Dictats i Antologia de textos
1. Ús de a/e àtones

Al cap d’una estona, el vehicle sortia de la ciutat lluminosa i s’endinsava per una zona boscosa de la muntanya.
En l’horitzó es podia distingir el cim on el foc cremava
amb gran virulència.

Al matí, quan em disposava a baixar a esmorzar, va
sonar el telèfon de l’habitació. Era en Laurence per
demanar-me que baixés immediatament al menjador.

Els premis literaris

—Pensava fer-ho ara mateix —vaig dir, encara ressentit pel retard de la nit anterior, que havia frustrat el
meu desig de parlar.

Els premis literaris són certàmens convocats per una
entitat pública o privada per tal d’estimular el desenvolupament de la creació literària en qualsevol gènere: novel·la, conte, teatre, poesia i assaig.

El vaig trobar assegut en una taula, parlant amb una
parella que em donava l’esquena. En veure’m, va
moure la mà convidant-me perquè anés cap allà. Em
resultaven familiars aquells cabells negres tallats a l’u
i de seguida vaig comprovar que no m’equivocava.
Era l’espanyol que havia conegut la nit passada al
port. La dona semblava més jove que nosaltres.

Tipus de premis
La majoria de premis literaris premien una obra inèdita, i
a més d’una remuneració econòmica, el premi inclou la
publicació del llibre. Aquesta modalitat de premi és la que
solen convocar les editorials amb la intenció de promoure
els autors, els llibres i, en general, la lectura. La dotació
econòmica és un bon reclam, tot i que en alguns casos
els diners rebuts són en concepte d’avançament (del tot i
en part) dels drets d’autor. El Planeta és el premi de
novel·la castellana més ben dotat econòmicament.

—Mario... —vaig pronunciar el seu nom, sorprès.
—Però això és increïble... Miles! —exclamà
l’espanyol tot aixecant-se de la cadira per estrènyerme la mà.
José María Latorre, La incògnita del volcà. edebé.

Altres premis distingeixen obres ja publicades. En
aquests casos, que poden ser remunerats o no, es reconeix la vàlua de l’obra i sovint també l’èxit de públic que
ha tingut.

El mapa turístic que teníem indicava que la piràmide
maia devia fer ben bé un centenar de metres d’altura.
Vaig seure a descansar en una tauleta que hi havia a
prop i vaig contemplar el panorama, pensant que
aquella construcció era obra d’un gran artista. No em
trobava gaire bé i em vaig tocar el front. Potser tenia
unes dècimes de febre. De sobte, un turista es va
separar del seu grup i va començar a pujar l’alta
piràmide a grans gambades, com un autèntic gimnasta. Si els vigilants el veien tindria un bon problema
perquè els cartells indicaven clarament que estava
prohibit enfilar-se a les piràmides, ni tan sols tocar-ne
la superfície, perquè eren obres d’art immenses i molt
antigues.

Una altra modalitat és la que premia tota la trajectòria
d’un autor. En aquest cas, més que la promoció, es pretén fer un reconeixement social de la persona i la seva
obra. És per això que molt sovint són atorgats per institucions oficials o culturals prestigioses (la Generalitat de
Catalunya, el Ministeri de Cultura, Òmnium Cultural, etc.).
Les bases del premi
Tot premi literari té unes bases, que són les condicions
que han de complir les obres (si han de ser inèdites o no,
el gènere literari, l’extensió, la llengua) o els autors que
s’hi presentin (la nacionalitat o l’àmbit geogràfic i, en
alguns casos, l’edat).
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—Corre, avisa aquells turistes! —vaig dir a la meva
mare—. N’hi ha un que puja a la piràmide!

2. Ús de o/u àtones

3E, La Multienciclopèdia Temàtica, Lletres. Enciclopèdia Catalana.

Els bombers van sortir a tota velocitat amb el seu
vehicle, traient una fumera enorme pels tubs
d’escapament. L’expert xofer conduïa com si volgués
volar per damunt dels altres cotxes, amb la sirena
sonant ben fort per sobre el brogit del motor.

3. Ús de essa sorda i de essa
sonora
L’alcaldessa de la gran ciutat de Barcilònia havia sobresortit durant els darrers mesos per la seva aferrissada
defensa del medi ambient. A finals d’any, concretament el
mes de desembre, va reunir una comissió d’experts en la
defensa de l’ecosistema.

—Escolta, no crec que puguem arribar a temps amb
tant de trànsit ni que vulguem —va dir el copilot—.
Agafa la ronda i potser esgarraparem uns minuts.
—Entesos —va fer l’altre.
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La sala d’actes estava pleníssima de gent asseguda.
Tot i així, no se sentia un sol soroll. Darrere la taula
presidencial hi havia una pissarra i uns quants quadres. L’alcaldessa va iniciar la sessió i va alçar la veu
per a adreçar-se als assistents:

Li feia mal tot el cos, sobretot les cames, la panxa i la
mandíbula, com si en comptes de dormir i descansar
hagués estat ballant i cridant frenèticament. La culpa
no havia estat del ball, no. Tot havia estat per culpa de
mirar el mòbil i, en especial, del Segur, que li havia
enviat dos missatges seguits per explicar-li l’últim acudit
que corria per l’institut. Era molt, molt, molt, però que
molt bo, i encara que s’estava morint de son i estava
cansat, si pensava en l’acudit li venia un altre cop un
somriure que amenaçava de descontrolar-se, de convertir-se un altre cop en una riallada, en dolor.

—Senyores i senyors, en sembla que el preu que
haurem de pagar per haver fet malbé la capa d’ozó
serà altíssim —va declarar, molt seriosa—. Cal pensar alguna solució per a resoldre o, si més no, millorar
la situació actual.
—Doncs sí. És una agressió molt perillosa per al medi
ambient. Hem de ser capaços de rectificar el que hem
fet malbé i resoldre alguns problemes, sempre que
sigui possible. No ens podem declarar vençuts, hem
de tenir esperança. Proposo prendre mesures en el
nostre municipi.

