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1. INTRODUCCIÓ

Teniu a les mans la guia de lectura del llibre Antologia de Joan Fuster (Onada 
Edicions, 2013), una selecció de textos a càrrec de Vicent Terol.

Les activitats que es proposen permeten acompanyar la lectura com-
prensiva (amb tot el que comporta de comprensió del text i del context, 
no oblidem que la datació dels escrits abraça des dels anys cinquanta fins 
a l’any 1991), reflexionar sobre les idees que Fuster desenvolupa en els seus 
assajos i els arguments que utilitza per defensar les tesis. 

Pel que fa a les activitats de llengua, es proposen al llarg de la guia una 
sèrie de tasques d’acord amb el currículum de Batxillerat per tal d’ajudar 
l’alumnat en la preparació de les PAU. La guia s’acompanya de les solucions 
a les activitats, fet que facilita la tasca del professorat, el qual pot desenvo-
lupar la funció de mediador en la lectura i ajudar a construir l’hàbit lector 
en l’alumnat.

Entenem que l’èxit de la lectura requereix un procés que tinga en comp-
te la dimensió temporal. En aquest sentit, cal distingir tres moments per a la 
comprensió d’un text, que requereixen estratègies diferents: abans, durant 
i després de la lectura:

Abans Durant Després

Objectius: per què es 
fa la lectura?

Hipòtesis o idees: què 
s’espera aprendre i 
trobar en el text?

Activació dels conei-
xements previs: què 
se sap del tema i de 
l’autor?

Lectures en veu alta a 
l’aula.

Ajudar el lector a fer 
inferències.

Recapitulació parcial 
o global.

Control de la compren-
sió mitjançant pregun-
tes i respostes.

Avaluació de la com-
prensió i resolució de 
les tasques.

Recapitulació parcial o 
global. Debats.

Valoració, comentaris.
Recomanaries el llibre 
a un amic o amiga.

Només desitjar que aquesta guia permeta a l’alumnat endinsar-se en uns 
escrits, literatura d’idees, tan rics i suggestius com els que ens ha deixat Fus-
ter, un dels assagistes europeus més importants del segle xx.
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2. GUIA DE LECTURA

Cultura popular  pàg. 19

�  A quin gènere literari pertany el text de Joan Fuster? 

�  Atenent a la intenció comunicativa, quines característiques en des-
tacaries com a tipus de text?

�  Quina relació té el títol amb el tema? Es tracta d’un títol temàtic o 
remàtic?

La «lluita de classes»  pàg. 20

�  Quin és el tema que planteja l’autor? I la tesi?

�  Fes un resum del contingut del text.

�  Com es pronuncien les vocals subratllades: oberta/tancada?

Moda: Bandera:

Zones: Burgesa:

Coses: Esquema:

Nota sobre la llibertat  pàg. 21

�  Identifica la tipologia textual especificant-ne els trets que apareixen 
al text.

�  Descriu el tema del text.

�  Explica l’estructura temàtica externa i interna del text.

Aforismes  pàg. 23

�  Què és un aforisme?

�  Mira de fer tres aforismes imitant les distintes tècniques emprades 
per Fuster: paral·lelisme, paradoxa, enumeració, rectificació d’un pen-
sament aliè…

País Valencià, una singularitat amarga  pàg. 25

�  Al text, l’autor mostra la seua actitud, el seu pensament i la seua 
subjectivitat a través de la modalització. Identifica i classifica (recursos 
emfatitzadors, lèxic valoratiu, expressivitat…) les marques de modalit-
zació que trobes al primer paràgraf del text.
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Països Catalans: entre el problema i el programa  pàg. 31

�  L’ús dels temps verbals és un element cohesiu important, ja que 
assenyala si l’acció és anterior, simultània o posterior al moment de 
parla (temps díctics). Hi ha temps verbals (temps anafòrics) que tenen 
la qualitat de fer que l’emissor es referisca a un altre moment de parla 
que no és el que s’està produint quan emetem l’enunciat. Extrau els 
temps verbals del primer paràgraf i classifica’ls segons siguen díctics o 
anafòrics i digues a quin temps pertanyen.

El blau en la senyera, 1977  pàg. 37

�  Digues quin tipus d’oracions subordinades són i quina funció sin-
tàctica fan les proposicions subratllades.

Que jo sàpia, encara estava per estrenar.

