡ ser la burl¿ dels
alumnes que conconien a classe.

Qu¡¡ feia explicacions quedava, de vegades. rcpentinament par¿t el seu discurs mental sense poder
recordar la data de la invenció de la impremta. o el nom del savi ordenador d'una teoria sobre el sis
lena planet¿ri, o el del rei que govemava EspaDya e¡ I 65 8, per exenple.

Aquesta insuficient memória em caüsa de disgusros continuats. Comenear a parlar de Cristdfol Colom
i acabar atribuint li la descoberta de les Am¿riques. de la llibertat individuai, col.laborador de I'obra
filosdfica dels enciclopedistes, no era gens difíci1 en aquest Professor barballarg, barbablanc,
barb¿florida.

3.2. Llegeix el coñte i respon:
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a) Quins personatges hiapareixen?
b) Quin personalge será el protagonista de la histdria? Per qué ho creus així?

3.3. ldentifica els fragments on es desc¡iu cada personatge.

a) A partir de la descripció del Professor fes un llistat amb les seus característiques i ompli la
graela:

CoM ERA QUÉ FE|A
Fisicament Psicolóo¡camenl

b) Fes una relació de les característiques que tu alribui es al Deixeble (no han d'entrar en
confadicció amb la descripció feta al primer parágraf) icompleta la graella:

CoM EBA OuÉ FE|A
Físicament Ps¡coldoicament

c) Conlrasta la teua vlsló del personatge amb les dels teus companys. Feu un recull el més
extens possible deis adjeclius que heu emprat.

d) Ara lorna a escriure el parágraf inic¡al amb una nova descripció del personaige segons lu te
I'has imaginat.

3.4. En un conte o en una novel-la és especialment important l'ús dels verbs.

a) Sub¡atlla tots els velbs emprats al primer parágraf, on es descriu el Deixeble. elin temps
verbal s'ha emprat?

b) Subratlla els verbs emprats als tres parágrafs que descriuen ef professor i les seues cir
cumstáncies. Quin teñps verbal hl predomina?

1 9
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c) Escriu I'inlinit u de cada verb subratl at i classifica'ls segons conjugac ons.

- Ouina és la lerr¡ inació dels imperfets de la 1a. conjugació? Quina diferénca trobes res-
pecte de caslellá?

'Quina és la terminació dels imperfets de la 2a. conjugació?
Quina diferéncia t¡obes respecte de castellá?

- Quina diferéncia d'accent!ació hr ha entle "solia" i "feia"?

Subratl la en cada cas la vocaltónica.

- Completa les graelles següenls:

Per qué polra accent gráfic la segona persona del pluralde la primera coniugació.

d) Després de la descr pció inicial del personatge I'obra cornenQa quan el Deixeble es tras lada
a una ciutat on vivia e! seu antic Professor d'Histdr a decide x anar a veure'l; "Ouan el Deixeb e
a¡¿ a parar a la més provnciana capital del seu país pe¡sji que allí s'havia retirat el seu
venerable Prolessor d'Hlstdria. I decidí anar a veure'l per a saludar-|o..."

- En ou n ternos verbal aoareixen els verbs subralllats?
- Has fobai tanis perlets als fragments descriptius analtzats prév ar¡enl?
- Canvia e s perfets slmples pef perlfrástics i viceversa als par¿¡grafs segon, tercer ¡ quart.

RECORDA.' En un relat utililzarem mperfets als fragrnents descriptius, per preseniar
les característiques d'un personatge o d'un lloc. Perd, utilitzarer¡ perfets (simple o pe
rifrástic) oer exoressar es accio¡s que fan avancar la hislória.r es accio¡s que fan

3.5. Del conie sols coneixem l 'nici.  Haureu d'escriure la conti¡uació del relat tal com us la
imag neu. Haureu de decidir sob¡e diverses qüestions, com ara; qué va passar a casa dei
professor?, de qué parlaren?, aparegué algun altfe personatge?, es va trobar ei deixeble amb
algun fet novedós, esfany, sorprenent?, com acaba la histdria?.-. Per construir el vostre relat
haureu de seguir el procediment següeni:

a) Cada alumne fará un llistat arnb els feis de la história que ha imaginat.
b) Es cor¡pararan les histdries dins de cada grup.
c) Cada grup decidirá quina hisidria agrada r¡és o, mjllor encara, reconsiruirá una histdria nova
a oartir de les dees aoortades oer cadascu¡.
d) Cada grup lleglrá la seua histdrla a la resta de la c asse. Es discutirá quina história sembla
més ¡nteressani.