Gabriel García de Oro, Un atac de riure. edebé.

5. Ús de g/j, tg/tj, x/ix, tx/ig
Així, una mica esbojarradament, vaig començar a
conèixer la meva nova llar, que em va semblar gran per
a les escasses forces que aleshores tenia. M’ho vaig
prendre amb calma. Quan els nens se n’anaven al
col·legi [...] treia el cap a la vidriera de la terrassa del
menjador que dona al parc [...], sortia amb compte i
flairava l’airet suau que jugava entre els pollancres.

Qui havia parlat era un savi professor d’universitat, el
doctor Josep Jussà. La sala s’havia quedat muda.

Yasin no va necessitar acudir a una escola i en va
aprendre sol, a força de posar-hi molt d’enginy,
d’observar els altres músics, de fer-los preguntes. En
va aprendre com s’aprenen les coses millors de la
vida i es va submergir en la vella memòria dels mestres.

Luis Blanco, Memòries d’un gat beneit. edebé.

Sempre que podia, partia cap a Bàssora [...] perquè
tenia la possibilitat d’escoltar alguns músics, el mestratge dels quals va ajudar-lo profundament.

No podia dormir de tanta son. La panxa em feia raurau, i aquesta sensació [...] em feia sentir una mica
marejada. Hauria pogut baixar a la nevera, però em
volia demostrar a mi mateixa que la idea d’aprimar-me
anava de debò.

Gabriel Janer Manila, Han cremat el mar. edebé.

4. Ús de b/v/w

Vaig posar les mans damunt la panxa, però encara no
podia notar cap diferència. La panxa tenia el volum de
costum, una massa de greix rodona [...].

Afortunadament vam guanyar per un gol a l’últim
minut, però després del partit de waterpolo vaig haver
de sortir corrents cap al vàter. Sovint em passa el
mateix quan jugo o entreno: m’empasso molta aigua, i
després de beure tant de líquid he de córrer.

Vaig estudiar la taula de les calories i vaig ser conscient
de tota la desgràcia. Havia estat una ignorant! Fins ara
havia menjat, engolit, golafrejat. Un tros de pastís, un
donut, un paquet de xocolatines. En un no res, tot empassat. I el cos necessitava hores per desfer-se de les
calories un altre cop.
Marliese Arold, Diagnòstic: anorèxia. edebé.

Com que semblava que estava a punt de ploure i no
duia paraigua, vaig enviar un missatge a la Carolina
amb el mòbil perquè em vingués a buscar. Era l’hora
que acabava la feina i podia acostar-se fins al pavelló
esportiu. No vaig haver d’esperar-la gaire estona. Va
arribar ben aviat, conduint el seu flamant automòbil
d’últim model.

6. Ús de h, l·l
L’últim divendres de mes els alumnes de 1r curs
d’Educació Primària del col·legi Pirineus van anar al
cinema amb molta il·lusió. Els monitors van col·laborar
amb els mestres en l’organització de la sortida.
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Una vegada em vaig haver dutxat i em vaig canviar
de roba, vaig sortir al carrer amb les vambes noves i
la gavardina i vaig mirar cap amunt: el cel era ple de
núvols, feia fred i bufava el vent. Sentia que em tremolaven els llavis.
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Van anar a veure una pel·lícula infantil que explicava
la història d’un peix petit que mossegava innocentment
un ham. Al pescador, però, la pobra bestiola li feia
pena i decidia tornar-lo a l’aigua. Els dibuixos dels
paisatges eren excel·lents, molt ben il·luminats, i també mostraven la vida dels amfibis que viuen a la vora
del riu en harmonia amb d’altres animals que habiten
aquests indrets, com ara les libèl·lules.

7. Ús de m/n/mp
L’Anna treballava des de feia només dues setmanes
en aquell diari local i no va tenir cap inconvenient a
desplaçar-se per a cobrir una notícia important. La
premsa del país es feia ressò dels canvis que estaven
succeint i les impremtes treien edicions especials
cada vespre. La raó era que el Govern s’estava pensant de decretar una amnistia per als presos per petits
delictes i això era símptoma que hi havia bones intencions. La intrèpida periodista va aconseguir una entrevista amb el president del Govern per a tractar
d’aquest i també d’altres assumptes.

A tothom li va agradar molt la pel·lícula, que era molt
llarga i va obligar els nens i nenes a sortir del cinema
com un coet per tornar a l’hora al col·legi. En arribar a
l’escola, ja amb més tranquil·litat, van haver d’elaborar
un resum de la pel·lícula, però abans van seleccionar
les principals escenes que havien vist.

—Senyor president, com s’explica que hi hagi hagut
una disminució del nombre d’atemptats? —va preguntar-li amb un somriure innocent, enmig del nerviosisme que hi havia a la sala, plena de gom a gom.