Només des del carrer, que és l’espai de les banderes, dels crits, de les cançons, 
podia erigir-se en «problema» això de la «senyera».

Diaris 1952-1953  pàg. 51

�  Indica la pronunciació dels elements subratllats: sonora/sorda.

Idealitzar és idolitzar:  Encastellat en: 

Vaig veure:  Almenys de moment: 

Diverses:  Formalitzar: 

�  Digues el significat de les paraules següents o expressions del text 
o indica’n un pseudònim.

Peus de fang:   Desdenyosa:   Hermètica: 

Forniria: Innòcua:   Pàbul: 

Diaris 1958  pàg. 69

�  Analitza els connectors del text i digues a quina classe corresponen.

Ràpida teoria del porro  pàg. 71

�  Descriu el tema de l’article, digues quina classe de títol és i la tesi de 
l’autor.

Substitutius del carnaval  pàg. 72

�  Descriu les parts bàsiques del text.
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La dificultat de ser polític  pàg. 75

�  Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 
línies.

Amor  pàg. 79

�  Escriu els sinònims dels mots següents d’acord amb el significat 
que prenen al text.

Amor:  Pagana: Fornicació: Benestants: 

Efusius:  Fulletons: Magregen: Cobejança: 

Sensual: Romàntic:

Bellesa  pàg. 85

�  Quin és el tema del text? Com és el títol, temàtic, parcialment temà-
tic o remàtic?

�  Si no consideres el títol temàtic, quin títol posaries perquè fóra te-
màtic?

�  Quina és la tesi que defensa Fuster? Explica-ho amb les teues pa-
raules.

Covardia  pàg. 86

�  Resumeix i discuteix les idees bàsiques de Covardia.

Epitafi  pàg. 86

�  Quina visió de la vida es desprén?

Gent  pàg. 86

�  Quina estructura presenta el text? Assenyala’n les diferents parts.

�  Quines característiques de l’estil de Fuster hi pots identificar?

�  Quines funcions hi fan les cometes? I els guionets?

Interès  pàg. 88

�  Analitza la dixi del text i busca les marques lingüístiques que fan 
referència al context comunicatiu: dixi personal, social, espacial i tem-
poral.
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Morir  pàg. 89

�  Indica quin tipus d’oració composta és i quina funció sintàctica fa 
l’oració subratllada.

El mal és que podríem dir això mateix respecte al fet de viure. 

Orgull  pàg. 89

�  Indica la pronunciació dels elements subratllats: sonora/sorda.

L’únic orgull: Ens el fem:  Ens mortifica: Per contra: 

Excés d’estima: Manera:  Envolten: Mena: 

Política  pàg. 90

�  Quin sentit té l’afirmació de Maurras que es reprodueix al text? Al 
teu parer, quina relació manté aquesta afirmació amb el que diu Fuster 
en l’assaig? Comenta la concepció de la política que hi exposa l’autor.

Rellotge  pàg. 90

�  Indica si el text està impersonalitzat o modalitzat. Justifica la respos-
ta assenyalant els elements lingüístics que utilitza l’autor.

Temps  pàg. 92

�  Canvia la correlació temporal verbal, de present a futur.

Venjança  pàg. 93

�  Identifica el recurs anafòric en les oracions següents i digues quin 
n’és el referent.

• Aquell qui rep una bufetada i la torna tot seguit sense contemplacions no 
es venja.

•…el dèbil espera a deixar de ser-ho…

• I és aquest ajornament allò que dóna entitat a la venjança. I la hi dóna, 
primer, per definició…

Zero  pàg. 95

�  El títol del text és parcialment temàtic, ens diu el tema de manera 
parcial. Posa-li un títol totalment temàtic i un de remàtic.
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La crisi de les Germanies  pàg. 97

�  Extrau les idees principals i fes un resum de 10 línies.

La lluita contra l’algaravia  pàg. 100

�  Extrau del text els motius pels quals es lluitava contra l’algaravia i 
com lluiten contra ella.

«La bufa del bou, tot aire»  pàg. 104

�  Indiqueu la pronunciació dels elements marcats (oberta/tancada, 
sonora/sorda).

Infecte:  respon:  grotesc:  remot: 

Cort:   devota:  pena:   vilipendi: 

dels uns:   només té:  els embolics: salsa: 

L’oratòria de Sant Vicent Ferrer  pàg. 111

�  Fuster assenyala en el seu escrit que per ser eficaç l’art de l’oratòria 
són necessaris una sèrie de trucs vocals. Identifica’ls en el text.

