
 



 

 



COMENTARI DE TEXT 

 

PRESENTACIÓ 

 

A primer colp d’ull ens trobem davant un text fragmentari, 

corresponent a l’inici del capítol I, de la novel.la d’Enric Valor,”Enllà 

de l’horitzó”. Només hi ha elements del codi lingüístic i del 

tipogràfic.  

CANAL 

 

Com que es tracta d’un text escrit, el seu canal és visual, la qual 

cosa implica que és un text preparat, que ni emissor ni receptor 

comparteixen el lloc ni l’espai de l’acte comunicatiu(en aquest cas la 

novel.la fou escrita en     ), i que la capacitat de resposta immediata 

està bastant limitada, per bé que a hores d’ara fenòmens com el xat 

o el correu electrònic via Internet l’han ampliada bastant. 

 

ÀMBIT D’ÚS 

 

Aquest text pertany a l’àmbit literari, concretament al gènere 

narratiu. 

 

MARC CULTURAL 

Un text com aquest es pot entendre a qualsevol tipus de societat. 

¿Quina és la que no ha patit els desastres d’una guerra fratricida?  

Les guerres civils es donen a tot arreu: no distingeixen  ni 

continents ni països. 

 

ESTRUCTURA TEXTUAL 

1a PART.COMPRENSIÓ DEL TEXT 

A.PARTS BÀSIQUES DEL TEXT 

 

El text és fonamentalment narratiu, amb un intent de descripció 

quan parla de la vila de Cassana i un fragment dialogat, quan Toni 

Bernabeu entra on treballa el narrador. L’estructura externa consta 

de quatre paràgrafs i una frase en estil reportat o directe(les 

paraules de Bernabeu).  L’estructura interna té tres parts: 

1a. La situació a Espanya.(el primer paràgraf, més llarg) 

2a. La situació al País Valencià (segon paràgraf) 

3a. La situació a Cassana (del tercer paràgraf fins al final) 

Com qualsevol text narratiu, hi ha un plantejament (forts 

bombardejos), un nus (govern i gent del carrer han d’abandonar les 

ciutats) i desenllaç (els refugiats arriben fins al racons més petits i 

rurals, com Cassana). 

 

TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 

 



El tema, en tant que expressió breu i precisa del significat global del 

text, seria el següent:  

A.TEMA 

la solidaritat de la bona gent a l’hora d’acollir els qui han perdut tot. 

 Arribem a ell a través d’uns mots temàtics com “anar-se’n” (l.3) 

“evacuació”(l.10), “tràfec”(l.12) “refugiats”(l.12), “van aparéixer 

autobusos i camions...”(l.22) “arribaran al poble”(l.28) El text, inici 

d’un capítol de novel.la va, com sol passar, sense títol. 

 

RESUM BREU DEL TEXT 

B.RESUM (màxim 10 línies) 

 

L’ofensiva feixista sobre Madrid fa que el govern es trasllade a 

València, així com milers de refugiats que, carregats amb totes les 

seues pertinences, fugen cap a llocs més segurs –com el País 

Valencià i Cassana. Confien en la solidaritat de la bona gent. 

 

GÈNERE 

 

Ací la paraula gènere cal interpretar-la en el sentit tradicional de la 

paraula ja que és un text literari. Es tracta del gènere narratiu, en 

concret de narrativa llarga(novel.la) 

 

INTENCIÓ O FINALITAT 

 

 La  finalitat  predominant en un text literari és la 

d’emocionar,sorprendre, agradar a l’interlocutor. Encara que basat 

en un fet real (la guerra civil espanyola), el narrador s’inventa uns 

personatges, uns llocs i un període de temps determinat.  

 

FUNCIONS DEL LLENGUATGE 

 

 Si la  finalitat  predominant en un text literari és la 

d’emocionar,sorprendre, agradar a l’interlocutor, vol dir que la 

funció del llenguatge fonamental és l’estètica o literària.  

 

MODALITATS ORACIONALS 

 

Predomina la  informació en sentit estricte (modalitat enunciativa o 

declarativa, afirmativa o negativa) Hi ha una frase dubitativa(l.14) i 

un matís imperatiu quan parla Toni Bernabeu: “Cal que deixeu”. El 

narrador conta la història sense gaires escarafalls. 

