
 

 

TEXT 5 

  

  

  

1 (…) Els ramats que pasturaven a la Devesa,  els conills que s’hi multiplicaven, 

 eren, per als pescadors i per als pagesos,  pures entelèquies.   El peix de l’es- 

 tany i de les séquies constituïa el material més assequible Això, o…Torne a ci- 

 tar “Cañas y barro”:”Las mujeres enumeraban las excelencias de la rata en el 

5 arroz de la  paella;  muchos la habían comido sin saberlo,  asombrándose con  

 el sabor  de  una  carne  desconocida. Otros  recordaban los guisados de ser- 

 piente, ensalzando sus rodajas blancas y dulces,superiores a las de la anguila, 

 y el  barquero desorejado rompió el mutismo de todo el viaje  (l’escena passa 

 durant una travessia en barca, del Palmar al Saler)  para recordar cierta gata 

10 recién  parida  que  había cenado  él  con otros  amigos  en la taberna de  Ca- 

 ñamel, arreglada  por  un  marinero que después de correr mucho mundo  te- 

 nía manos de oro para estos guisos…”. Blasco Ibáñez solia abusar de la trucu- 

 lència en les seues novel.les. Hem d’avançar-nos a dir, però, que en la relació 

 d’aquest menú fou d’una fidelitat notarial. 

15      Supose que el lector de bona família,procedent de l’asfaltat,sentirà ois da- 

 vant aquesta llista de plats. Si més no, arrufarà el nas amb aprensió.  No n’hi  

 ha per a tant.En aquest món, tot és relatiu.   Rates, serps, gats: ¿per què no? 

 No afirmaré,Déu me’n guard, que la carn de rata siga més bona que la de fai- 

 sà, o que la serp resulte més gustosa que el salmó, ni  que  una  cuixa de gat  

20 puga comparar-se a una cuixa de porcell, ni  fins  i  tot  a  un  modest peu de  

 porc. Però  cadascú  s’apanya com pot, i l’habitualitat redimeix qualsevol defi- 

 ciència. La cuina oriental, per exemple, aconsegueix filigranes prodigioses  de 

 sabor, i  ben  sovint  no aprofita bèsties més “nobles” que la rata, la serp o el 

 gat. Més: el famós “Art de coc”,que escriví Robert de Nola, cuiner del Serenís- 

25 sim Senyor don Fernando, rei de Nàpols, i que es publicà per primera vegada 

 a Barcelona l’any 1520,registra una recepta per a cuinar gats. Hem de creure, 

 doncs,que a les corts reials de finals del XV,almenys en l’àrea mediterrània,un 

 gatet a l’ast,  ben untat d’allioli,  no era menyspreat ni  per  les dames ni pels  

 cavallers.Robert de Nola només hi interposava una objecció:el cap.No s’ha de 

30 menjar  el  cap  del gat, que pot produir males conseqüències: la follia del co- 

 mensal.A part d’això, la carn del moix podia posar-se al costat del cabrit o del 

 conill. 

      Naturalment,ja ningú no menja gat, serp o rata.La mare de la Rosa Raga, 

  que va tenir una “tenda” –una taverna- prop del portet de Catarroja, em con- 

35 tava que ella encara havia guisat algun gat per a clients exigents: clients que 

 el demanaven a falta de cosa millor, sinó perquè sí. Quant a les rates,  jo ma- 

 teix he arribat a tastar-ne. Per curiositat.I no me’n  vaig “asombrar” del gust, 

 que no era de “carne desconocida”: recorde ben bé que semblava carn de co- 

 nill tendral. 

40 (…) La rata, en qüestió,”sometida a una alimentación exclusivamente  orizívo- 

 ra” no  hauria  de  sofrir les sospites emètiques que desperta la rata de clave- 

 guera –d’albelló- : és un animal ben nodrit. Pels anys quaranta, quan la gana 

 era crònica i oprobiosa,don Lluís Pardo s’atreví a propugnar-ne el consum,que 

 ja  estava  en  decadència.  ”En momentos como los actuales, en que interesa  

45 principalmente utilizar  todos los recursos,   debe desecharse toda prevención 

 injustificada  que  limite  el beneficio de especies útiles para nuestra alimenta- 

 ción y, por consiguiente, para la economía nacional.” Eren  els temps del xim- 

 xim i la percalina “imperiales”. Com  és  lògic,  ningú  no va fer cas del senyor 