Sobre una fama antiga dels valencians  pàg. 121

�  Fes un comentari de text, atenent a les propietats del text (coherèn-
cia, cohesió i adequació).
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3. SOLUCIONARI

Cultura popular  pàg. 19

�  A quin gènere literari pertany el text de Joan Fuster? 

El text pertany al gènere literari de l’assaig, a cavall entre la literatura 
de creació i de la filosofia i el tractat de divulgació. Oscil·la, quant a la 
longitud, entre l’article i el llibre, i adopta formes molt diverses: l’article, 
el diari personal, la dissertació sistemàtica, l’epístola, el diàleg o la pura 
divagació. L’assaig es diferencia de la monografia acadèmica o tractat 
tècnic (també anomenada en algunes ocasions assaig científic o tècnic 
d’una especialitat) perquè no pretén efectuar una exposició sistemàtica 
i completa d’un tema, i perquè s’adreça a una audiència més aviat gene-
ral que especialitzada.

�  Atenent a la intenció comunicativa, quines característiques en des-
tacaries com a tipus de text?

L’assaig té un caràcter explicatiu, encara que alhora pot ser argumenta-
tiu, i la seua funció és intel·lectual, és a dir, que té la finalitat de fer refle-
xionar. Els aspectes que l’identifiquen com a literari són les referències 
culturals, una certa elaboració del llenguatge (jocs de paraules, repe-
ticions, lèxic culte, contraposicions, interrogacions retòriques…) i una 
estructuració molt elaborada. 

�  Quina relació té el títol amb el tema? Es tracta d’un títol temàtic o 
remàtic?

El títol té una relació directa amb el tema del text, però no avança el 
tema que planteja el text. Es tracta d’un títol parcialment temàtic: ens 
diu el tema de manera parcial, sense massa especificacions.

La «lluita de classes»  pàg. 20

�  Quin és el tema que planteja l’autor? I la tesi?

Tema: La lluita de classes ja no és una prioritat de la societat.

Tesi: Només la burgesia es manté activa en la lluita de classes.

�  Fes un resum del contingut del text.

En l’enfrontament «burgesia-proletariat», que no és l’actual, s’ha imposat 
la mentalitat d’una nova consciència de classe, la «petit-burgesa», més 
preocupada per la bona vida que per la lluita de classes, cosa que ha 
aprofitat la burgesia per mantindre el seu estatus. 
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�  Com es pronuncien les vocals subratllades? Oberta/tancada.

Moda: oberta Bandera: tancada

Zones: tancada Burgesa: tancada

Coses: oberta Esquema: tancada

Nota sobre la llibertat  pàg. 21

�  Identifica la tipologia textual especificant-ne els trets que apareixen 
al text.

És un text literari, un assaig argumentatiu. L’autor intenta convéncer 
a través d’arguments i d’exemples de quina és la seua opinió sobre la 
llibertat, o millor, l’absència de llibertat. Utilitza arguments d’autoritat 
(Constitució, Kant) per tal de donar més força a la seua opinió. 

�  Descriu el tema del text.

El tema que dóna coherència al text ve avançat amb el títol temàtic, la 
llibertat, plantejada des de la problemàtica de les lleis, ordenades pels 
governants i que minven les llibertats dels ciutadans.

�  Explica l’estructura temàtica externa i interna del text.

En allò referent a l’estructura externa, la disposició formal, el text té un 
títol i un únic paràgraf. 

Pel que fa a l’ordenació de les idees, dels continguts, de l’estructura in-
terna, el text té tres parts ben diferenciades. La primera va fins a la línia 3. 
Comença amb una oració exhortativa/imperativa negativa que expressa 
una recomanació: «No feu cas de les lleis» i, tot seguit, la mateixa oració 
afirmativa, que expressa oposició. A la introducció explica que les lleis es 
fan per prohibir, fins i tot quan inclouen la paraula llibertat sempre hi ha 
una clàusula final que explica que aquesta llibertat serà regulada per llei. 

A la segona part, el cos de l’argumentació, continua amb arguments per 
defensar la seua tesi, com ara que les lleis estan dictades pel poder, que 
retalla les llibertats dels altres, però no les seues, que la idea de llibertat 
és una paraula més pròpia dels poetes que de la realitat. L’autor utilitza 
arguments d’autoritat per seguir la defensa de la seua opinió: la Consti-
tució espanyola i Kant.