Aquest hivern sembla que farà força fred. L’herba no
ha pogut créixer prou i s’ha quedat a dos dits de terra,
ben curta. L’heura tampoc no s’ha enfilat gaire amunt
de les parets de l’ermita i els horts no han pogut donar
tots els seus fruits. La neu va arribar ahir amb un raig
de vent, abans d’hora, acompanyada d’una forta tempesta i tothom ha hagut de treure els abrics de l’armari
a correcuita. Al carrer homes i dones corren amb les
bufandes al voltant del coll i els vehicles circulen amb
dificultats. Hem vist com l’hotel ha quedat aïllat i han
hagut de suspendre el tradicional torneig d’handbol
que es fa aquest mes. Els més vells estan horroritzats.
Diuen que feia anys i panys que no nevava com neva.
Se’n fan creus.
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—Li confesso que el procés ha estat dur, però evidentment ara estem molt complaguts. I en tot cas això
sempre és un bon senyal que ha de convèncer tothom
que anem pel bon camí —va respondre el president,
amb to solemne—. Tanmateix cal tenir una immensa
prudència. Hem d’anar amb compte i no caure en
errors infantils, no precipitar-nos prenent decisions.
Tampoc no cal esperar una recompensa immediata
pel que fa al nostre comportament. És convenient
mantenir-nos tranquils.
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El text expositiu
Els partits polítics
Un partit polític és una agrupació de ciutadans que comparteixen uns mateixos principis d’ideologia política, és a dir,
un mateix projecte d’organització social i política. [...]
Per la seva condició d’agrupacions amb projecció social, els partits polítics tenen com a objectiu difondre el seu ideari entre la població. Mitjançant les eleccions, els partits demanen el suport de la població per poder accedir als òrgans del poder legislatiu i el poder executiu de l’estat, i dur a la pràctica el seu programa polític. El poder legislatiu el
representa el Parlament i té dues funcions principals: aprovar les lleis que han de regir un estat i controlar el govern.
El poder executiu és presidit per un cap de govern o primer ministre i s’estructura en ministeris o departaments. Tradicionalment, es considera que hi ha tres grans tipus de partits polítics: conservadors, progressistes i de centre.
Els partits conservadors
Els partits conservadors o de dreta són partidaris dels valors tradicionals, de la propietat privada i d’una economia
governada lliurement per la llei de l’oferta i la demanda, és a dir, que l’estat tingui una participació mínima en els
afers econòmics.
Els partits progressistes
Els partits progressistes o d’esquerra propugnen com a prioritat aconseguir la igualtat de drets i oportunitats per als
treballadors. Són partidaris que l’estat controli el sistema econòmic per evitar les desigualtats socials. Reben denominacions diverses: laboristes, socialdemòcrates, socialistes, comunistes, etc.
Els partits de centre
Són els que intenten conciliar els valors que consideren més positius de la dreta i de l’esquerra. Tenen en compte els
aspectes més moderats de les dues línies i eviten les posicions extremes. [...]
Altres tipus de partits
Al marge d’aquestes tres tendències, hi ha altres ideologies polítiques. Els partits nacionalistes defensen per damunt
de tot els interessos dels pobles als quals pertanyen. Els partits ecologistes o verds prioritzen la defensa del medi
ambient.
3E, La Multienciclopèdia Temàtica, Societat. Enciclopèdia Catalana (text adaptat).

El text instructiu
Pauta general d’actuació davant d’una situació d’emergència
La seqüència d’actuacions davant de les situacions d’emergència que precisen la nostra intervenció serà el que
anomenem PAS, que són les sigles de:
1. Protegir, tant l’accidentat o malalt com un mateix o els altres.
2. Avisar els serveis d’emergències.
3. Socórrer l’accidentat o malalt.
1. Protegir. Es tracta de no agreujar més la situació. Abans de dur a terme qualsevol acció, cal fer una valoració
acurada de l’entorn, per tal de detectar possibles riscos que ens puguin posar en perill i afectar la persona que
precisa la nostra ajuda, o tercers.
• Cal prendre mesures d’autoprotecció adequades sempre que sigui possible. Valorar les nostres capacitats, coneixements i mitjans.
2. Avisar. Truqueu al telèfon d’emergències 112. És un telèfon únic d’emergències d’ús en l’àmbit de tota la Comunitat Europea. Gratuït i per a qualsevol tipus d’emergències (policia, bombers, ambulàncies...). Cal informar del
que passa.
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• S’han de prendre les mesures oportunes per a evitar riscos addicionals. Exemples: incendi, electricitat...
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• En cas d’accident expliqueu com ha succeït (incendi, caiguda).
• Localització exacta dels fets, adreça, carrer, número, població... Si és possible demaneu que algú esperi l’arribada
de l’ajuda al carrer.
• Escolteu i respongueu el que us preguntin.
• Impressió general de les víctimes.
• Nombre de víctimes.
• Tipus de lesions o símptomes que presenten les víctimes.
• Cal constatar les característiques especials de la víctima (malalties prèvies, discapacitats...).
• Característiques especials de l’accident (risc d’incendi, accés difícil, mercaderies perilloses...).
L’avís pot donar-lo qualsevol persona (companys, etc.), i no cal que ho faci la persona que presta l’ajuda sanitària.
No pengeu el telèfon fins que us ho indiquin.
3. Socórrer. En primer lloc, cal tranquil·litzar la víctima i comunicar-li que l’ajuda ja està en camí. Es pot parlar amb
l’accidentat o malalt, encara que no respongui o us sembli que està inconscient.
• Determineu les possibles lesions que presenta, per tal d’establir les prioritats d’actuació i les precaucions que cal
prendre per no empitjorar la situació.
• Eviteu actuacions intempestives (sense tenir la seguretat de millorar la situació de salut o seguretat de la víctima).
• Cal tenir en compte que, moltes vegades, la víctima que més crida no és la més greu.
• No desplaceu ni moveu les víctimes innecessàriament. Cal saber esperar l’arribada dels serveis de socors.
• Eviteu la pèrdua de calor corporal (abrigueu la víctima).
Primers auxilis bàsics, Creu Roja.