 Pardo. La “prevención injustificada” era massa forta..Ara ja ha passat tot allò, 

50 i amb prou feines trobaríem una rata per a menjar La rata no tenia les simpa- 

 ties dels pescadors ni dels pagesos: devorava peixos i cries de peixos, rosega- 

 va plantes. I com que és factible menjar coses més dignificades per la publici- 

 tat neocapitalista –els brous d’”Avecrem”, els pollastrets d’”Avidesa”-, la col. 

  lectivitat albuferenca ha decidit introduir-hi raticides químics.No seré jo qui ho 

55 lamente.  Al capdavall,  les  cuines  indígenes no aconseguiren donar a la rata 

 una eficaç  categoria gastronòmica,  com ho havien fet els xinesos anteriors a 

 Mao. La gana de la guerra civil i la postguerra eufòrica ens féu també acudir a 

 les “nàiades”: els “petxinots”, uns moluscos flàccids i infectes. Esperem que la 

 història siga tan irreversible com diuen els filòsofs.Tornar  a  la rata i al petxi- 

60 not seria espantós. 

      En la línia de la “prevención injustificada”, cal apuntar més detalls.L’angui- 

 la i la granota s’hi veuen involucrades.Els naturals de la comarca no les discu- 

 tim: ens agraden i en mengem.  Els forasters, però, solen manifestar-hi algu- 

 nes repugnàncies. L’anguila els recorda la serp: “el serpentón de lomo verde 

65 y vientre blanco, grueso como un muslo.”, deia Blasco. No se’ n pesquen mol- 

 tes, de tan grosses. El cas és que la referència anguniosa és aquesta. La gra- 

 nota fa pensar en el gripau. Les granotes, pelades,i amb les extremitats artís- 

 ticament  plegades, ja descarten  aquesta  comparació. Són  “como bailarinas 

 desnudas”, diu don Vicent en “Flor de Mayo”. 

  

 Joan Fuster,”L’Albufera de València” Bromera.1993 pàgs.136-139. 

  

  

 A.Comentari  

  

 B.Qüestions.Tria dues de les quatre qüestions que tens a continuació i res- 

 pon-les. POSA AL TEXT  UN TÍTOL REMÀTIC I UN TÍTOL TEMÀTIC  

  

 1.Escriu un sinònim de les següents paraules:  

 entelèquies(l.2): 

 arrufarà(l.16) 

 oprobiosa(l.43) 

 factible(l.52) 

 2.Digues quin mecanisme de formació de mots ha originat els se- 

 güents i crea almenys un altre seguint el mateix  procediment. 

 Reials(l.27) 

 allioli(l.28) 

 Menyspreat(l.28) 

 Neocapitalista(l.53) 

 Albuferenca(l.54) 

 Irreversibles(l.59) 

  

 3.Quin element substitueixen anafòricament els següents pronoms? 

 s’hi(l.1) multiplicaven: 

 hi(l.29) interposava una objecció: 

 tastar-ne(l.37) 

 L’anguila els recorda la serp(l.64) 

  

 4.Assenyala un connector de la classe que se’t demana i indica la línia 

 on apareix: 

 contrast exemplificació consecutiu 

 

reformulació 

 

canvi de 

tema 



 

 

COMENTARI DE TEXT 

 

1.PRESENTACIÓ 

 

Pel que sembla a un primer colp d’ull(ullada) ens trobem davant un text 

fragmentari (el parèntesi amb els punts suspensius dintre indica que s’ha 

omés part del text), pertanyent al llibre de l’assagista i estudiós de la 

llengua i la cultura valencianes Joan Fuster, “L’Albufera de València”. La 

falta de fotos i il.lustracions, fa que ens centrem, d’entrada en el codi 

lingüístic i prescindim de l’icònic. Només el codi tipogràfic –l’ús alternat de 

la lletra redona, cursiva i negreta mereixerà la nostra atenció. 

 

2.CANAL 

 

Òbviament, es tracta d’un text escrit, cosa que implica: 1.Que és un text 

preparat  2.Que ni emissor ni receptor comparteixen ni lloc ni espai i 3.Que 

la capacitat de resposta immediata del receptor està bastant 

limitada(excepció: el xat via Internet).” 