3.6. Producció i correcció del conte:
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a) Cada alumne escriurá un conle breu a parlir de la histó¡la triada por la classe.

b) S'agaiará una de les produccions ise'n lará una correcció col.lectfua, analitzant ifent pro-
n^(toc ,{6 ñill^r. .^hr6

. el contingut de la história

. I'organització en parágrafs

. l'ús dels signes de puntuació per introduir éls diálegs

. la coherénc¡a i correcció en la utilització dels verbs

. barbarismes i faltes d'ortografia...

3.7. A continuació us presentem dos gloses que publicá Carles Salvadot al D¡ario de Ia mañana
el 1922 i el1929, un article d'opinió de Ramon Solsona publicat fecentrnenl al diari Ayul i una
carta al Director, publicada també pel dlati Avu¡. Les notes de Carles Salvador es publicaren
abans de la signatura de les Normes de Castelló i, per tant, contenen algunes incoÍecc¡ons
ortogr¿fiques. Detecleules i corregiu-les. Després, legiu amb atenció els quatre textos i
completeu la següenl filxa d'anelisi:

AsPEcrEs TErf 1 TEXT 2
-|-Ext 2 TErr 3

1

2

3
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TEXT I: PLANY

Se pl¡nyen ara els agricultos valenci¡ns peque nr
la garófa. ¡l l armetlla, ni cl vi se valcn cnra.

I el plany sc 1¡ major peque els jomals sh¡n de
poSd  r , o l r  J l r .  ! ,  ' \  dn  -< .  . i . , ¡ lm .n ' .  ¡ ó , odu . l . ó .

Tenen raó els asricuhoñ lalenci¡ns pero han de
pcnsa. que es extfany roL quanL passai car ésse¡l
valencia dquísima en Agricullura, eh seüs agriculroa
'o_ pobrc\  o e-  r_qrdr .  .  l  '  ó  c , ' .  '  ¡ada .ó l ,d  q-e.
com a.a. sac.efrúa la baixa dels produc¡es.

Fn p. , l , r  de , iq .c \ "  no pode,¡  \u \ rm¡re no.  .
re.o.dar que Plaró el Magne en pu¡l de morir día als
seus deixebles que en eh bdns nrcsrcs i en els bons
llib¡es est¿L lancat 1ot el tresir i riquesa i nóbles¡
aqucste món.

Prcguntem: isi que Leniñ. agricuho^. el bon
mestre i cl bdn llibrel Perque si ro posseiu i feu
po$ei l anror als llibre! no vindrá nques¿.

ISoPLEBRóN

(C. SALVADoR:D¿¡¡d d. /¿ Md¡1dno,26-| l-1922)

TExr 2: SarNFAccró

Po.lem vo¡e quincs preocup¿cñns hi ha a.a al
m d n .  i a r n b  q . i n  e , a . .  1 ¡ ; .  a . o r . ' r r  n o  . '  . .
t a 8 . n e \  d  u ¡  e , ¿ n  d  ¿ ,  - J i n e r ? . ¡ d ¡ d , a o b e t ' d e
nou-. Si en remin¡r 1¡ lecüra diaria comparenr cls
alanys de ñil pobles aúb la calna que tene¡ algues
liletes de ñuni¡nla t.obarem que aquestes viucn en

Jo no sé si els diüis prcdueixe¡ il.lusións
óptiques. Peró sí que sé que hi ha poble que té
p, . r .  e fe.  per  re\o dre i .  no ob. !dnr .  \ ru d .  a  ,h
'a la l  Jb.o ura Al€ü.  de r" r r  cn r "n p^d, i  T¿ i l ; id l
ld  eLr  oel i ,ao '  \nJh, l , rdr .  '1ue.  '1 . . ; , . ¡ .d¡re! .
rc .  cn cr  ou,d . l  q?.  p i jo , .  rope r  i  rcbo. .
contra una.ó\Lra dura.