El text argumentatiu
De buit en buit
Amb l’experiència acumulada dels seus 97 anys, el doctor Broggi diu que el món va malament. Acaba de publicar el
segon volum de les seves memòries i ha declarat: «No anem bé. Molta gent omple la buidor de la seva vida amb el
consum, amb l’adquisició de béns per ostentació. El món no pot aguantar més».
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Amb un llenguatge més tècnic, l’últim informe de Justícia i Pau diu exactament el mateix: «El consum creix d’una
manera desbocada; així ho mostren tots els indicadors: creix el nombre de consumidors, creix el consum de matèries
primeres, creix el consum de béns i serveis i creix el nivell de despesa per llar. El consum omple, en part, el buit que
han deixat la religió, la família, la comunitat, les utopies». Els autors d’aquest informe coincideixen literalment amb el
mític cirurgià de les Brigades Internacionals: el consum creix per omplir un buit. El que passa és que el consumisme
provoca un altre buit, que és el de la butxaca a final de mes i el de l’endeutament crònic al llarg de la vida, i encara
genera un buit més profund, que és el que descriu la novel·lista Carme Riera a La meitat de l’ànima: «La substitució
del sentit sacre pel consumisme forassenyat no sembla que hagi modificat gran cosa la condició humana; no li ha
atorgat més llibertat.
Continuem sent criatures en dependència, no de Déu sinó dels déus producte del mercat, dels clergues que prediquen sense assossec ni treva que l’únic camí possible per a la salvació terrenal, la felicitat immediata, és la possessió d’uns determinats béns, anunciats quasi sempre a televisió».
Sentim, doncs, el buit de la nostra frustració, però aquesta no és res comparada amb la que pateixen les víctimes del
nostre sistema: els 850 milions d’habitants del planeta que sofreixen fam o desnutrició. Per això, el doctor Broggi diu
que mai no havíem anat tan malament com ara; fets com la revolta que aquests dies s’estén pels suburbis d’Europa
són el fruit amarg de la injustícia que hem instaurat i engreixat.
Narcís-Jordi Aragó, El Punt, 14-11-2005.
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El text descriptiu
—Em dic Laura. Tinc setze anys. Visc a prop d’aquí, però a ningú no importa on exactament. Visc amb una tieta que
treballa de dependenta. Vaig néixer aquí, a Madrid. La meva mare es va morir en donar a llum. Ella tenia disset
anys. Segurament, a cap dels presents se li acut de pensar que, a aquesta edat, pogués estar casada. Del meu
pare, no en sé res ni m’importa. Suposo que encara és viu i que deu ser en alguna banda. Tots dos eren una mena
de hippies. Repeteixo curs.
Havent dit això, la Laura va seure amb l’esquena molt dreta i el cap alt. Mirava reptadorament el tutor, amb mig somriure irònic dibuixat a la cara. Podia escoltar el silenci que surava sobre l’aula després de la seva presentació, i en
gaudia. «Paparra», va pensar, «sou tots uns paparres. Tu ets un paparra», es referia a un company, assegut dues
fileres davant d’ella, que havia tombat el cap per observar-la. «I tu, una altra paparra», i ara era una companya de
l’esquerra, els ulls de la qual sentia clavats en el seu perfil, «i tu, i tu, i tu... Sou paparres al meu voltant.»
El tutor, igual com els alumnes, s’havia quedat immòbil. Seia sobre la seva taula amb els braços creuats i la vista
baixa, igual com si estigués obsessionat en les sabates d’algú. Igual com si sortís d’una meditació profunda, va sacsejar suaument el cap i va fer espetegar la llengua.
—Que els déus em protegeixin —va murmurar sense fe—. El següent, si us plau.
El següent es va posar dempeus i va informar la classe de qui era.
«Tu, una paparra fanàtica del futbol. El teu pare, cambrer; la teva mare, mestressa de casa; el teu cap tan buit com
una pilota [...].»
Els pensaments de la Laura s’avançaven a les presentacions dels seus companys. Allò l’avorria extraordinàriament.
Havia de submergir-se un altre any en l’ensopiment diari de les classes, en la rutina, en un aire viciat per les converses dessaborides d’adolescents histèrics i hiperactius. [...]
—Ep, òrfena!
El crit havia sortit de l’última filera. Havia estat pronunciat amb impertinència i autoritat [...]. Hi havia una taula solitària contra la paret del fons de l’aula. Abocat al damunt, un personatge escanyolit cridava i gesticulava exageradament. Tot i que aquella era la primera classe, i els assistents, desconeguts entre ells, no hi havia cap dubte que
aquell individu no pertanyia al grup. Resultava difícil calcular-ne l’edat per l’extraordinària quantitat de cabells negres
que li queien damunt del rostre. Una mena de serrell torrentós que li amagava els ulls. Se li endevinava un cos esprimatxat, però els moviments dels braços demostraven una energia anorreadora. Davant seu, sobre la taula, havia
deixat un monopatí, i tot el seu abillament imitava el més estereotipat dels joves afeccionats a l’skate: gorra de visera
capgirada, uns pantalons que li queien fins als genolls i, pel damunt, una samarreta quatre talles superior a la seva i
una camisa descordada gegantina. Però, tot plegat, com a conjunt, resultava tan perfecte, tan dissenyat, que semblava inevitablement una disfressa. Certament, no era fàcil arriscar-li una edat, qualsevol hauria pogut afirmar que
passava de la trentena. Un skateboarder de trenta anys i escaig en un grup de Secundària? Evidentment, era un
infiltrat. Però, com havia aconseguit passar desapercebut fins aleshores?