A la tercera part arriba la conclusió per emetre la seua tesi: «Cada llei que 
—cada dia— emana del poder, retalla una llibertat», que conté les pa-
raules clau i temàtiques del text, «llei», «poder», «llibertat». Fuster acaba 
l’article amb un final escèptic i irònic, que deixa obert el text a la reflexió 
i a l’anàlisi.
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Aforismes  pàg. 23

�  Què és un aforisme?

Proposició breu i sovint enginyosa que enuncia una norma científica, 
filosòfica o moral sense argumentar-la. En el cas de Fuster, és una forma 
d’assaig, juntament amb l’article, el diccionari filosòfic, el diari i la mono-
grafia.

�  Mira de fer tres aforismes imitant les distintes tècniques emprades 
per Fuster: paral·lelisme, paradoxa, enumeració, rectificació d’un pen-
sament aliè…

País Valencià, una singularitat amarga  pàg. 25

�  Al text, l’autor mostra la seua actitud, el seu pensament i la seua 
subjectivitat a través de la modalització. Identifica i classifica (recursos 
emfatitzadors, lèxic valoratiu, expressivitat…) les marques de modalit-
zació que trobes al primer paràgraf del text.

Ens troben davant un text amb un marcat caràcter subjectiu, molt mo-
dalitzat, on l’autor pren part, es posiciona, opina.

Tot i que Fuster no empra la primera persona del singular, el text té un 
caràcter modalitzat, com ho indica el títol, amb l’adjectiu amarga. Tot i 
això, sovint fa servir el plural associatiu (solem, ens té, ocupem, arribéssim), 
en què vol identificar-se amb el receptor.

Els elements lingüístics que hi utilitza són: 

• Recursos emfatitzadors, ús de cometes: «castellà», «cas valencià», «com-
plexitat», «component», «catalans», «castellans».

• Lèxic valoratiu: adjectius (simple, executiva i decisòria, demencial, impor-
tant, bàsic, escandalosa), substantius (pamflets, tros de mapa), adverbis 

quantitatius (mai, abundant, molt, menys).

Països Catalans: entre el problema i el programa  pàg. 31

�  L’ús dels temps verbals és un element cohesiu important, ja que 
assenyala si l’acció és anterior, simultània o posterior al moment de 
parla (temps díctics). Hi ha temps verbals (temps anafòrics) que tenen 
la qualitat de fer que l’emissor es referisca a un altre moment de parla 
que no és el que s’està produint quan emetem l’enunciat. Extrau els 
temps verbals del primer paràgraf i classifica’ls segons siguen díctics o 
anafòrics i digues a quin temps pertanyen.
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L’estructura argumentativa del text combina els usos díctics i anafòrics.

• Temps díctics. Per a narrar fets esdevinguts en el passat: perfet perifràs-
tic (han estat); amb valor atemporal: present indicatiu (posem, és), passat 
simple (passà).

• Temps anafòrics. En un sentit duratiu: imperfet (figurava, venia, feia, im-
posava, havia); passat del passat: plusquamperfet (havia obtingut). 

El blau en la senyera, 1977  pàg. 37

�  Digues quin tipus d’oracions subordinades són i quina funció sin-
tàctica fan les proposicions subratllades.

Que jo sàpia, encara estava per estrenar.

Oració subordinada substantiva, fa la funció de subjecte.

Només des del carrer, que és l’espai de les banderes, dels crits, de les cançons, 
podia erigir-se en «problema» això de la «senyera».

Oració subordinada adjectiva de relatiu explicativa. La funció del relatiu 
és de pronom, el seu referent és carrer i, al mateix temps, fa de nexe. En 
l’oració subordinada, fa de subjecte: que (el carrer) és l’espai de les bande-
res…

Diaris 1952-1953  pàg. 51

�  Indiqueu la pronunciació dels elements subratllats: sonora/sorda.

Idealitzar és idolitzar: sonora Encastellat en: sorda

Vaig veure: sonora Almenys de moment: sonora

Diverses: sorda Formalitzar: sonora

�  Digueu el significat de les següents paraules o expressions del text 
o indiqueu-ne un pseudònim.

Peus de fang: Que té una base poc sòlida.

Desdenyosa: Desdenyar, menysprear, tenir a menys de fer alguna cosa.

Hermètica: Que tanca perfectament, que no deixa passar ni l’aire. Impe-
netrable.

