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1. UN RELAT AMB UNA ALTRA VEU

Pàgina 4. Exercici 1.

Pàgina 4. Exercici 2.

Pàgina 5. Exercici 3.

2
Una nit vaig sentir que la gent cridava davant de la meva porta. Alguns servents de l’emperador havien vingut a 
demanar-me ajuda perquè hi havia un incendi a les habitacions de l’emperadriu.

1
Feia temps que jo vivia al país de Lil·liput, on tot era tan petit! Estava content perquè la gent em tractava bé i 
l’emperador em respectava.

3

Em vaig aixecar d’un salt i vaig córrer cap a palau. La gent abocava galledes d’aigua sobre el foc, però eren de la 
mida d’un didal i no aconseguien apagar les � ames, cada vegada més altes i virulentes. El palau hauria quedat 
completament destruït si jo no arribo a tenir una idea que va salvar-lo. La nit abans havia begut molt d’un vi 
deliciós i molt diürètic. Tenia la bufeta de l’orina ben plena i vaig comprendre que, si la buidava sobre les � ames, 
aconseguiria apagar el foc.

5
Però no vaig esperar a rebre les felicitacions de l’emperador, perquè no estava segur que li agradés gaire el que 
havia fet. A l’emperadriu li repugnava la manera com havia apagat el foc i no va voler viure mai més a palau.

4
Així ho vaig fer, i amb tanta quantitat i destresa, que en tres minuts l’incendi va quedar apagat.

Situació inicial S’hi mostren les característiques del protagonista i les circumstàncies 
que l’envolten.

Desencadenament 
de l’acció

Apareix un problema que obliga el protagonista a actuar.

Desenvolupament 
de l’acció

Inclou totes les accions que realitza el protagonista per intentar 
resoldre el problema plantejat. És la part més llarga del relat.

Desenllaç de l’acció El problema inicial es resol de manera positiva o negativa.

Situació � nal El protagonista i les circumstàncies han canviat a causa de les accions 
viscudes.

1. Situació inicial En Gulliver vivia bé al país de Lil·liput.

2. L’acció es 
desencadena

Es declara un incendi a la cambra de l’emperadriu i alguns servents 
demanen ajuda a Gulliver.

3. L’acció es 
desenvolupa

Gulliver veu que els esforços que fa la gent  per apagar el foc són insu� -
cients i té una idea.



Pàgina 5. Exercici 4.

 Pàgina 6. Exercici 5.

És una dona positiva i 
divertida.

Amics, no podreu parar de riure quan us expliqui el que va passar 
l’altre dia a palau. És tan fantàstic! ...

És una dona distant i 
objectiva.

Us exposaré amb el màxim de claredat i rigor els fets que van 
succeir al meu palau ara fa pocs dies...

És una dona exigent i 
histriònica (exagerada).

Voleu callar i escoltar-me! El que va passar és per tancar Gulli-
ver a la presó. No em em fa gens de gràcia pensar en la barroeria 
d’aquell desgraciat. L’altre dia...

És una dona angoixada 
i pessimista.

Intentaré recordar i explicar la tragèdia que vam viure l’altre dia. 
Quan hi penso encara tremolo i tinc malsons...

4. L’acció arriba a 
un desenllaç

Gulliver apaga el foc orinant sobre les � ames.

5. Situació � nal A l’emperadriu li repugna la manera com s’ha apagat el foc i no vol viure 
mai més a palau.

Eren centenars i cridaven: “Foc! Foc!”.  
2. L’acció es 
desencadena

Vivia en un antic temple, que era l’edi� ci més gran de tot el regne.
1. Situació 
inicial

Com que hi havia lluna plena, hi veia molt bé i no vaig aixafar 
ningú pel carrer. 

3. L’acció es 
desenvolupa

Tots estaven desesperats i ja donaven per perdut el palau.
3. L’acció es 
desenvolupa

I es va traslladar a unes altres habitacions, les més allunyades d’aquell indret.
5. Situació 
� nal

Havia salvat el palau de la destrucció!
4. L’acció 
arriba a un 
desenllaç

Parts del relat



2. UN RELAT CORREGIT I ACABAT

3. UN RELAT AMPLIAT

Pàgina 8. Exercici 2.

Pàgina 14. Exercici 3.

Possible opció de correcció del text 

Un cambrer 
Un cambrer entra a la cambra frigorí� ca d’un restaurant i veu un plat de mandonguilles. Es recorda 
que és l’aniversari de les seves � lles bessones i decideix (portar–los-les, que els les portarà, portar-les-
hi, que  les hi portarà). Les posa en una bossa de plàstic i se les amaga a les butxaques de l’uniforme de 
cambrer. De sobte, la porta de la cambra frigorí� ca es tanca i el cambrer s’adona que no pot sortir-ne / 
no en pot sortir. La cap de cuina obre la porta per agafar les mandonguilles, però no les troba.  Llavors, 
hi veu el cambrer amagat en un racó i... 