L’olor de carn, de peix, de flors i de verdures, es barrejava, i encara que no hagués tingut ulls, de seguida hauria
endevinat que m’acostava a la plaça de vendre. Sortia del meu carrer, i travessava el carrer Gran, amb tramvies
amunt i avall, grocs, amb campaneta. Amb el conductor i el cobrador amb vestits ratllats de ratlles fines que tot plegat feia gris. El sol venia tot sencer de la banda del Passeig de Gràcia i ¡plaf! per entre els rengles de les cases queia
damunt de l’empedrat, damunt de la gent, damunt de les lloses dels balcons. Els escombriaires escombraven, amb
les grans escombres de branquillons de bruc, com si fossin fets de pasta d’encantament: escombraven els reguerons. I m’anava ficant en l’olor de la plaça de vendre i en els crits de la plaça de vendre per acabar a dintre de les
empentes, en un riu espès de dones i de cistells. La meva musclaire, amb maneguins blaus i davantal amb pitet,
omplia mesures i mesures de musclos i petxines, ja rentats amb aigua dolça però que encara duien enganxada pels
dintres, i l’escampaven, olor de mar. Dels rengles de les tripaires sortia l’olor fada de mort. El rebuig de les bèsties tot
servia per ser venut damunt de fulles de col: els peus de cabridet, els ulls de cabridet amb l’ull de vidre, els cors
partits, amb un canal buit al mig, embussat per una gleva de sang presa: un glop de sang negra...
Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant. Club Editor.
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Milio Rodríguez Cueto, La Laura contra el temps. edebé.

Dictats i Antologia de textos
La narrativa (I): el conte
La flor de cirerer
Hi havia una vegada una nena que estava enfadada. Estava molt enfadada a la seva habitació, a l’últim pis d’un edifici
molt alt a la part alta de la ciutat, on s’havia mudat a viure amb la seva família després d’haver viscut uns quants anys
en una casa més petita del centre. Ara la casa era molt més gran i tenia una habitació per a ella sola amb un balcó amb
vistes a una plaça nova, petita, no gaire bonica: amb un banc en cada extrem, un jardí amb herba i flors blanques, un
sorral amb gronxadors on la canalla xisclava i tot d’arbres al voltant, prims, sense fulles, ben arrenglerats, tots llevat
d’un, que havia crescut en una punta i era encara més escarransit, potser una llavor de cirerer que havia vingut volant
de ves a saber on. No hi quedava bé, allà, separat dels altres. A la nena li feia arrufar el nas.
De ben menuda un dia la nena va perdre una joguina al carrer. Un altre es va tacar de fang els pantalons nous i la taca
no se’n va anar. També li van passar dues o tres coses més que no li van agradar gens i ja se li va quedar aquella cara
d’enfadada, que no li canviava per res del món.
Els pares estaven molt preocupats. La nena no havia après a somriure de petita i quan s’havia fet més gran encara no
en sabia. La majoria dels nens es cansaven de trucar-li al timbre de casa per baixar a jugar amb ells perquè, com que
estava enfadada, no es posaven d’acord en el joc i encara s’enfadava més. Això li va fer perdre molts amics i es veia
només amb dues nenes de tant en tant. Deien que si no reia devia ser perquè era una persona seriosa i que se’n podien refiar. Quan estaven juntes, que tampoc no era gaire sovint, no parlaven gaire i jugaven al parxís.
Els seus pares continuaven estant molt preocupats i la van portar a uns quants metges, que els van dir cadascun una
cosa diferent i no van poder treure’n l’aigua clara.
Així doncs, no baixava gaire al carrer i es passava les tardes a l’habitació llegint llibres molt gruixuts i mirant la ciutat per
la finestra. Allà lluny, després de la plaça i després d’uns quants carrers que baixaven muntanya avall com rierols, hi
havia el gran riu que la travessava, llarg, prim i brillant com una serp, d’aigües transparents i arbres a banda i banda
que deixaven caure les branques fins a l’aigua. Les cases que hi donaven, ben arrenglerades una al costat de l’altra i de
la mateixa mida, eren de color blanc i de color crema, i tenien tres o quatre pisos i moltes finestres a cadascun. Es distreia comptant-les i comptant també els cotxes que passaven, i així se li anava una mica la ràbia de la cara.
I així la nena va passar un any. Mentrestant, l’arbre solitari havia crescut tres o quatre pams i tenia algunes fulletes d’un
verd clar que apuntaven cap amunt, cap a la finestra de la Maria. Els altres arbres, alts i ben arrenglerats, de branques
gruixudes i plenes de fulles, semblaven mirar-se el cirerer menut que creixia d’esquenes a ells, com un intrús.
La nena es va fer noia i no somreia. Llegia molt, mirava pel balcó i de tant en tant la duien al metge, amb un llibre sota
el braç per si de cas s’havia d’estar molta estona a la sala d’espera. Hi anava molt tranquil·la: sabia que no li trobarien
res perquè no tenia res. Senzillament, no li venia de gust somriure. Al final els pares s’hi van acabar acostumant i ho
van deixar estar.
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Durant aquest temps el petit cirerer es va convertir en arbre. Aquelles escanyolides branquetes ara eren branques de
debò plenes de fulles d’un verd magnífic, punxegudes i amb forma de ve baixa per recollir tota l’aigua de pluja que podien. La part més alta del cirerer havia arribat fins a l’altura de la finestra d’aquella pobra noia enfadada que estava
acabant els seus estudis i no sabia què era riure ni somriure perquè no havia rigut mai ni havia sabut com s’ho feia la
gent per somriure.
Una tarda va tornar de l’escola amb cara d’haver-se avorrit com mai i va pujar a la seva habitació per capbussar-se en
una novel·la. Es va asseure a la seva butaca preferida, es va treure les sabates i va obrir el llibre amb un llarg sospir. Al
cap d’una estona, però, va notar que feia calor i va anar a obrir la finestra. Llavors es va adonar que davant seu hi havia
una cosa que no hi havia sigut mai, allà. Era un cirerer molt alt, tan alt que s’havia enfilat més amunt que la trista filera
de plàtans que vorejava la plaça i havia arribat fins a arran de la seva finestra. I, allà mateix, davant seu, havia obert la
seva primera flor mirant-se-la perquè ella també se’l mirés i es deixés estar per sempre més de buscar pobles i ciutats
darrere de l’horitzó, d’enfilar-se a dalt de tot del balcó més alt, de buscar amb els ulls la gent, els cotxes i les finestres
de les cases. La flor se li havia obert, petita i blanca, davant la seva mirada per il·luminar-la amb un somriure també
petit i curt que havia de créixer potser demà, potser dies després, i que li il·luminaria també els ulls, el front, les mans i
el cos sencer. Feliç, la Maria va estirar una mà tancant el llibre i es va aixecar per tocar amb la punta dels dits els pètals
tendres i inexperts d’aquella primera flor. Alhora, va sentir com a baix, a la plaça, uns nois reien.
Albert Vilanova (text inèdit)
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La narrativa (II): la novel·la
A les nits, Badalona mostra més la seva condició de ciutat massa propera a una gran capital. La proximitat de Barcelona fa que l’oci i el moviment nocturn es vegin alterats per aquesta gran metròpoli que s’aixeca a poques parades
de metro, a cavall d’una ruta d’autobús, a un cop de cotxe. Barcelona exerceix el seu influx i no afavoreix una vida
social pròpia més enllà de la mitjanit. A Badalona hi ha bars i discoteques, però són fora de la zona centre. Posats a
avorrir-se, fins i tot va estar a punt de quedar-se sense cap cinema. Van tancar les multisales de Montigalà, els cinemes Picarol, i encara sort del Màgic, si no la tercera ciutat de Catalunya en nombre d’habitants s’hauria hagut de
passar als DVD casolans i a les crispetes de microones.
Per això sortir de nit pels carrers del centre de Badalona és una garantia de no trobar-se aglomeracions de gent que
dificultin el pas de vianants i vehicles. Una realitat que, per a segons quines activitats, pot ser un avantatge.
La furgoneta Opel Movano 2.5 CDTI de color negre es mou com un gran depredador nocturn. El seu motor de quatre
cilindres en línies i 146 cavalls de potència la converteix en una màquina poderosa, preparada i força silenciosa. A
dins, cinc homes: un al volant, un altre de copilot i tres més asseguts a terra, a la part posterior. Fa estona que volten
pels carrers propers al nou port esportiu, una zona en expansió on encara costa més trobar moviment que al centre.
De cop i volta, el copilot li pica suaument al braç al conductor per reclamar la seva atenció mentre mou la mà dreta
de dalt a baix, convidant-lo a frenar, a disminuir la velocitat. S’acosta un Skoda Superb Elegance de color granat.
S’atura davant l’entrada d’un garatge particular. Els dos homes fixen la mirada i tensen els músculs. La porta automàtica del garatge comença a pujar de manera lenta. Intercanvien una mirada ràpida. A veure si hi ha sort.
Sense esperar que s’acabi d’obrir del tot, l’Skoda es capbussa a l’interior del forat que s’està obrint.
Perfecte. Ha fet el que s’esperava, el que fa mig món, entrar a casa sense pensar-s’ho, sense esperar que es tanqui
la porta darrere seu. Un toc a l’accelerador i el motor respon sense problemes. La Movano es posa en marxa i entra
al garatge seguint el Superb. Una maniobra ràpida, just en el moment que el mecanisme emetia l’ordre de tancar. La
cèl·lula fotoelèctrica els detecta i atura la porta que, després d’un petit sotrac, torna a obrir-se suaument. Respiren
tranquils. Els tres homes de la part del darrere miren cap al sostre i somriuen en silenci.
Jordi Cervera, La mort a dos-cents deu. edebé.