Forniria:  Fornir, proveir (algú) del necessari. Subministrar.

Innòcua: Que no fa mal. Inofensiva, innocent. 

Pàbul: Aliment, en sentit figurat. Donar pàbul a les murmuracions.
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Diaris 1958  pàg. 69

�  Analitza els connectors del text i digues a quina classe corresponen.

• Hi ha connectors que assenyalen el moment puntual en què se situa 
el discurs:

Enmig: per a indicar espai

A la llarga: per a indicar temps

Sempre: per a indicar temps

Mentrestant: per a indicar temps

• Hi ha connectors que estableixen relacions de tipus lògic entre les di-
ferents idees que s’expressen en el text:

Per tant: per a indicar conseqüència

Si: per a indicar condició

Per això: per a indicar conseqüència

Com que: per a indicar causa

Ràpida teoria del porro  pàg. 71

�  Descriu el tema de l’article, digues quina classe de títol és i la tesi de 
l’autor.

El tema que dóna coherència al text és el «porro», que ja ve avançat pel títol, 
totalment temàtic, perquè concentra de manera total la idea fonamental 
del text. La tesi que defensa Fuster és que en el «porro» allò important no és 
la droga que conté la «botifarra», fins i tot dubta que hi continga «herba-xo-
colate-merda», sinó el ritual i, amb la ironia que el caracteritza, les baves. 

Substitutius del carnaval  pàg. 72

�  Descriu les parts bàsiques del text.

El text de Fuster és argumentatiu, no ens comunica una notícia sinó que 
ens dóna la seua opinió sobre el tema que tracta. Aquesta opinió és de-
fensada per l’autor per una sèrie d’arguments que li donen suport.

L’estructura bàsica del text consta de tres parts:

A la introducció l’autor presenta breument el tema, «les festes de moros 
i cristians», i anuncia quina és la seua opinió sobre la celebració d’aques-
tes festes cada vegada més esteses: «¿I per què no ho haurien de fer?».

La segona part del text tracta el tema amb arguments que reforcen la seua 
opinió sobre el tema. En primer lloc, que se celebren festes en pobles sen-
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se antecedents històrics de lluita entre moros i cristians i justifica les festes 
per l’ànsia de divertir-se de la gent, una vegada prohibit el Carnaval.

La tercera part és la conclusió, on l’autor recull la seua tesi: els pobles 
han canviat el carnaval per les festes de moros i cristians, perquè el que 
necessita és divertir-se.

La dificultat de ser polític  pàg. 75

�  Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies.

Les idees principals són:

Els polítics alternen l’enfrontament amb les abraçades.

Els votants desconfien de tots.

Els polítics són individus que ho aguanten tot, a condició que puguen 
continuar en el càrrec.

La classe política està formada majoritàriament per advocats, perquè sa-
ben de lleis.

La sensació que té el votant és que els polítics practiquen el tongo, és 
per això que mostra indiferència política.

Amor  pàg. 79

�  Escriu els sinònims dels mots següents d’acord amb el significat 
que prenen al text.

Amor: estima, passió Pagana: infidel

Fornicació: adulteri Benestants: rics

Efusius: afectuosos Fulletons: telesèries

Magregen: palpegen Cobejança: desig

Sensual: voluptuós, carnal Romàntic: sentimental

Bellesa  pàg. 85

�  Quin és el tema del text? Com és el títol, temàtic, parcialment temà-
tic o remàtic?

El tema és la relació entre la bellesa i la concupiscència. El títol no és te-
màtic, té una relació causa-efecte. Per tant, és remàtic.

�  Si no consideres el títol temàtic, quin títol posaries perquè fóra te-
màtic?

(La resposta és lliure. Exemple: Pot haver-hi bellesa sense concupiscència?)
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�  Quina és la tesi que defensa Fuster? Explica-ho amb les teues paraules.

Que no pot haver-hi bellesa sense concupiscència si no ets un vell o un 
impotent.

Covardia  pàg. 86

�  Resumeix i discuteix les idees bàsiques de Covardia.

Les accions del covard sempre tindran l’excusa de la seua covardia. Tot-
hom és covard per comparació a algú altre. Una bona regla de conducta 
serà: no censureu ningú perquè siga allò que vosaltres podeu ser en 
alguna ocasió.

Epitafi  pàg. 86

�  Quina visió de la vida es desprén?

Una visió escèptica i irònica, no gens tràgica. 