H .  ¡ f o b e r '  ó r ' ó . q . e p \ . i l r c d á n  r e  e r  a  o n
d!  der \d ' - .e  c . rJu i ,  per  ar ime n.4 i . tere\  ie l .
proiectes qle l¿boren queden prcnlamenr realitzats.
Així sexplica que se construixquen nous grups
escolas. can¡litzacións daigücs, rclomes urbdnes,
s¿nejanenr de subsols, llavado¡s, c¡céteú.

T o r . e  ' p o b €  d e u r e n  e ' . ' m ¿ , . . _ 1 , , ,  d ' e b É J e
l¿poca. Qualsevol di¡ Jináueurarán les Exposicións
de B¡rcelona i Sevilla i pe¡ tor areu annán tu.istes.
c l \  p o o e  q r c  h d n  \ , -  . r  ' d r  J d '  e .  ó i  l . n n  P r  L

(C. sA'-vADoR: Dt,nj l¿ /¿ Mdñaha.27 4 1929)

TEXT 3: PER LLoGAR-HI cAD FEs

Les ordenarces nu¡ cjpas de Aju¡tameni d€ Torevelaian furor. Shade deixarpas albeslar, no ss poi aparcar
a les vies deltrarnva ino es pode¡ telre cadl€s a la vo¡era per prendre a fesca. La decisió del consistor és
sofp¡enert s es té en compt€ que ¡o se sap a qu¡ bestiaf es refereix que malno h ha hagutfarnves a fofev€la i
que el coslum de treure la cadlra a vespr€ és a est u lan arelal com necessar . La resposla d€ pob e ha estat á
'atura de acaldada: ara tolhom pre¡ la f¡esca amb una unanmilal de FlenleovejLrna, a veure qu¡lé nassos per
posar la mutade 5.000 pesseles Com diu un av per alelevisió nl acalde ¡iJ€sús arcnquen de la cadira.

La nostfa obiqacó, perd és buscar les molvacio¡s deL poder, que, pe¡ axoma, le raó ser¡pre. sl rurn¡em
lredame¡t. se¡se oluscarnos eis adonarem que eieclvament h ha prcu basejurídca per vetar els €nira surls de

Fonam€nl jurid¡c A: ¿és vo¡ercs són pet als bars. Sira ho recul cap prcceple legal, ta és hora que sestabex
ilrsprudénc¡a. E bar és el prncpal nuci veiebrador de la socielal és un deure d€ les autortats vellar perqué ¡o
quedicap pám de país sense aquesl benefc.

Fonament iurídlc B: ¿es vore es són pet als cotxes ¡ les no¡os. Raó de pes, nconteslable. Ara qle Ia lanla ca or,
si una persora lé necessilal d abeurar-se amb c€rv€sa, no se li pol negar a vo¡era pequé h de t eL co1xe. gnorar
aquesl dfel, obsirui¡ I aparcament amb una cádira de boga és d una nsolidar ta1 salvalg€. (com es pol ve!rc alesiA
la iesiB són @mplemeniár¡es és probable que el egsladorde Torev€la shagi ¡spiaten loles dues.)

Fonamenr iuridic C: ¿es cadiTes danesiques esdewhen ñob¡t¡an ubá quan su.ten al care¿ Recordem que el
moblliari urb¿ ha de ser ¡rod€rn. unjrorm€ i de disseny. cá esperar, don6 que Ai! nlamenl delermini un model olicial
de cadira ique lmiii es sancions a les no normaltzades.