La poesia

Al cim d’un promontori que domina
les ones de la mar,
quan l’astre rei cap al ponent declina,
me’n pujo a meditar.
Amb la claror d’aqueixa llàntia encesa
contemplo mon no-res;
contemplo el mar i el cel, i llur grandesa
m’aixafa com un pes.
Eixes ones, mirall de les estrelles,
me guarden tants records,
que em plau reveure tot sovint en elles
mos somnis que són morts.
Aixequí tants castells, en eixes ribes,
que m’ha aterrat lo vent,
amb ses torres i cúpules altives
de vori, d’or i argent:
poemes, ai!, que foren una estona
joguina d’infantons,
petxines que un instant surten de l’ona
per retornar al fons:
vaixells que amb veles i aparell s’ensorren

en un matí de maig,
illetes d’or que naixen i s’esborren
del sol al primer raig:
idees que m’acurcen l’existència
duent-se’n ma escalfor,
com rufagada que s’endú amb l’essència
l’emmusteïda flor.
A la vida o al cor quelcom li prenen
les ones que se’n van;
si no tinc res, les ones que ara venen,
digueu-me: què voldran?
Amb les del mar o amb les del temps un dia
tinc de rodar al fons;
per què, per què, enganyosa poesia,
m’ensenyes de fer mons?
Per què escriure més versos en l’arena?
Platja del mar dels cels,
quan serà que en ta pàgina serena
los escriuré amb estels?
Jacint Verdaguer, Obres completes. Selecta.
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Vora la mar

Dictats i Antologia de textos
Cançó de vesprada

S’ha despertat tot l’amor
sota la volta d’estels.
¿Déu no es mostra al nostre enyor
en el seu món, sense vels?
S’escolta com el trepig
d’una bellesa immortal.
Voler l’impossible ens cal,
i no que mori el desig.

Tres grans pins, vora el camí,
alcen llurs ombrívols fronts.
El vent, que no vol dormir,
els omple el cor de cançons.
Camp i camp. Es vessa al mig
una campana vespral...
Voler l’impossible ens cal,
i no que mori el desig.

Marià Villangómez, Elegies i paisatges.

El teatre
Acte segon
ESCENA II

NURI: Vejam, digues.

Manelic, Nuri i Marta. Ve de l’interior de la casa.