 

VEUS DEL DISCURS 

 

El narrador usa la 1a persona (en aquest fragment fa clarament de 

narrador testimoni)  Es veu clarament quan diu que Toni Bernabeu 

entra en la “nostra” oficina. Apareixen també les veus (tot i que en 



estil indirecte) dels periodistes de Madrid, així com la del Secretari 

del PC de Cassana, que intervé en estil directe. 

 

LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES 

 

                     Pel que respecta a la varietat diafàsica o 

registre.…,tant el tema tractat (de la vida quotidiana, però 

literaturitzat),com el nivell de reflexió (gran) com el grau de 

formalitat (alt),  com el grau d’elaboració del text(molt preparat), 

com el fet que l’autor s’adrece a un receptor (de cultura mitjana o 

alta; ha de saber qui era Largo Caballero, o el general Miaja, o la 

trajectòria de la guerra civil espanyola) imposen l’ús del registre 

culte , encara que el narrador pot permetre’s incursions en el 

llenguatge col.loquial (recordem que hi ha diàleg) 

 

C.¿A QUINA VARIETAT DIALECTAL PODEM ADSCRIURE EL TEXT? CAL QUE 

FONAMENTEU LA VOSTRA RESPOSTA AMB EXEMPLES CONCRETS DEL TEXT. 

 

                     Des del punt de vista de la variació diatòpica o 

dialectal, cal dir que ens trobem davant la varietat estàndard 

que,dins del català escrit, usem els valencians. Ho veiem en l’ús dels 

possessius femenins en U: “la seua llunyania”(l.15), “les seues 

planes costaneres”(l.16).O de “xics”(l.12) “ací”(l.17), “avanç”(l.14) 

i “llançà” (l.17)“prompte”(l.28) 

 

 

COHERÈNCIA SEMÀNTICA 

 

És un text coherent semànticament perquè els indicadors de 

repetició(“anar-se’n” (l.3) “evacuació”(l.10), “tràfec”(l.12) 

“refugiats”(l.12), “van aparéixer autobusos i camions...”(l.22) 

“arribaran al poble”(l.28)) progressió de  la informació(els 

bombardejos fa que el govern passe a València, amb ell van molts 

refugiats, molts refugiats fugen a pobles per estar més segurs i 

millor alimentats, etc), la no-contradicció de les idees i relació entre 

els diversos elements es troben presents. 

 

TÒPICS LITERARIS O FIGURES LITERÀRIES 

 

Es ressalta el valor de la solidaritat entre els éssers humans en els 

moments difícils. 

 

IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 

Com que l’autor busca amb la impersonalització una manera de 

distanciar-se del receptor, de generalitzar o de donar valor objectiu 

al text, és un recurs típic dels comentaris editorials o dels textos 

acadèmics. Per això no ha de sorprendre’ns que no siga gens 



important en aquest text. En tot cas, quan Bernabeu diu que “Cal 

que deixeu ara una mica la feina” equival a “Jo pense que heu de 

deixar la feina.” 

 

D.IDENTIFIQUEU I EXPLIQUEU LES MARQUES DE MODALITZACIÓ QUE HI 

HA AL TEXT. 

 

Aquest és un text bastant modalitzat.La modalització és l’expressió 

de la subjectivitat del parlant, la seua actitud davant el text. I el 

nostre narrador “opina” fonamentalment a través dels adjectius 

qualificatius o expressions adverbials. 