Gent  pàg. 86

�  Quina estructura presenta el text? Assenyala’n les diferents parts.

La primera frase introdueix el tema: el significat de la paraula gent. El fet que, 
en general, quan utilitzem aquesta paraula, no volem al·ludir-nos a nosaltres 
mateixos. La resta del text està constituïda per una reflexió argumentada 
entorn d’aquest tema inicial, que tanca la conclusió de les tres últimes frases.

�  Quines característiques de l’estil de Fuster hi pots identificar?

L’ús abundant dels guionets, dels dos punt i de les cometes, l’adjectiva-
ció precisa i sorprenent alhora, la forma dialèctica de la reflexió, que es 
planteja com un diàleg amb ell mateix i amb el lector.

�  Quines funcions hi fan les cometes? I els guionets?

Les cometes remarquen que la significació de la paraula no es pot donar 
per fixada i clara, que el seu significat no és transparent ni unívoc.

Pel que fa als guionets, precisar, matisar i concretar el desenvolupament 
de la reflexió.

Interès  pàg. 88

�  Analitza la dixi del text i busca les marques lingüístiques que fan refe-
rència al context comunicatiu: dixi personal, social, espacial i temporal.

• Dixi personal quan fa referència a l’emissor o al receptor:

Pronoms personals: em, m’, t’, nosaltres, ens…
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Morfemes verbals, de 1a o 2a persona del singular o del plural: dubto, 
copio, sé, puc, improviso, miris, aprofito…

Possessius: meva, seu…

• Dixi social, que manifesta el tipus de relació social amb l’interlocutor: 
tu…

• Dixi espacial:

De posició intermèdia: això…

De llunyania: allò

• Dixi temporal, remet al temps de l’enunciació:

Locucions de temps: ara, sempre

Morfemes verbals: han formulat, podria…

Morir  pàg. 89

�  Indica quin tipus d’oració composta és i quina funció sintàctica fa 
l’oració subratllada.

El mal és que podríem dir això mateix respecte al fet de viure. 

Es tracta d’una oració subordinada substantiva, fa la funció d’un CD, i es 
pot substituir per això, allò, ho, aquella cosa… Va introduïda per la con-
junció que, que actua únicament com a connector, sense cap funció 
dins la proposició subordinada.

Orgull  pàg. 89

�  Indica la pronunciació dels elements subratllats: sonora/sorda.

L’únic orgull: sonora Ens el fem: sonora

Ens mortifica: sorda Per contra: tancada

Excés d’estima: sonora Manera: tancada

Envolten: oberta Mena: tancada

Política  pàg. 90

�  Quin sentit té l’afirmació de Maurras que es reprodueix al text? Al 
teu parer, quina relació manté aquesta afirmació amb el que diu Fuster 
en l’assaig? Comenta la concepció de la política que hi exposa l’autor.

«La desesperació en la política és una ximpleria total.» Sovint, dir que no hi 
ha res a fer davant una determinada situació política és més una qüestió 
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de comoditat o de por que de lucidesa. Més encara: la desesperació en 
la política contribueix a reforçar la posició política dominant. El comen-
tari que en fa Fuster és ben clarivident: «cal no oblidar que tota política 
que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres».

En l’últim paràgraf, Fuster explica la seua concepció de la política, en el 
sentit de la necessitat de mantenir un compromís actiu en la defensa de 
la llibertat i la dignitat humanes. L’abstenció és una manera de facilitar 
les coses al qui neguen als altres aquesta llibertat i aquesta dignitat.

Rellotge  pàg. 90

�  Indica si el text està impersonalitzat o modalitzat. Justifica la respos-
ta assenyalant els elements lingüístics que utilitza l’autor.

No es troben marques d’impersonalització al text, ben al contrari, Fuster 
no amaga la seua presència ni la seua opinió, ni el seu pensament, da-
vant el tema que tracta, amb el resultat de ser un text amb molta càrre-
ga subjectiva. És a dir, un text modalitzat.

Elements lingüístics:

• Recursos emfatitzadors: l’autor utilitza recursos tipogràfics com ara les 
cometes («Cotidie morior»…), que utilitza per incloure expressions en 
altra llengua i també per citar frases dites per altres («històrics», «som 
per-a-la-mort») i la lletra cursiva, en el cas de memento, que prové del llatí 
i que significa recordar. També utilitza la cursiva per donar un sentit més 
ampli a la paraula, com ara, temporal, sentia.