MANELIC (molt trist): Doncs posava una pedra a la fona,
donava jo tres tombs tancat d’ulls, feia que espetegués
en l’aire la fona, i al llençar la pedra mirava, segur de
que cap allà on cauria aquella pedra hi seria ella, que
creixeria aleshores hermoseta com una mata de flors
per a mi, per a mi sol! I la pedra queia cada vegada
cap a llevant, i la Marta ve d’una terra baixa, encara
més baixa que aquesta: de la vora de la mar! Quina
malaventura!

NURI: Bo, la Marta! Fujo!
MANELIC: No et moguis!
MARTA (a part): Sempre aquesta mossota amb ell!
Sempre! Si estés anguniat per mi no li agradaria parlar amb ningú! (Va a la llar i mou el foc, sobre el qual
hi haurà una olla. Va arreglant el dinar.) Aquest foc...
que sembla que avui ho faci expressament de no
encendre’s! De què deuen parlar, ara?... Doncs jo no
ho vull que parli més amb la Nuri! (Fa un pas per
anar-hi; s’atura.) Oh! Déu meu! No li puc manar res jo
a aquest home! (Se’n va per la porta de l’esquerra.)

NURI: Vaja, home, no ploris! Que jo no vull que ploris!
(Renyant-lo com si ell fos una criatura.) Ves qui te les
feia tirar aquelles pedres! Dolent! I si hagués passat
algú per la muntanya i l’haguessis tocat?... (Ella riu.) A
riure de seguida! De seguida! He, he, he! (Es posa a
plorar al veure que ell no riu.) Té, ja deus estar content!
M’has fet plorar! Malviatge l’home! I jo que no ho sé de
què ploro!

NURI: Ja és fora: i nosaltres calladets com si no hi
fóssim, oi?
MANELIC: Sí, Nuri.
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Nuri: Jo estava callada perquè comptava punts. I tu,
què feies ara?
MANELIC: Jo comptava... dies.

MANELIC (per ell mateix, plorant): No van atrapar a
ningú, no, aquelles pedres; que m’han atrapat a mi,
que les he sentides al mig del pit, i totes!

NURI: Dies? He, he, he! Que te l’estimes força, tu, a la
Marta?

MARTA (tornant. A part): Encara aquí tots dos! (Cridantla.) Nuri!

MANELIC: Més que a tot lo del món!... Més; molt
més!... ¿Com t’ho diré a tu que ets una nena encara?... Perquè jo a la Marta me l’estimava abans, molt
abans de conèixer-la. I me l’estimava tant, que el dia
que la vaig veure allà dalt, quan me van dir si m’hi
volia casar, vaig respondre: «És clar que sí que la
vull!» I li anava a dir a ella... «Vaja, que n’has fet massa de trigar tant temps a venir, Marta!» Si jo t’ho contés tot!...

NURI: La Marta! La Marta! Té el mocador, té. Que no
vegi que plores!
MANELIC (a la Nuri, sense pendre-l’hi): No, si jo no
ploro; no ploro. (Fent per estar serè i apartant-se.)
NURI (a la Marta): He, he, he! Me pensava que era seu,
aquest mocador! Com que soc tan criatura!
MARTA (amb emoció que no pot reprimir): Nuri!... que
no et vull veure més aquí a casa, ho sents? Que no
vull que tornis!

NURI: Au, conta-m’ho. Conta-m’ho!

NURI: Manelic, corre; que em treu la Marta! (En Manelic
segueix apartat.)

MANELIC: Que jo, Nuri, més vegades me l’havia mirada la terra baixa del cim d’aquelles crestes agudes!... I
em preguntava, quan lo sol batia per tot aquell bé de
Déu de muntanyes, que semblaven muntets de sorra,
¿per a on deu ser la xicota que haig de tenir per dona? I saps què feia per a saber-ho?

MARTA (tractant de dissimular la gelosia): No és que et
tregui jo; sinó que avui estic... que si enraonen sembla
que tot m’ho sento aquí dintre. (Per son cap.) Que estic
més malalta... (Anant cap al foc i ventant de pressa.)
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Àngel Guimerà, Terra Baixa.
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La cançó

Cant a l’aigua
Aigua que alegre canta,
aigua que viva salta
i es llença sense por.
Voldria ser com l’aigua
senzilla i generosa
que es lliura a qui té set.
Voldria ser com l’aigua
que fecunda i frondosa
dona vida al desert.
Voldria ser com l’aigua
que transparent i viva
renova la cançó
i essent així com l’aigua,
aigua que alegre canta,
cantar el cant de l’amor.

A Rússia
Catedrals plenes de sargantanes,
són verdes, són blanques,
i una flor surt dins una teulada
més groga i més alta.
Dues cullerades de sucre,
suc de taronja, sa boira d’Escòcia
(ses faldes d’Escòcia).
Dues cullerades de sucre,
suc de cafè, cafè de Colòmbia.
Catedrals amb dormideres i dones,
se tanquen ses portes,
i, dedins, jo sé que ja som a Rússia
i tocant sa veritat d’una rasca insuperable.
A Rússia hi viu sa gent amb zero graus,
se congelen i s’aguanten.

Esquirols, cançó escrita per Joan Vilamala.
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Vent que mou el temps
T’imagino cap per avall,
amb les cames a una branca i el teu cos,
que es va gronxant,
mentre cauen pensaments
que es desprenen amb la força d’un got d’aigua a l’inrevés.
Un, dos, tres…, són les últimes gotes, i res més.
Tres, dos, un…, s’evaporen i s’enfilen cap amunt,
amunt, amunt, van tan amunt…
Que l’aire es torna vent, vent que mou el temps,
temps que passa ràpid i fa empentes al present,
present damunt del cap
i el cap massa ocupat
a no deixar-se res a les butxaques del passat.
Vent que mou el temps.
Moviment que fa camí,
omple un núvol d’energia que passeges amb un fil.
Gira-sols buscant la llum,
tots en fila i pentinats com si esperessin veure algú.
Un, dos, tres…, són les últimes gotes, no n’hi ha més.
Tres, dos, un…, s’evaporen i s’enfilen cap amunt,
amunt, amunt, van tan amunt…
Que l’aire es torna vent,
vent que mou el temps,
temps que passa ràpid i fa empentes al present,
present damunt del cap,
i el cap massa ocupat
a no deixar-se res a les butxaques del passat.
Passat que és un moment, moment amb detergent
que renta les estones que vas viure i les estén,
i eixuga el mateix vent, el vent que mou el temps,
el temps que passa ràpid i fa empentes al present.
Vent que mou el temps.