 

 

3.ÀMBIT D’ÚS 

 

Com acabem de dir, el text pertany a l’àmbit acadèmic, i dins d’aquest,no 

les ciències  experimentals (Física, Química, Biologia, Matemàtiques), sinó 

a les ciències humanes o humanitats. Concretament se situaria entre 

l’objecte d’estudi de la història i de l’antropologia, o siga, se centra en 

aspectes de la vida quotidiana d’un grup concret (els habitants de 

l’Albufera), almenys des del s.XVI fins als nostres dies.  La subjectivitat, 

l’amenitat, l’estructura lliure del text, el llenguatge àgil i directe, 

l’alternança entre exposició i argumentació fa que puguem adscriure’l 

també a l’àmbit literari, encara que no al camp de la ficció. La defensa 

d’una tesi de la qual vol convéncer el lector, permetria incloure’l, si el text 

fos complet, dins de l’àmbit periodístic(article de fons). És un text, per 

tant, a la frontera entre diversos àmbits. 

 

4.MARC CULTURAL 

 

S’aborda una qüestió tan actual com és els canvis històrics que s’han 

produït en el camp de l’alimentació, en el pas d’una societat rural a una 

societat industrialitzada i els prejudicis amb què ens mirem els hàbits 

alimentaris tradicionals. 

            

  

5.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

L’estructura del text és bàsicament explicativoargumentativa.     Com a 

arguments, l’autor recorre a cites d’”autoritats” i de persones del carrer.De 

segles arrere,o de fa pocs anys.  La tesi, la formula entre les línies 15 i 22. 

 

6.GÈNERE 

 



En aquest cas, el sentit de la paraula “gènere” en la tipologia textual  i en 

la literatura estan molt pròxims. En tant que text argumentatiu (no de 

ficció) podria ser periodístic(article) o acadèmic(estudi o llibre). Però la 

seua llargària i la seua amenitat l’aparten tant de l’article com de l’estudi 

científic. Pertany al gènere anomenat “assaig” o “prosa d’idees”, cultivat 

amb gran brillantor en el segle XVIII per Voltaire, Rousseau o Diderot, la 

invenció del qual s’atribueix a l’escriptor francés del s.XVI Michel de 

Montaigne. 

 

7.INTENCIÓ O FINALITAT 

En aquest text, la finalitat és informar, explicar, difondre o interpretar un 

tema, però també orientar l’opinió del receptor (contribuir a crear el que es 

diu un “estat d’opinió” sobre el tema).  

 

8.FUNCIONS DEL LLENGUATGE 

 

Les funcions clàssiques del llenguatge que es donen citat en aquest text 

són, doncs, la conativa,pròpia dels textos d’opinió, i la funció referencial o 

representativa, que apareix quan l’autor dóna dades sense valorar-les.És a 

dir, quan es manté en un pla objectiu. 

 

9.MODALITATS ORACIONALS 

 

El predomini de les oracions enunciatives(afirmatives o negatives) dóna al 

text una sensació de to reflexiu, on cada paraula i frase han estat 

meditades abans d’escriure-les. En les línies 15-22, just on apareix la tesi, 

alguna modalitat interrogativa (¿per què no? l.17) o exclamativa(Déu me’n 

guard, l.17)   

 

10.VEUS DEL DISCURS 

 

L’assagista usa bàsicament la primera persona (torne, l.3; supose, l.15; 

afirmaré,l.18;  jo mateix, l.36; recorde, l.37; seré,l.54; )  però de tant en 

tant, a través de les citacions(relació intertextual) introdueix veus com la 

del narrador omniscient de la novel.la “Cañas y barro” de Blasco Ibáñez 

(de la l.4 a l.12) o la d’un tal Lluís Pardo (de la línia 44 a la 47). Ambues 

citacions emmarcades per cometes i amb lletra cursiva. 

 

11.LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES. 