• Elements lèxics valoratius:

Adjectius: silenciosa, lenta, banals, rudimentari, gnòmica, lúgubre, admoni-
tori, sumptuària, inofensius…

Verbs: la 1a persona del singular expressa l’actitud de l’emissor sobre el 
tema que tracta: penso, sospito…

Locucions adverbials: subtilment, paradoxalment, acadèmicament, pot-
ser…

Adverbis quantitatius: més, més o menys 

Temps  pàg. 92

�  Canvia la correlació temporal verbal, de present a futur.

Mentre dormireu us creixerà la barba: això serà el temps.
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Venjança  pàg. 93

�  Identifica el recurs anafòric en les oracions següents i digues quin 
n’és el referent.

• Aquell qui rep una bufetada i la torna tot seguit sense contemplacions no 
es venja.

El recurs anafòric és el pronom feble la, i el seu referent bufetada.

•…el dèbil espera a deixar de ser-ho…

El recurs anafòric és el pronom feble ho, el seu referent dèbil.

• I és aquest ajornament allò que dóna entitat a la venjança. I la hi dóna, 
primer, per definició…

El primer recurs anafòric que hi trobem és el pronom demostratiu aquest, 
i el referent és el temps que el dèbil espera per deixar de ser-ho.

A l’oració següent hi trobem dos recursos anafòrics, dos pronoms febles 
la i hi. El primer té el referent en entitat i fa la funció de CD. El segon pro-
nom substitueix venjança i fa la funció de CI.

Zero  pàg. 95

�  El títol del text és parcialment temàtic, ens diu el tema de manera 
parcial. Posa-li un títol totalment temàtic i un de remàtic.

“Qui és capaç d’imaginar el zero?”, totalment temàtic.

“La imaginació al poder”, remàtic. 

La crisi de les Germanies  pàg. 97

�  Extrau les idees principals i fes un resum de 10 línies.

Un edicte de 1502 dictat per Castella disposava que tots els moros fo-
ren batejats o expulsats del regne. Però aquest edicte no va prosperar 
a la Corona d’Aragó, perquè els nobles es veurien privats d’una font de 
riquesa molt important ja que era un sector molt laboriós i eficient. És 
per això que les Corts de Montsó de 1510 eximiren els moros valencians 
de ser batejats i expulsats, fet que els moros van agrair i així ho demos-
traren durant les Germanies. Per aquest motiu, els agermanats tenien els 
moros com a enemics, ja que eren aliats naturals del feudalisme i van ser 
implacables amb ells.

L’expulsió definitiva dels moros de la Corona d’Aragó no arribaria fins al 
1609. Les causes van ser un problema religiós, de classe i també nacional.
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La lluita contra l’algaravia  pàg. 100

�  Extrau del text els motius pels quals es lluitava contra l’algaravia i 
com lluiten contra ella.

La primera raó que cita Fuster és que els teòlegs identificaven l’algara-
via i mahometanisme i pensaven que si els assimilaven lingüísticament 
abandonarien la seua religió.

Una altra raó era la desconfiança dels cristians en un idioma que no 
comprenien i que pensaven que el podien utilitzar per fer maquinaci-
ons i incitar a la revolta.

La lluita s’inicia amb la prohibició de les escoles, l’ús documental i la co-
municació escrita.

«La bufa del bou, tot aire»  pàg. 104

�  Indiqueu la pronunciació dels elements marcats (oberta/tancada, 
sonora/sorda).

Infecte: oberta  respon: oberta

grotesc: tancada remot: oberta

Cort: tancada  devota: oberta

pena: tancada vilipendi: oberta

dels uns: sonora només té: sorda

els embolics: sonora salsa: sorda

L’oratòria de Sant Vicent Ferrer  pàg. 111

�  Fuster assenyala en el seu escrit que per ser eficaç l’art de l’oratòria 
són necessaris una sèrie de trucs vocals. Identifica’ls en el text.

El to, les inflexions, les pauses, els trànsits bruscos del crit al murmuri, la 
imprecació estentòria, simulació de veus, la paròdia, la burla, onoma-
topeies, els gestos.

Sobre una fama antiga dels valencians  pàg. 121

�  Fes un comentari de text, atenent a les propietats del text (coherèn-
cia, cohesió i adequació).