Fonam€nl iuridic D:E/ Irácfal de la Un¡ó Eurcpea. ka que els eslrarigers voil€n p€r to1arcL, hom senl vergonya
deL poró, d€ les seques amb bol fara de sonú amb samareta a prerdre la iresca. Es veins árcngerais a lhora
roscant són una penosa exhbició anlrcpodgica que cal eiminar du¡a v€gada. És simplomálic que la Comunilal
Europea ¡o hagiemés cap dúeclr¡u qüesl¡ó.

Fonament jurídic E: Cásá taircada ta veinat bo. Añb la.adira ve la conversa amb la conversa, la tsmplació. Si
s evia la prom scullai, s evton e s disguslos, €ls divorc¡s les malallles venér¡es.

Fonam€ni jur¡dic F: E/s gové mants s han d ant¡c¡pat a¡ lu¡r. S e pob e s acosluma a ¡o aparcar a 1 a v a aba¡s
qLe hi hag¡ cap va, a¡xó lacilta laribada dels tmmvies a Torsv€la. De ma¡era análoga, lalcalde no vo que la ge¡1
sescanol a per no augmenlar a taxa de monalú1cada vegada que ellramv a descar i.

FaMoN SoLsoNA:Avui  22 de iu lo de1993 p 56
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'l.|x r.| Er s Í:Rvrr\ Dr. L-A Iii.NfÉ

Co ¡ ú$rúi di¡ri de Renle que
he esl¡r fins ¡qu.sr a¡). h. d.¡b.¡ ben
np d.ls scrs scrlcis. pcr ¡rol¡$ .¡ons.
Es  pü  a i \d .  qüe ¡ rhe  dec id i l  per  lús
de l  lehde púr ic r l ¡ r .  Des  de  l l ¡ \oÁ.
l¡ ¡r.va qu¡lnr¡t dc yid¡ h¡ r¡illorir
lno nrés c\pcrcs infccc\s¡rcs. h.
{ l c i \a r  d ! r iha .  ra rd  ¿  l !  t ¡ i ¡ ¡  ¡n rb

4 le l la  c r r ¡  { le  p rune\  r l le \  ¡ ¡n r  qu¡

Aqlesl úr)- püa'. e¡r rcie oblig.r
¿ ¡.g¡inf .l r'cn u¡ cop o dos pe.
s.¡¡¡n. p.r n¡ssos I ¡o p¡s p.r ftup'¿
volúrr.L i obserro co¡r roli l¡
p'lp¡.n¡nda quc ih¡ f¡¡ fcspccr. ¡ l¡
D i l lda .n  c l  s . r l c l  f i ro ! r l r  ¡ \  no¡ ré \
airó. t.opágandr r pap.r Dulhr: cl\
L¡.¡s conlinucn ¡ribrnL ¡nrb rerxnl:
I niirflirúni en el nombre de lren\ e:li'
¡roLr bé. peñ no h¡ ¡ribir p¡\ en un
hor¿ri punra (ei .onder enrre t.OO i
q.OO ho.es deln'iLíent.e les eracion\

,  de  lHospna ler  i  S¡ i r  lo ¡n  Desr i ) :  c l
.lue van retJre els

usu l rÉ  un  d i ¡  ¡  I cs r lc ió  d .
l l l os f i t l l c ¡ .  ien t  no i  c ¡ ¡v r l r  dc  r ¡cn
lin¡ r t.es vcgadcs despr¿s dan¡r unrb
un rcl¡.¡l considerabl€...

Tor  ¡ i x ¡  són  nos l res  de lqúe F¡ r im
que ens volc¡r

de\rng¡nMi ¡un¡ l¡rr lreñ co\to\a
Renle ¡ddic.ió Aquesr¡ .omenqa pe.
ag¡far !i .op a la senD¡na el corrc i
aixi eradualmcnr llns quc I aba¡do¡es
del tol jos€p lerreres i Cortac$o i
l0 signatrfr€s mi' LH.\,tu!d ¿t
Ll.h\,!¿t I R¿rt.l.riú ).

