
“Per allà, en els volts de mil nou-cents, tal com ho conten els vells de la vila, muntaven un 
matí solejat del vint-i-quatre de desembre dos carros atapeïts d'oloroses "unces" de 
xocolat. EI sotragueig calmós que feien en les primeres, rialleres revoltes del camí, es 
barrejava amb les paraules soltes dels dos mercaders, i tot plegat s'ho enduia un ventijol fi i 
fresc que remorejava mansoi i joganer per dins la brosta del plantat. 

El sol hivernenc no calfava gaire, però sí que enllumenava gloriosament la terra grisa i la 
pregona mar. Quan els mercaders s'hi giraven, potser d'esma, aquesta relluïa cada volta 
més allunyada, com una franja immensa de lapislàtzuli, com una promesa refusada 
d'atzars que se'ls perdia entre l'angoixa de les llomes ressequides i pelades, mentre que els 
feixucs vehicles seguien, amunt amunt, un darrere l'altre, arcàdics i polsosos, omplint 
l'aire, a cada recolp, a cada clotxa del vell camí, a cada sotragada, d'una mescla de flaires 
calentes de fàbrica i estable. 

Un dels venedors, el Jordi, que anava al darrere, era home vell i esprimatxat, vigorós 
encara per a fer tan llargues caminades, nevat de polsos i de mirada dolça; l'altre era un 
jovençol alt, cepat i bru, feréstec i d'aire satisfet de no se sap quines misterioses 
superioritats. 

Eren companys d'ocasió —com tantes vegades s'esdevenia en els camins—, perquè s'havien 
trobat a l'eixida de la Vila; però es coneixien prou, puix que eren tots del mateix poble. 
Jordi sabia de Jesús que s'havia criat a la dula i sense pare i era una mica díscol... 
Tanmateix, sempre era bo —es deia— tenir una companyia jove per a transitar per dins les 
muntanyes. 

De primer, caminaven silenciosos, cadascun vora el seu carro, mula del morro a vegades i 
atabalats per la música monòtona i ensopidora dels cascavells. Eren tots dos, altrament, 
gent rústega i de pocs sabers: si no parlaven del cacau, del sucre, de les mescles, del preu 
del xocolat a Alcoi, els seus temes de conversa s'esgotaven aviat. Demés, no podien 
emprendre el tema saborós de les fadrines, perquè Jordi era massa vell i no li parava bé. 

Sí: caminaven en silenci. Així i tot, no guaitaven aquell pic gegantí, àrid i misteriós com 
una muntanya bíblica, que se'ls acostava per mà dreta —el Puigcampana—; no veien 
aquells fondals que s'obrien als seus peus en els revolts impressionants de la pujada: petits 
jardins de les Hespèrides on relluïa el groc sorprenent de les llimes; ni el falcó reial que 
planava en la calma del matí sobre les rambles pedregoses i desertes. No, no; aquella 
natura plena d'alegria i de belleses humils i grandioses, no era per als seus esperits simples 
d'artesans xocolaters i carreters incultes; era només per als seus cossos rudes, que en 
formaven part com els ocells, les plantes... 

Per fi, Jesús vingué vora el vell a encendre el cigarret, i mogueren la conversa. Parlaren 
concretament de les matèries primeres, de la grandària de les dolces "unces", de si 
arribarien o no a temps de vendre tota la mercaderia "allà amunt" durant les festes 
nadalenques. 

Però, després d'un nou silenci que degué abastar més d'un quilòmetre de ruta, Jesús es va 
esplaiar. I es sorprengué el vell de les paraules del jove. Jesús tenia ambicions, projectes: 
era un futur home d'empresa, tal vegada, aquell rústic xicot. Allò que ell, Jordi, no havia 
estat mai ni ho havia somiat tan sols. 

-Sí, jo ara m'esllomaré... uns anys; però no vull estar-me tota la vida així com vostè, pels 
camins, fins a la vellesa. Jo tindré més d'una mula, més d'un carro, i tal volta carreters que 
no han tingut el pit ample i que treballaran per a mi -li confessà. 



EI vell pensà en la seua pròpia vida, en la seua pròpia sort. Potser tenia raó Jesús; ell, 
Jordi, no havia barrinat mai de debò com aquell xicotàs. Per fi, digué en veu alta, com en 
una malenconiosa reflexió: 

—I aquesta nit, Nit de Nadal!” 

VIATGE DE NADAL,Enric Valor 

 

1.Comprensió del text.[3 punts] 

a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt]  

Tema en textos explicatius i narratius, tesi en textos argumentatius Estructura externa i interna 

b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de deu línies[1 
punt] 
c)Tipologia 1 (0’5 punts]  
Assenyala  almenys tres connectors del text. Digues de quina classe són 
d)Tipologia 1 (0’5 punts] El narrador en el text 

2.Anàlisi lingüística del text.[3 punts] 

a)Indica la pronunciació dels elements subratllats [1 punt; -025 per resposta 
errònia] 
1.soltes (o oberta o tancada) 
2.silenci.(e oberta o tancada) 
3.els seus (s sorda o sonora) 
4.es va esplaiar (elisió o no, en cas afirmatiu,de quina vocal) 
 
b) Indica de quin tipus són les oracions subordinades en cursiva.Digues quina 
funció sintàctica fan respecte a la principal.  [1 punt; -025  per cada error) 

1.Tal com ho conten els vells de la vila, muntaven un matí solejat del vint-i-quatre de 
desembre dos carros atapeïts d'oloroses "unces" de xocolat.  
2.Quan els mercaders s'hi giraven, potser d'esma, aquesta relluïa cada volta més allunyada, 
3.Jordi, que anava al darrere, era home vell i esprimatxat, 
4.Jesús vingué vora el vell a encendre el cigarret,  
 

c)Explica el significat que adquireixen aquestes expressions al text o escriu 
una expressió equivalent[1 punt; -025 per resposta errònia] 

1. potser d'esma 
2. clotxa 
3.nevat de polsos 
4.a la dula 
 

3.Expressió i reflexió crítica[4 punts] 

a)Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor.[2 punts] 

b) Digues què et semblen les festes de Nadal. ¿Les disfrutes o no? ¿Creus que hi ha alguna 
cosa més que consumisme? [2 punts] 



 

 

 