 

Pel que respecta a la varietat diafàsica o registre.…,tant el tema tractat 

(molt específic: els canvis d’hàbits alimentaris, a l’Albufera, però també 

fora d’ella) ,com el grau d’elaboració del text(molt preparat,amb citacions i 

tot), com el fet que l’autor s’adrece a un lector cultivat, exigiria l’ús d’un 

registre culte, però el fet que l’autor es permeta el luxe de contar 

anècdotes personals i cite amigues (Rosa Raga) o productes de consum 

generalitzat (brous d’Avecrem o pollastrets d’Avidesa), rebaixa el nivell de 

formalitat, més propi d’un registre estàndard. Tot i això, hi ha expressions 

molt cultes com  “entelèquies”(l.2), “orizívora”(l.40), “emètiques”(l.42), i 

alguna expressió col.loquial com “temps del xim-xim i la percalina”(l.48) o  

l’expressió “sentir ois”(l.15).  

                      Des del punt de vista de la variació diatòpica o dialectal, cal 

dir que ens trobem amb un text escrit a la manera com els valencians  

escrivim el català.     Així, tenim els presents d’indicatiu(1a persona) amb –



E(torne,l.3; supose,l.15), els possessius femenins escrits amb U(les 

seues,l.13), o el present de subjuntiu amb A/E i no amb I,com en la resta 

de la llengua (siga, l.18 i l.59; resulte,l.20; puga, l.20; i lamente,l.55). És 

curiós l’ús del mallorquinisme “moix” (l.31),  com a element de referència 

per no haver de repetir el mot “gat”. 

 

 

12.TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 

 

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

seria el següent: cada poble combat la fam amb el que té més a mà i totes 

les maneres d’alimentar-se són respectables. El tema apareix formulat més 

aviat a l’inici (de la línia 15 a la 22) (estructura anticlimàtica). Com que el 

text és fragmentari, no té títol i el tema, per tant, s’ha de deduir del camp 

semàntic de l’alimentació(vg.isotopia) 

 

13.RESUM BREU DEL TEXT 

 

Cada poble combat la fam amb el que té més a mà i totes les maneres 

d’alimentar-se són respectables. Aliments que hui en dia ens fan fàstic, els 

han consumit amb naturalitat els nostres avantpassats. Tot és acostumar-

s’hi. 

 

14.PROGRESSIÓ TEMÀTICA, PRESSUPOSICIONS… 

 

Convindria saber com s’alimentava l’Europa (les corts reials i el poble pla) 

d’abans (per exemple, abans del descobriment d’Amèrica, d’on ens 

vingueren, entre altres coses, la creïlla i el xocolate) i comparar-ho amb 

com mengem ara. Tenim bons llibres de cuina antiga com el de Robert de 

Nola. 

 

15.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Atés el seu caràcter bàsicament  argumentatiu, el text presenta les 

següents parts: 

1a part. El text que analitzem comença ressaltant que, com que la carn 

escassejava, els habitants de l’Albufera s’alimentaven del peix de l’estany i 

de les séquies o fins i tot…de la rata. L’afirmació s’il.lustra amb un 

fragment de “Cañas y Barro”,on a la rata que recorda Fuster, s’afegeixen la 

serp i algun gat. 

2a part. Ací Fuster deixa l’explicació i, formula, dirigint-se al lector, la seua 

tesi : «tot és relatiu », «cadascú s’apanya com pot » i « l’habitualitat 

redimeix qualsevol deficiència ». És la part purament argumentativa, 

basada en els exemples : 

a)la cuina xinesa anterior a Mao(on la rata es menjava igualment). 

b)la nostra cuina cortesana tradicional (Robert de Nola,1520), que no 

rebutjava res(gats inclosos). 

c)Lluís Pardo que recomanava (en 1940!) els avantatges de la rata 

albuferenca per als períodes de fam. 

d)La mare de Rosa Raga (cap al 1960) deia haver cuinat un gat a uns 

aficionats. 

e)El mateix Fuster ha tastat la paella de rata i no li desagrada.  

3a part. Ara, els raticides químics han exterminat la rata albuferenca. En 

tot cas, Fuster no  volia tornat al passat, sinó entendre’l en el seu context. 



Recorda com l’all-i-pebre o les anques de granota figuren encara en la 

dieta dels albuferencs, junt amb els brous de pastilleta i els pollastres 

llestos per a enfornar, que ens ha portat el capitalisme. 