3.8. E s art cles d opinió solen presentar una estruclura tÍp ca
de largurnentació, caracleri lzada per tres parls: ntroducció,
desenvolupament conclus ó. El desenvolupament és el nucl
centfa dels textos argumenlaius j  consta nofrnalmenl d'una
ntroducció que Ia a funció de marc, d una série d argumenis
princpas isecundaris que donen supoa{ a 'opnió de lautor i
d una conclls ó. Sobre aquest esquema besic podeu
redactar. en peii t  grup, un aricle d'opinió sobre qualsevol
tema d'actualilai (la droga. els estudls, a contam nació, a
guerra, els problemes que planteja la convvénca amb
animas a les ciutals. el temps l lure ..  ) o una carta a d rector
d'un diari per expressa¡-l  aguna queixa. Penseu de prir¡er
quina és la vostra opinió, els arguments que utl i lzareu per
defensar-la el to més adient. Després, ordeneu es idees,
doneu-los forma I prepareu la redacc ó def n t iva. Després de
I eg r tois els lexios a s vostres companys de c asse,
seleccioneu el que més us haja agradal, reléu- o podeu
enviar-lo pef publcar a a revista del cenire o a qualsevo diar
0 Tev sta,

- U
¡ i  r l ,2  dc  dcscr ¡b 'c  dc  1993
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4. EL COMPROMIS CIVIC

4.1. A continuació teniu un conju¡t de fagments de lextos de Carles Salvador' Llegiu-los
individualment i completeu la fitxa d'análisique trobareu davall

'És ei professor qui ha d anar entorn del deixeble, no al contra¡i. És el professor qui h¡ dober'
Tot aqb implica una llibenal escolar i un¿ autoritat infantil. Els iermes ja són inverits. _invertq

segons la Pedagogia envellida-. i a¡a I'escola és acció, moviment El silenci improducliu hi ha

un silenci escolar oroductiu intensament és fet soroll, treball. No és la veu del prolélsor que
p¡esunta Qu¿ és ia smnática?'. És laveu de lalumne que diu "Per qu¿ plou?" El deixeble,
autorital, demana 1a resposta (Glossa <Resposta,, publicada a ¿llóer¡d¡. el 3 Xll- 1921)

'l nos¡ilres, mestrei valencians. veiem precisa, necessiria, la ensenyanqa del valenci¿ a les €s-
coles" (anicle publicat ¿l setñanati El Poble vaLent¡¿,21'1 191'7)
''El mig únic {tequanimitat és el de donar tota la llabo¡ en valenci¡. fent estudiar en els últrms
anys una assignatur¿ més: llengua castellana. alnb exercicis de leclura i esc p¡ura de gramátjca

ú'idíotta Mlent¡d a les er.r,l¿r, Valéncia, l9l9)

''Perb coDficm en el peryindre, el sentim ¿reladamenl nosre, perqu¿ tenim fe en els soldats i fe
en la cultura. No és prou parlar. no és prou dir'ho i estaf-se quiet. Es precís lambé moure s
Com? Defensant nosaltres. nacionali¡ats ib¿riqües. amb la plona i la paraula' el d¡et inqüe\
tionable que tenim al reconeixement de les nostres personalitats fonament de la nostra culturai
defensant nosaltres. nacionalisres intemacionals. els nofres interessos generals perqu¿ defensant
Ia cultura paficular, peculiar de cada poble -i encara més, de les petites nacio¡alitats oprimides-
és com es pot anibar ¿ defensar la cultun general. universal (Fmgnent del document que llegí
la delegació valenciana el l0 de juiiol del 1937 eD el marc del II Congrés Intemacio¡al
d'Escripto|s AntifeiJdstes. celebd a Val¿ncia)

. "Així. doncs. diu a un poble foÍ cultüralment conespon una llengua forta en el sentil din-
conumptibilitat, i. pel contmri. a un poble feble li conespon una llengua influenciable ii¡
flueDciada. Un dels fonáments bdsics de tota societat humana, perd, és la cul¡ura I com que no hi
ha cultüra si no hi ba llenguatge, en qualsevol ordre dexpressíó. i com que els pobles es
diferencien segons les respecrives cultures, bé pot dir'se que la llengua, fidioma. és la mateixd
nacionalitat' (Qner¡ir,¡r d¿ /1.','rg¡1d¡8r. VaL¿ncia. 1936)