Així doncs, / Per tant, / De manera que.../ Per això, /
 Per aquest motiu,  / En conseqüència,

Perquè.../ Ja que.../ Com que.../ Per culpa de.../ 
Gràcies a.../ A causa de...

Abans.../ Poc abans.../ En aquell moment.../ Llavors.../ 
Anteriorment.../ Aleshores...
Al mateix temps.../ Simultàniament.../ Mentre.../ 
Mentrestant.../ Quan.../ A continuació.../ Tot seguit.../ 
De sobte.../ De cop i volta...
Després.../ Més endavant.../ Poc després.../ Mé s tard.../ 
Al cap d’una estona.../ Al cap d’uns quants dies.../
Passat un temps... 

Per indicar 
el pas del 
temps

Per introduir 
la causa dels 
fets

Per introduir la 
conseqüència 
dels fets



4. UN RELAT SEMBLANT

Pàgina 18. Exercici 3.

Pàgina 18. Exercici 4.

diàleg en estil directe
Reprodueix les paraules exactes dels personatges.

diàleg en estil indirecte Obliga a canvis lingüístics en els temps verbals i 
en els mots que fan referència a l’emissor, 
al receptor, al temps i a l’espai.

discurs narrativitzat No intenta reproduir les paraules usades, sinó 
reduir-les a la mínima expressió, com s’ha fet 
en la sinopsi inicial.

Discurs directe Discurs indirecte

Soc feliç només de mirar-te als ulls. Li va assegurar que era feliç només de mirar-la als ulls.

Ho dius de debò? Li va preguntar si ho deia de debò

Només sé que t’estimo i tu m’atabales amb preguntes. Li va respondre que només sabia que l’estimava i ella 
l’atabalava amb preguntes.

diàleg en estil indirectediàleg en estil indirecte

Com puc tenir la certesa que tu m’estimes? Li va preguntar com podia tenir la certesa que ell l’esti-
mava?

Poc m’estimes, si tan poca cosa fa que et decebi. Va respondre que poc l’estimava, si tan poca cosa feia 
que el decebés.



5. UN RELAT CAPGIRAT

Pàgina 23. Exercici 2.

Pàgina 23. Exercici 4.

En sentir el cant de les sirenes, Ulisses pregava i pregava que el deslliguessin, però els mariners no li 
feien cas i continuaven remant. Abans havien passat a prop de l’illa on hi havia una gran pila d’ossos 
humans i les sirenes cantaven i demanaven a Ulisses que aturés la nau Però Ulisses havia posat en 
pràctica un estratagema per poder escoltar el cant sense perill. Va tapar amb cera les orelles dels seus 
companys perquè no el poguessin sentir, mentre que ell no se les va tapar. I els va demanar que el lli-
guessin ben fort al pal major de la nau i no el deslliguessin encara que els ho ordenés. El dia abans els 
mariners havien albirat l’illa de les sirenes. Les sirenes tenien una veu tan melodiosa que embruixava 
tots els homes que sentien el seu cant. Quan els mariners en sentien les veus, ja no desitjaven tornar a 
casa mai més. Tot va començar quan, un cop acabada la guerra de Troia, Ulisses navegava amb els seus 
companys per la Mediterrània camí de la seva pàtria, Ítaca. Era una travessia perillosa, perquè el déu 
Posidó estav decidit a posar-hi tota mena de difcultats.

Per descriure el cel 
durant la travessia.

llamps i trons, ràfegues de vent, núvols foscos, vents huracanats, ploure a 
bots i barrals, cel tapat i ennegrit, encapotar-se, ennuvolar-se, enfosquir-
se, emboirar-se, xàfecs

Per descriure el mar 
durant la travessia.

com una bassa d’oli, mar arrissada, maregassa, mar brava, cop de mar, 
mar picada, mar de fons, créixer la mar, in� ar-se la mar, encabritar-se les 
onades,  marejol, onatge

Per a descriure el cant 
de les sirenes. 

harmònic, sensual, melodiós, dolç, tremolós, trepidant, suau, estrident, de-
liciós, suggeridor, sublim, cadenciós

Per a descriure com se sent 
Ulisses quan no es pot deslligar. 

desesperat, furiós, enfurismat, fora de si, furibund, enrabiat, frenètic, ra-
biós, colèric, irat, enutjat, indignat

Per descriure el cel 
durant la travessia.