El text «Sobre una fama antiga dels valencians» es resumeix de la se-
güent manera: La València dels segles xv i xvi tenia la reputació de posseir 
una vida de desenfrenada alegria sensual, com ho descriuen autors de 



proposta didàctica • antologia de joan fuster • [19]

l’època: italians, portuguesos, tudescos, castellans… tot Europa en ge-
neral. L’home valencià era considerat un heroi eròtic, fins i tot arribada 
la senectut, i les dones eren considerades belles i lleugeres, que sabien 
captivar l’home. Era la València rica, vitalíssima i dominadora, i això es 
reflectia al carrer i en la gent.

El tema que dóna coherència al text és la fama dels valencians pel que 
fa al tema eròtic, amics del plaer i la vanitat. Es tracta d’un assaig i la in-
tenció comunicativa és convéncer el lector que la fama és merescuda, 
amb arguments estrets d’escrits d’autors de l’època.

El títol és parcialment temàtic, ens diu el tema de manera parcial però 
sense descobrir de quina «fama» es tracta, tot i que en la primera línia ja 
introdueix una cita on explica quina reputació tenien els valencians del 
segle xv i xvi.

Pel que fa a l’estructura, el text presenta una seqüència textual argu-
mentativa, però en tres apartats: la ciutat, els valencians i les valencianes. Es 
tracta d’una argumentació lògica, ja que l’autor pretén explicar la «fama» 
que gaudeixen la ciutat i els seus pobladors a partir de cites d’autors.

El text pertany a l’àmbit d’ús literari, en concret al gènere assaig. Forma 
part del llibre Textos d’exili. La finalitat de Fuster és estètica a l’hora que 
reflexiva i argumentativa, pròpia d’aquest tipus de gènere, anomenat 
també literatura d’idees.

Les funcions del llenguatge que fan possible expressar la finalitat de 
l’autor són la funció referencial representativa, aquella que pretén trans-
metre informació sobre el tema. Fuster utilitza moltes referències per-
què donen suport al tema.

La tipologia textual predominant és l’argumentativa. És evident que 
l’autor elabora una estratègia discursiva amb la finalitat de defensar la 
seua tesi, amb arguments d’autoritat, aportant opinions de persones de 
prestigi (Bandello, Croce, Jaume Roig, Martorell…).

El canal de transmissió del text és escrit, ja que es tracta d’una publica-
ció i arriba als receptors de manera diferida, per tant, és un text preparat 
que requereix del receptor uns coneixements sobre el context històric i 
del prestigi dels autors citats.

Respecte a les veus del discurs, es pot dir que al pla contextual l’emis-
sor real és Joan Fuster, conegut i admirat dins la literatura catalana, un 
dels seus millors assagistes. El receptor real és la persona que llig el text 
en aquest moment. En el pla intermedi, entre el contextual i el textual, 
podem observar el receptor model, que és la idea que es fa l’emissor del 
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receptor, i l’emissor model que és la idea que el receptor té de l’emissor 
quan llig el text. I, finalment, al pla textual, el locutor coincideix amb l’au-
tor real del text. S’hi observa com utilitza la primera persona del plural, 
un plural inclusiu, a través del qual l’autor vol identificar-se amb el lector 
(atribuint-nos, arribaríem…). El locutor dóna pas a altres veus, els enunci-
adors, mitjançant un discurs reportat en estil directe («In tutta catalogna 
non…») per mitjans gràfics, cometes i cursives.

Quant a la varietat diafàsica, el registre lingüístic emprat per Fuster és 
el literari perquè es tracta d’un assaig. No obstant això, no hi abunden 
els recursos literaris, ni les descripcions, però sí un gran nombre d’autors 
lligats a la cultura italiana, castellana, catalana… La varietat dialectal és 
l’occidental.

Dels elements de cohesió, cal assenyalar l’existència de connectors que 
sumen informació, additius, és el cas de la conjunció «i» (insinuacions i 
denúncies, tudes i francesos… ), que expressen oposició (sinó que, però), 
continuïtat (fins i tot).

Pel que fa a la modalització, cal indicar que es tracta d’un text moda-
litzat, és a dir, hi ha marques evidents de subjectivitat. Així, s’observa la 
presència de valoracions subjectives (inconsistents, purità, desenfrenada, 
descarat, escandalós).

Respecte a la dixi personal, l’autor utilitza sempre el plural inclusiu de 
segona persona del plural. La dixi espacial amb les formes verbals de 
passat (havien conegut) i els díctics espacials (això).
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