 

16.COHERÈNCIA SEMÀNTICA 

 

Aquest text presenta una gran coherència semàntica, perquè els 4 

indicadors assenyalats per Charolles(1978) hi són ben presents. 

---Regla de REPETICIÓ. Les oracions que componen el text s’encadenen 

mitjançant la repetició d’elements lèxics.Bàsicament, del verb 

“menjar”(l.30; l.51; l.63) 

---Regla de PROGRESSIÓ. Explicació + tesi(amb exemples)+ explicació. 

---Regla de NO-CONTRADICCIÓ. Tot element nou s’integra en el significat 

global del text. No es pot defensar alhora una idea i la contrària.Per a la 

progressió i no contradicció n’hi ha prou de mirar l’estructura textual. 

---Regla de RELACIÓ. Els fets, reals, estan relacionats entre ells mateixos, 

perquè es presenta, acarada, l’alimentació d’abans (basada en els 

productes autòctons) i la d’ara, on sense abandonar els productes del 

terreny, s’avança cap a la “globalització” alimentària. 

 

17.ISOTOPIES, TÒPICS LITERARIS O FIGURES LITERÀRIES 

 

La isotopia que ens ha permés d’arribar al tema ha estat la de 

l’alimentació: “habían comido”(l.6), “guisados”(l.7), “había cenado”(l.10), 

“cuina oriental”(l.22), “sabor”(l.23), “recepta”(l.26), 

“menjar”(l.30,52,63), “comensal”(l.31), “guisat”(l.35), 

“tastar”(l.37),”alimentación”(l.47), etc.  

 

18.IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 

Quant a la impersonalització, és curiós que abunde en un text escrit en 1a 

persona i on la subjectivitat de l’autor es veu per tot arreu. Malgrat tot, 

tenim alguna 1ª persona del plural impersonalitzadora: “hem d’avançar-

nos”(l.14), “hem de creure”(l.26),”no hauria de sofrir”(l.41) “Esperem que 

la història…”(l.48), al costat d’ obligacions impersonals com “Cal apuntar 

més detalls”(l.61) i de frases que, darrere formulacions generals, amaguen 

les opinions de l’assagista: “No n’hi ha per a tant”(l.17), “En aquest món 

tot és relatiu”(l.17), “Com és lògic”(l.48), “Tornar a la rata seria 

espantós”(l.59). 

Un “semblava” apareix a la línia 38. 

Respecte a la modalització, per si no fos poc l’ús de la primera persona, 

apareixen força exemples de qualificatius valoratius: fidelitat 

“notarial”(l.14), “bona”,”gustosa”(l.19), “prodigioses”(l.22), 

“gatet”(l.23), “males”(l.30), “exigents”(l.35), “emètiques”(l.41), “crònica 

i oprobiosa”(l.43), “dignificades”(l.52), “eficaç”(l.56), 

“eufòrica”(l.57),”infecte”(l.58), “espantós”(l.60), “anguniosa”(l.66). 

 

19.LA COHESIÓ SINTÀCTICA  

 

Pel que fa al verb, de la l.1 a la l.14 predomina, tant en el text de Fuster 

com en les citacions, l’ús de l’imperfet d’Indicatiu. De la l.15 a la 32 

apareixen força temps verbals, encapçalats per un Present d’Indicatiu: 

“Supose”(l.15). En general, l’assagista recorre preferentment al Present 

atemporal: “ja ningú no menja carn”(l.33), “cal”(l.61), 



“veuen”(l.62),”discutim”(l.63) per bé que la correlació temporal l’obliga a 

l’ús del subjuntiu, del futur o del condicional. Trobem casos de perífrasis 

reiteratives (“torne a citar”l.3) i ponderatives (“he arribat a tastar-

ne”(l.37). 

És un text ben ric en connectors. N’hi ha de 

contrast(« però »,l.13,l.21,l.63), d’exemplificació (“per exemple”,l.22), de 

causa (“com que…l.52),  consecutius(“doncs”,l.27), d’addició(“més”l.24; 

“a part d’això »l.31), de manifestació de certesa(« naturalment »,l.33), de 

reformulació(“si més no”l.16; “al capdavall”l.55) de transició a un altre 

tema(“quant a les rates”,l.36) i sobretot el temporal: “ara”(l.49) que 

marca el pas del que es pot considerar història, als nostres dies. 