Batega el mar amb cada ona que ve i va.
La ressaca esborra el camí aventurer
de cada ona que ja no hi és.
Batega el cel amb tempesta permanent, ja ho veus.
I trontollen les estrelles tenen por de capbussar-se en
la foscor.
Batega el circ en cada somriure petit.
S’encén la màgia i crema el desig, s’estén el somni a l’infinit.
Batega el cor quan s’emplena d’il·lusió i no dorm.
Avui és demà i l’ahir sempre se’n va però encara sento
la teva mà.
Recordo quan, mirant estrelles al port,
pensàvem que podia ser
que algú a l’altre costat del món
les estigués mirant també.
Com un mirall i el seu reflex...
Imagina que gira el món sencer
i a la ciutat dels adormits la son fuig per sempre, ve i va,
una veu rebel que la guitarra farem lliure per sempre,
roba estesa i arrels,
una cançó ressona a Barcelona encara i per sempre, ve i va.
Quan es fa de dia a la ciutat dels adormits,
tothom persegueix les hores.
Mai no s’adormen els despertadors.
Mai no es desperten les persones.
I en algun racó d’aquest desastre el matí és un sastre
que amb el sol i la persiana
embasta un vestit de llum sobre el teu cos.
Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit
com un borratxo que balla mentre desmunten l’orquestra.
Que a fora s’ensorri el món.
Que caiguin mil tempestes.
Desfarem amb els peus, a poc a poc, les onades de la pressa.
Que s’ensorri el món.

Blaumut, cançó editada al disc El primer arbre del bosc (2015).

Txarango, cançó editada al disc Som riu (2014).
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Batega el mar

Antònia Font, cançó editada al disc A Rússia (2001).
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El text persuasiu
Missatge del secretari general de les Nacions Unides amb motiu
del Dia Internacional de la Democràcia
Aquest any, el Dia Internacional de la Democràcia se celebra només uns quants dies abans que tingui lloc la
Cimera sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, organitzada per les Nacions Unides a Nova York.
Mentre els dirigents del món es reuneixen per impulsar avenços importants en un termini que abraça fins al
2015, disposem d’una oportunitat important per a subratllar la funció decisiva que exerceix la democràcia a l’hora
de fer reduir la pobresa i promoure el benestar de les persones.
En la Cimera Mundial que es va celebrar fa cinc anys, tots els dirigents mundials van convenir que la democràcia, el desenvolupament i els drets humans són interdependents i es reforcen entre si. I en la Declaració del
Mil·lenni de l’any 2000, tots els governs del món van decidir no escatimar «cap esforç a l’hora de promoure la
democràcia i enfortir l’imperi del dret i el respecte de tots els drets humans i totes les llibertats fonamentals internacionalment reconeguts, incloent-hi el dret al desenvolupament».
Elements com la transparència, la rendició de comptes i un govern receptiu són essencials perquè la nostra tasca a favor del desenvolupament es coroni amb èxit.
Mecanismes sòlids de control, una societat civil dinàmica, el lliure intercanvi d’informació i idees, i la participació
ciutadana —trets distintius de la democràcia— són també ingredients crucials per a generar creixement econòmic i garantir la justícia social.
L’avenç de la democràcia no és un procés lineal ni irreversible. Recentment, en nombrosos llocs del món hem
assistit a situacions en què les consecucions de govern democràtic assolides amb tant d’esforç estaven greument amenaçades. En algunes societats, els defensors de la democràcia i els activistes de la societat civil han
hagut de fer front a noves mesures de confrontació. En d’altres, s’ha subvertit, s’ha alterat o s’ha enderrocat
l’ordre constitucional, en alguns casos de manera violenta.
A tots ens haurien de preocupar aquesta mena de retrocessos, que no s’han de convertir en una tendència.
Qualsevol revés en els avenços democràtics suposa, també, un revés per al desenvolupament. Aquest té moltes
més possibilitats de fructificar si els ciutadans disposen d’oportunitats reals d’influir en el seu propi govern i si
disposen de l’ocasió de compartir els fruits del progrés.
Això imposa una responsabilitat a la comunitat internacional. Els pobles de tot el món giren els ulls envers les
Nacions Unides perquè contribueixin a protegir i fomentar la democràcia, els drets humans i l’Estat de dret. Dirigeixen la mirada cap a nosaltres perquè complim els compromisos que hem contret durant l’última dècada.
Amb motiu d’aquest tercer Dia Internacional de la Democràcia, demano als ciutadans i als governs d’arreu del
món que commemorin la jornada amb activitats a través de les quals destaquin el suport que donen a la democràcia. Reconeguem que el govern democràtic és un anhel que comparteixen i manifesten persones d’arreu del
món. La democràcia és una finalitat per dret propi, i també és un mitjà indispensable per a assolir el desenvolupament de tota la humanitat. Fem que aquest missatge se senti en la Cimera sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i en tots els racons del món.
Ban Ki-moon, secretari general de les Nacions Unides, 15-9-2010.
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http://www.un.org (text adaptat).
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Les aventures de Pere Vidal. La casa sota la sorra. Guió de Joaquim Carbó i dibuixos de Josep Madorell.
Publicat a Cavall Fort i posteriorment per J. Tremoleda, 1968.
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