Per descriure el mar 
durant la travessia.

Per descriure les accions dels 
mariners. 

córrer amunt i avall de la coberta; alçar o abaixar veles; caure al mar; 
marejar-se; aguantar ben fort el timó; navegar contra el vent de proa; 
dirigir la nau a babord o a estribord; ofegar-se; mantenir el rumb; 
percebre l’aire ple de tensió

Per descriure la sensació de perill. no sentir-se les veus; sentir un soroll escruixidor; sentir-se indefensos, 
esporuguits; pensar que tot s’acaba; veure a venir la mort; sotsobrar 
l’embarcació; anar a la deriva, tenir només un bri d’esperança; 
relliscar



6. UNA NARRACIÓ TEATRAL

Pàgina 27. Exercici 2.

Pàgina 27. Exercici 3.

Personatges que apareixen en 
escena

PARIS, HERMES, HERA, ATENA I AFRODITA

Localització i moviment dels 
personatges

Paris assegut a terra.
Hermes i les deesses entren per la dreta.

Decoració Una roca.

Objecte important Una � auta.

Indicacions de so Se sent una música de � auta.

El personatge que parla HERMES, ATENA, HERA, AFRODITA, PARIS 

Els gestos i els moviments 
dels personatges

(Assenyalant les tres deesses)
(Mostrant-li la poma.)

La manera de parlar 
dels personatges

(Alçant la veu.) 
(Amb èmfasi.)

Els objectes importants (Li dóna la poma a PARIS.)



Pàgina 28. Exercici 4.

Pàgina 28. Exercici 5.

Per descriure: Expressions:

La manera de parlar en veu baixa, abaixant la veu, parlant 
de pressa, parlant molt alt, 
quequejant, 
amb veu tremolosa, amb veu 
potent, amb veu insegura, alegre, 
despreocupat, entusiasmat, 
orgullós, espantat, il·lusionat...

L’escenogra� a
a la dreta de l’escena..., a 
l’esquerra..., al fons..., al costat de, 
al davant, hi ha un..., es veu un..., se 
sent..., va vestit amb..., porta...

El moviment
acostant-se a, allunyant-se de, 
apropant-se a, agafant-la de la mà, 
girant-se, caminant a poc a poc, 
caminant de pressa, assegut, dret, 
ajupit, agenollat a terra, alçant el 
braç,  tancant els ulls, picant de 
mans...

Temps narratiu Acotació

Es va alçar i es va dirigir a 
Helena, tendrament.

  (S’alça i es dirigeix a Helena, tendrament.)

Va posar el cap de Paris sobre el 
seu cor.

(Posa el cap de Paris sobre el seu cor.)

Se li va il·luminar la cara 
en entrar, va creuar el braç 
dret sobre el pit i va inclinar 
lleugerament el cap, sense deixar 
de mirar-la.

(Se li il·lumina la cara en entrar, creua el braç dret sobre el 
pit i inclina lleugerament el cap sense deixar de mirar-la.)

Per descriure: Expressions:

L’escenogra� a

El moviment

AcotacióTemps narratiu



7. UNA NARRACIÓ PARAL·LELA

7. UNA NARRACIÓ PARAL·LELA

Pàgina 34. Exercici 3.

Pàgina 36. Exercici 1.

El gat s’en� la.
Els ocells s’espanten.

El gat es mou.
El gat miola.

Una gallina s’espanta i fuig.
Les aus es desperten.

El gat està a l’aguait.
El gat caça l’ocell.
      
L’ ocell mor.
El gat es menja l’ocell.

El gat menja l’ocell.
El gat es llepa la cua.

Part 1 Ús de la coma en Exemple del text original
l’enumeració de les 
característiques de 
l’objecte que es

Cafeteres: precioses, blanques, amb una taronja 
pintada, partida en dues meitats...

descriu Exemple del text paral·lel
Bicicleta: vermella, vintage, amb parafangs i amb una 
cistella al davant que era d’alumini.

Exemple del text original
Part 2 Ús d’ oracions de 

relatiu amb que
Tres braçalets de rotllana que feien joc amb les 
arracades. Un portamonedes blanc, que era d’hule.

Exemple del text paral·lel
Una funda de mòbil amb unes lletres blanques que 
deien en anglès mal escrit “talkin me” que la Lola 
m’havia regalat pel meu aniversari.

Part 3 Ús de verbs en Exemple del text original
imperfet d’indicatiu 
per a la descripció.

Hi havia � ors amb una bombeta a dintre i tot el 
sostre era com un paraigua a l’inrevés. 