 

 

Expressions que 

no impliquen valoració personal 

Expressions que 

impliquen valoració personal, 

positiva o negativa 

Sovintejats(l.2) 

Devastadors(l.2) 

Enfervorides masses(l.6) 

La situació era greu(l.10) 

Membre influent(l.25) 

“Decidida i intel.ligent 

col.laboració”(l.6) (positiva) 

“defensa heroica i 

sangonosa”(l.7) (positiva) 

“raons 

especioses”(l.9)(negativa) 

“tràfec trist,confús i 

descoratjador”(l.12) (negativa) 

“amb gran 

generositat”(l.17)(positiva) 

“castellans pobres i 

dissortats”(l.18) 

 

 

 

LA COHESIÓ SINTÀCTICA 

 

El text està ben cohesionat perquè hi ha un ús correcte dels 

connectors (P.exemple:llavors, l.3, temporal; tanmateix, l.9,de 

contrast; en fi, l.12, de recapitulació; damunt, l.17, d’addició;  

d’altra banda, finalment,si es vol expressar ordre). El temps que el 

narrador tria com a base del text és el perfet d’indicatiu (simple o 

perifràstic). Les marques de persona, lloc i temps (dixi) són les 

següents: 

Persona Temps  lloc 

el capità general, 

àlias el senyalat, 

president del consell 

d’administració, 

cal que deixeu 

(receptor) 

va dir-nos(emissor) 

Darrerament, 

L’any 37, 

Madrid, la 

capital,València, País 

Valencià, Cassana 



  

2a PART.ANÀLISI LINGÜÍSTICA DEL TEXT 

 

A.DIGUEU COM ES PRONUNCIEN LES VOCALS SUBRATLLADES 

1.govern  (e oberta) 

2.llavors.   (o oberta) 

3.novembre. (e tancada) 

4.poble.(o oberta) 

 

B.ESCRIVIU UN SINÒNIM DELS MOTS SEGÜENTS, D’ACORD AMB EL 

SIGNIFICAT QUE PRENEN AL TEXT 

1.assabentar-se (saber) 

2.trigar (tardar) 

3.queviures (aliments) 

4.darrerament (últimament) 

 

C.DIGUEU LA FUNCIÓ SINTÀCTICA QUE FAN LES ESTRUCTURES 

SUBRATLLADES EN LES FRASES SEGÜENTS; DESPRÉS, TORNEU A 

ESCRIURE LES DUES FRASES SUBSTITUINT LES ESTRUCTURES 

SUBRATLLADES PEL PRONOM FEBLE QUE CORRESPONGA EN CADA CAS 

1.La situació en una ciutat tan enorme era greu. Atribut. Ho era. 

2.Va entrar en la nostra oficina. Cclloc. Va entrar-hi. 

 

3a PART.EXPRESSIÓ I REFLEXIÓ CRÍTICA 

A) EXPLICA LES CARACTERÍSTIQUES MÉS IMPORTANTS DE L’OBRA 

LITERÀRIA D’ENRIC VALOR  (EXTENSIÓ 150 PARAULES) 

La seua obra més coneguda són les Rondalles valencianes (1950-1958), on 

recopila i dóna caràcter literari a 36 rondalles populars valencianes. Altres 

obres d'estil similar són les Narracions de la Foia de Castalla (1953) i 

Meravelles i picardies (1964-1970).La seua primera novel·la (que va iniciar 

entre els anys 40 i 50, però que es va reelaborar fins la seua publicació el 

1960) és L'ambició d'Aleix. Potser la seua obra novel·lística més important 

és el Cicle de Cassana, que consta de tres novel·les: Sense la terra promesa 

(1980), Temps de batuda (1983) i Enllà de l'horitzó (1991). Aquesta 

trilogia, el Cicle de Cassana, representa una recuperació de la memòria 

col·lectiva del 1916 al 1939. 

B) NARRA UNA SITUACIÓ SEMBLANT A LA DEL TEXT D’ENRIC VALOR QUE 

HAGES VIST EN UNA PEL.LÍCULA O QUE HAGES LLEGIT.(EXTENSIÓ: 150 

PARAULES) 

Tant se val si ocorre a Bòsnia, com a Vietnam, o a Uganda.L’escenari 

pot variar, però la imatge sempre és la mateixa: fileres immenses 

de persones, joves o velles, malaltes o sanes, esparracades o millor 

vestides,a peu o amb cotxe o bicicleta, portant tot el que han pogut 

salvar del desastre, que fugen cap a zones allunyades dels camps de 

batalla. És la trista desfilada dels refugiats, les veritables víctimes 

de les guerres.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