TE)(T TEMA IDEA CENTRAL

2

3

4.2. Ara, cada grup n'ha de triar un, el que us semble més interessant Penseu, enfe lots els
membres del grup, quÍnes són les idees essencials del text que heu seleccional i inlenle!
expressar clarament els motius per qué l'heu triat. Després, féu u¡a posada en comú amb la
resta de la classe per tal d'intercanviar les idees dels dilerents grups



4. Elcompromís cívic

4.3. Llegiu el següent fragment de Les festes de Benassalsobrc Carnestoltes. Compareu la
descripció que en fa Carles Salvador amb la forma actual de celebrar aquesia festa i e aboreu
en petit grup un document amb les semblances les diferéncies entre les carnestoltes que
descriu al llibre C. Salvador i les que ara conerxem.

ELs DlsFRESsATs. Fins a mitja tarde el poble sembta
de.c¡ni¿r. Va pola genr pel caÍer. LJ m¡Jona e\ menja
ara el dinar. Alguns dormen. Alguna ronda seguix
caDlant i voltant el poble. Són els de sempre: els
borratxets, els que no van a casa a menjar ni a dormir. els
que s'alimenten de pastissos i d'a1cohol. Tenen la veu
rogallosa, acafarada- Són els que desapareixen de la genl
no se sap quan, els que es giten en qualsevol lloc, sobre
llil, o palla, o manta. o sarió i allí passen hores i més
hores donnint la mona. Quan es desperten, han passat ja
les Camestoltes i es troben dins la quarcsma-

Aquell descans d'un parell d'hores es trenca. Ixen al
caner els prime¡s disftessats. Uns porten la cara tapada,
¿rmb caretes de caftó els me¡ys, i amb teles clares els
més, Altres Ia pofen mascarada d'estalzí, Les mans,
enguantades amb trossos de calcetins. o ennegúdes
també. Altres van vestits amb.robes femenines, amb un
farcellel a l'esquena per tal d'apañixer malforjats,
eepetuls. d'impossible identificaciói unes faldetes, uDs

vions. una camisa de dona. llarga i ampla. de ilenq cru. una xambra despiIfalada.. Hi ha qui
sembolica amb un llengol o una corina... Tots. peró, pofien bastó, canya o una buscalla o un
garranxo a ies mans,

Els emmascarats són els herois de la testa, L'home -i de vegades la dona emmascarat es
creu amb l'obligació de fer més el poca-solta. El mate més gros. les corregudes més violenles.
els crits més aguts. les espentes més foÍes. els acudits més grollers, les paraules mós cmiques.
ho haur¡r de fer i de dir, naturulment. l'emmascarat, L'emmascar¿rt hauñ de mascara¡ la cara de
la fadrina més bonica de la vila; haurá de pujar dun brinc als balcons com un simi enfollil per
esglaiar les dones que miren com passa la mascarada pel carrer.

I és que de miixqueres en aquestes hores ja n'hi ha a centenars. S'han disfressat homes i
dones. fadrins i f¡drines. Es tot un poble que es llanca al ca¡rer amb vestits estfafolaris... Qui
coneixer¡ a qu¡? Volten carrers amunl i avall, a grups. a cama¡ades; s'aju¡ten per no sabem
quines ailnitats estranyes, desconegudes per a I'observador.

Aquest corrent, a{luest trenesí calia dirigirlo i fienar-lo. I qu¿ us di¡él La música i la dansa
fan cl miracle.

Apareixen la gaita i el tambor. I els dislressats van a I'entom del dolqainer, aquest comenqa .
el cercavila, i aquells, cantant, cridant. saltant. el seguixen, manejant pals igraneres. bastons I
buscalles fins que arriben al Pali d En Palanques.