Exemple del text paral·lel
Hi havia mòbils per tot arreu i la sala era com una 
o� cina.

Ús de la coma en 
l’enumeració de les 
característiques de 
l’objecte que es
descriu

Ús d’ oracions de 
relatiu amb que

Ús de verbs en
imperfet d’indicatiu 
per a la descripció.

Part 3

Part 2

Part 1

1 1

1

1

1

1

2 2

2

2

2

2



Pàgina 37. Exercici 2.

Pàgina 37. Exercici 3.

Versió 1
1. El felí executa una dansa.
2. Obre la boca i miola.

El felí va executar una dansa salvatge. A continuació, va obrir la boca i 
va deixar anar un miol. 

Versió 2
1. Obre la boca i miola.
2. Executa una dansa.

El felí va obrir la boca i va deixar anar un miol després d’haver executat 
una dansa salvatge. 

Versió 1
1. Els animals es desperten.
2. Els animals amaguen el cap 
sota l’ala. 

En sentir el crit, al galliner i al colomar tots els animals es van 
despertar esgarrifats i van amagar el cap sota l’ala.

Versió 2
1. Els animals amaguen el cap.
2. Es desperten.  

Al galliner i al colomar tots els animals van amagar el cap sota l’ala. 
S’havien despertat esgarrifats en sentir el crit del gat. 

Versió 1
1. El gat està a l’aguait.
2. El gat caça l’ocell.

El gat, l’Albert, va saltar a la gespa i s’hi va quedar immòbil, a 
l’aguait. Els seus ulls oberts i grocs lluïen en la foscor. Es va 
sentir un soroll de fullaraca remoguda i el gat va tornar amb un 
ocellet immòbil entre la mandíbula.

Versió 2
1. El gat caça l’ocell.
2. El gat està a l’aguait.

En aquell moment, es va sentir un soroll de fullaraca i el gat va 
tornar amb un ocellet entre la mandíbula. S’havia quedat immòbil 
i a l’aguait una bona estona esperant la seva víctima. 

Versió 1
1. El gat clava les ungles.
2. El gat llepa la sang.

El gat va clavar les ungles al pit de l’au i anava separant la carn 
tendra i els ossos fràgils. Després, amb els ulls aclucats, va llepar 
lentament la sang que rajava de la ferida, assaborint-la.

Versió 2
1. El gat llepa la sang.
2. El gat clava les ungles.

El gat va llepar lentament la sang que rajava de la ferida, 
assaborint-la. Prèviament, havia clavat les ungles al pit de l’au i 
havia anat separant la carn tendra i els ossos fràgils. 

Pàgina 37. Exercici 2.

Versió 1

Pàgina 37. Exercici 3.

Versió 1

Versió 1

Versió 1

Paràgraf 2

Paràgraf 3

Paràgraf 4

Paràgraf 5



Versió 1
1. El gat menja l’ocell.
2. El gat es llepa la cua.

Després es va menjar l’ocell sense pressa, es va netejar i es va 
llepar la punta de la cua, que encara conservava la humitat de la 
nit.

Versió 2
1. El gat es llepa la cua. 
2. El gat menja l’ocell.

Es va netejar i es va llepar la punta de la cua, que encara 
conservava la humitat de la nit després d’haver-se menjat l’ocell 
sense pressa. 

Versió 1

Paràgraf 6

9. UN RELAT DE POR

Pàgina 42. Exercici 1.

Pàgina 43. Exercici 2.

3. amb el nas enganxat al vidre
9. retrunyen pel forat de l’escala 
5. amb la veu esquerdada
4. de seguida deixa de tenir cap gràcia.
1. una claror groga i trista 
6. amb les seves arrels recargolades
8. amb cada esclat de llum
7. una sensació estranya 
2. el cor desbocat com un cavall al galop i moltes ganes de fugir, però no sé on 

blavosos 
resplendents

aterridors

enormes
fantasmagòriques

misterioses

groga i trista
térbola i grisa

desbocat
desassossegat

trasbalsat

ronca
esquerdada
tremolosa

déspant
d’angúnia
de pànic

estranya
indescriptible
inexplicable

seca
aspra
eixuta

uns 
llampecs

Una veu 

Unes 
ombres 

Un crit/
Una cara 

Una llum/
Una claror 

Una por 

Una cara Un cor 



Tremolar com una fulla.
Tenir la pell de gallina.
Tenir els cabells de punta.
Estar més mort que viu.
No tocar-li la roba a l’esquena.
Glaçar-se la sang a les venes.
Passar la nit del lloro.
Ser un manyoc de nervis.

Pàgina 43. Exercici 3.