 

20.LA REFERÈNCIA 

 

Vegem la dixi: 

 

personal-social temporal espacial 

Torne(l.3) 

Hem d’avançar-

nos(l.13) 

Supose(l.15) 

Sereníssim rei don Fer- 

nando(l.25) 

em contava(l.35) 

jo mateix(l.37) 

trobaríem(l.50) 

no seré jo qui ho 

lamente(l.54.55) 

ens féu(l.57) 

esperem(l.58) 

les discutim, ens 

agraden,en 

mengem(l.63) 

don Vicent(l.69) 

1520(l.26) 

Finals del XV(l.27) 

Anys 40(l.42) 

Ja(l.44) 

Ara(l.49) 

La Devesa, el 

Palmar(L.1) 

L’asfaltat(l.15) 

Barcelona(l.26) 

L’àrea 

mediterrània(l.27) 

El portet de 

Catarroja(l.34) 

 

És especialment ressenyable la presència quantiosa de pronoms febles, 

que donen una gran cohesió al text. Quant a la puntuació, cal dir que el 

text està escrit en redona, les citacions (altres veus del discurs) es 

ressalten amb cometes i cursiva i la negreta (pròpia del títol, de què 

aquest text manca) només s’ha usat per als pronoms matèria d’anàlisi. 

 

 

21.VALORACIÓ PERSONAL 

 

És el típic exemple de text d’assaig o humanístic. Ressalta la subjectivitat 

de l’autor, no introdueix elements de ficció, i tracta el tema amb gran 

llibertat, buscant sempre l’amenitat i captar l’atenció del lector. El rigor de 

la data històrica es combina amb l’anècdota de la mare d’una amiga 

llibretera de l’autor o de la seua pròpia experiència: el resultat no pot ser 

més atractiu. Aprendrem la història de l’Albufera (àmbit acadèmic),de 

manera intel.ligible per a la majoria(àmbit periodístic) i amb unes 

tècniques (metàfores, mentonímies,etc) pròpies de l’ambit literari.En 

definitiva, com deia, un magnífic text assagístic o humanístic. 



 B.Qüestions.Tria dues de les quatre qüestions que tens a continuació i res- 

 pon-les. POSA AL TEXT  UN TÍTOL REMÀTIC I UN TÍTOL TEMÀTIC  

 Títol remàtic: RATES,SERPS,GATS,PER QUÈ NO? 

Títol temàtic: ELS PREJUDICIS AL VOLTANT DE L’ALIMENTACIÓ 

 1.Escriu un sinònim de les següents paraules:  

 entelèquies(l.2): QUIMERA, IDEAL, SOMNI, FANTASIA… 

 arrufarà(l.16) CONTRAURÀ, ERIÇARÀ… 

 oprobiosa(l.43) VERGONYOSA, INFAME 

 factible(l.52) POSSIBLE,VIABLE 

 2.Digues quin mecanisme de formació de mots ha originat els se- 

 güents i crea almenys un altre seguint el mateix  procediment. 

 Reials(l.27) derivació: persona+ als = personals 

 allioli(l.28)   composició: capicua. 

 Menyspreat(l.28) composició: adverbi + verb= menysvalorat 

 Neocapitalista(l.53)  derivació prefix+ adjectiu= neoimperialista 

 Albuferenca(l.54)   derivació nom+ sufix: castellonenca, primerenca,grisenca 

 Irreversibles(l.59)derivació prefix+adjectiu: inadmissible, 

intolerable,irreverent 

  

 3.Quin element substitueixen anafòricament els següents pronoms? 

 s’hi(l.1) multiplicaven: CCl a la Devesa 

 hi(l.29) interposava una objecció: CRV al gatet a l’ast 

 tastar-ne(l.37)  CD rata 

 L’anguila els recorda la serp(l.64)  CI als forasters 

  

 4.Assenyala un connector de la classe que se’t demana i indica la línia 

 on apareix: 

 Contrast 

Però 

l.13,21,63 

Exemplificació 

Per exemple 

l.22 

Consecutiu 

Doncs 

l.27 

Reformulació 

Si més no 

l.16 

canvi de 

tema 

quant a 

l.36 

 

 

                                                

                                                                                             

 

 

 

 