En ser a la plaga, la dolgaina comenEa els compassos dei ball pla, i la gentada inicia I antiga
dansa i esbrava en les passadetes del ritme les forces que li queden. lins que. en fe¡ se fosc. es
ret i ren acasao alatavemaa beure ia comenta¡,  l  e l  que s'haguela poeut acabar en grol lera
lestassa de la pagania, s'acaba. per causa de la música. en una vulgar dansada. no tan senosa
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com ho és en altres festes. perc tampoc tan baffoem i denigrant com hagucra estat en vore el
taran¡ra d uns centenars de disfressats lent salts i brincs propis de la 1bllia.

I així transcorren els tres dies del Carnaval. la festa més festa de les festes d'aquesra vila

4.4. Car es Salvador s'interessá durant tota la seua vida pel recull de les tradicions populars.
I\¡oltes d'aquestes lradic ons i moltes paraules s'hagueren perdut per sempre si persones cor¡
el no hagueren treballat de valeni per salvar-les per a nosalires. Ara us proposem de fer
vosaltres també d investigadors de la cultlra popuLar. Trleu, en petit grup, el tema que mes us
interessa lrebalar (tgponimia, relranys, endevnalles, acudits, festes, jocs populars. ._.) i
consttui-vos en equp d' invesligac ó. Durant la fase d investigacló haureu de seleccionar els
vosfes inlorÍnadors (persones majors iconeixedores del tema que treballeu) ienfevtsrar¡es.
Després prepareu el treball i exposeu lo a la resla de la classe. Amb els treballs lets per tota a
classe podeu preparar una exposició sobre cu tura popular tradicio¡al.

4.5. Per acabar, !s proposem de fer !n debat a vo tant de qualsevol dels ler¡es que planlegen
es citacions anteriors. No oblideu que per tal de feure el máxirn rendiment al debal, cal
prepararlo préviament. Haureu de decidir qui fará de moderador ide secretari, qlin tema he!
de debafe i quins punts de vista defensará cada grup, qurns arguments utilitzareu per detensar
la vostra postura i qurnes proves o fets de a realilat podeu presentar per recolzar el vostre punl
de v sta. També haureu de delir¡itar préviament les qüestions que voleu debatre i distribulr e
temps. I seqLrramenl, també caldrá elaborar unes mínimes normes per tal d'aconseguir q!e es
actrtuds. el comportament i les intervencions de iota la c asse s guen cooperatius.

4.6. Com a conclus ó, com a complernent del debat_ podeu lriar qualsevo de les dues alter,
natives següents:

a) Féu, en petit grup, un mural sobre la vida I lobra de Carles Salvador, a partir del material
presentat ide folografies o dibuixos que pugLleu aconsegurr pel vosfe compte.

b) Redacteu, lar¡bé en peti l  grup, un lext breu, de 15 o 20 línies, en defensa de l,escola en
valenci¿, un text reivindicat u de la f igufa i  L'obra de Car es Salvador o un manifesl de cinc punls
amb les proposles que vosallres congidereu irnprescindibles per a aconseguir actuatment ta
piena normalització de la nostra l lengua
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5. PLANIFICACIO I REALITZACIO DE LA TASCA FINAL: DISSENY I REALITZACIó D'UN
LLIBRE SOBRE CARLES SALVADOR

Amb tota la informació que ara tenru sobre Caries Salvador i amb tots els textos que he! lleqit i
escril (textos escrils per Carles Salvador o textos escrlts per vosaltres) heu de confeccionar un
libre sobre Carles Salvador i  la seua obra. Es important que leu un bon l lbre perq!é quedará
en la biblioteca del centre per ser llegli per alfes alumnes i per ser utililzat el cu¡s vineni en
'estudi de Caries Salvador. Si conseguiu un bon resultat podeu valorar la conveni¿ncia de
fer l l ' l  arr ibar a la seua f i la. Sofia Salvador.

1.  CoNf!NGUT DEL LL BRE.

Us proposem els apartats següents:

" Apartat informatiu sobre la vida il'obra de Cades Salvador (pot anar acompanyat de
fragmenls i l .  usfai ius de la seua obra).

'  Annex de producció prdpia del grup. Hi podeu lncloure u¡a selecció dels lextos inlormat us o
de creació que heu elaboral al llarg de les dlverses activilats (poemes paral.lels, fragments de
re la l . . . l

'  Jocs al voltant de la vda i lobra de Carles Salvador: encreuals, sopes de l letres, jeroglífcs,
eniqmes...

2.  PRoctD MtN I  Dt  RLBALL.

a) Planificació en grup de la tasca. Els membres de cada grup haureu de decldir els apartals de
qué co¡slar¿L e vostre l l ibre cor¡ !s distrburreu el ireball  lper recoll ir  més informació sobre
cada apartal. ¡edactarlo, etc...). El lllbre haurá de recollir els dilerents aspectes de a vida i obra
de Carles Salvador que heu lreballat.

b) D sseny del l l ibre. Haure! de dec dir les característ iques de:

. trtol r autors

. disseny de la portada

. conUngut de la contraportada

. dedicatdria possible: als companys, ais lectors en general, a Sofia Salvadot...

.  rndex

. proreg

. bibliografia
n^ lóa  r  ñó '  ¡ 6  ^ ; ^ i ñ .
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c) Quan tingueu el libre enlleslit, halreu de fer una prese¡iació davant la resta de la classe.
com si es traclés de la presentació duna novetal edilorial. Els altres grups podran fer-vos
preguntes o crítques, com siforen representants d'edilorials rivals.

d) Us ntercanviareu els l l ibres entre es grups cada grup lará u¡a valoració del l ibre que l i
pertoque a partr d'una fitxa. Escriureu !n comentari crílic on resaltare! els aspecles que més
us hagen agradat del llibre i fareu propostes de millora-
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A continuació us presentem un model de fitxa de revisló de textos per reflexionar sobre els
diferents aspectes que cal lenir en compte en l'elaboracró d'un escrit. Abans d'utililzar,la, amb
l'ajlda de vosfe professor o professora haureu de cornprovar que enteneu la informació que
conté;també proposareu modificacions a la filxa perqué us resulte més clara i úti .

o Plañil¡cac¡ó pragm¿tica del iexl:

' es respeten les característiques prdp es del suport lextual demanat: llibre
' s'adopta un to impersonal propi dels textos inforr¡at us; ocuLtació de l'enunciador
' s'adopta un to més personal, perd adequat, en func ó del receplor a qui s'adrecon

o Planil¡cació semánl¡ca:

organització de la lnformacló; inc usió de iots
bib iografia, etc.
ús d indexs n-mérics o .omanrzats. Lrpus
.econe x-neni de I'estruclu'a de la illornac,ó,
suolemes;
ús de dibuixos, esquemes, gráfics, f i lxes,
informació;

els ¿partars p'ops d -n l l ibre: inder. pro eg.

de l lerres. sub'¿rl lals. elc. que laci l i ten e
així com la identificacró dels diferents temes

etc. que ajuden a comprendre millor la

6 Texlualització:

- ús reeixit de recursos d'impersona ització: "se" mpersonal, pl!ral sociatiu, present,
r¡odaltzació ep stémica, etc.

' ús reeixil dels signes de puntuació, de la disfibució en parágrafs cor¡ a procedimenl
cohesionador dellext

'ús de procedimenls per acarir o ampiar la lnformació: reformulacions parafr¿rsiques,
aposicions, oracions de relatiu explicatives, notes a peu de página...

' ús de proced ments per condensar la inlormació: nominalitzacions, pressupos¡c¡ons
lingúístiques...

'ús de connectors dgics, d'ordenació o temporals per lligar les diferents parts del text'  procediments per mantenir a referéncia: pronominali lzació, ús d'hipónims i hiperdnims,
s¡non mla texiuai, elc

- alternanQa de temps verbals com a procediment de cohesió: temps de i'e x de presenl
(propl dels lextos expositius) o de 'eix de passat (en cas de textos informatius amb
estructura narrativa, com ara les biografres)

'correcció en l'ús de la r¡orfologia verbal r nom nal
- correcció ortoorálica
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