
TEXT 7  

 

 

 

 (…) 

1 “Algú ha volgut explicar que la barraca és la casa rural de l’Horta com el riu 

 rau és la casa rural característica de la Marina Alta. I no és així. La barraca  

 sí  que  és  la  casa  rural característica de l’Horta, en els segles passats.(…) 

   

5 En canvi, el  riurau és el símbol més característic de l’arquitectura industrial 

 del segle XIX, del dinamisme, del canvi dràstic de vida (…) de la Marina Alta 

 i també de bona part de la [terra] valenciana en general,com ho proven,en-  

 cara hui, els diversos riuraus (…) de la Safor, l’Horta Nord…  

  

10 El riurau simbolitza l’arravatament creatiu  dels  pioners [industrials] (…) de  

 bona part del país, (…) [que es dedicaren a]  la  transformació  del  raïm de   

 moscatell en pansa,un producte que es va exportar a mig món,especialment 

 en el segle XIX i part del segle XX.És, per tant, interclassista.[Treballadors i 

 burgesia]    se’n van aprofitar conjuntament i van dur l’economia a taxes de 

15 productivitat altíssimes.(…)El procés va impulsar també la creació de coope- 

 ratives on s’ajuntaven productors grans i petits.(…) 

  

 La dolça barraqueta valentina,llar humil, és l’exponent de la tranquil.litat de 

 l’Horta i la seua plàcida vida noucentista.    El riurau, en canvi [simbolitza el  

20 canvi de mentalitat] que genera la industralització de la pansa.(…)La barra- 

 ca  és valentina,  sense projecció més enllà de l’Horta,  mentre que el riurau 

 es troba escampat,encara hui, per bona part de la geografia valenciana(…) 

  

 La popular barraca, representant de les classes humils valentines, que algú 

25 havia pretés que  fóra  el  símbol de la valenciania ha desaparegut pràctica- 

 ment de tots els racons de l’Horta, sense que la valenciania haja fet res per  

 evitar-ho. [S’ha preferit substituir les polloses barraquetes, per grans grata-  

 cels. El patriotisme ha cedit davant muntons d’€] No han sabut fer compati- 

 ble el progrés  i  la  preservació d’un bé tradicional. I es podia fer fàcilment, 

30 Però… 

  

 El riurau, símbol del progrés de les classes mamprenedores, de la industria- 

 lització, de la col.laboració interclassista, del triomf de l’economia moderna, 

 de la iniciativa i del risc del mercat,del dinamisme productor, de la potència 

35 creadora i expansiva,   no correrà la mateixa sort que la pobra barraca. Les 

 classes dirigents actuals, la burgesia, els industrials, no poden permetre’s el 

 luxe  de  destruir la pròpia història, els precedents, el símbol més proper de 

 la dinàmica industrialitzadora actual.(…) 

  

40 Per dir-ho ràpidament: encara  que  sembla  que  s’assemblen, el riurau i la  

 barraca tenen poques coses en comú, si és que en tenen alguna. 

  

  

 

 

 

 

Lluís Fornés, com  a portantveu de l’Associació “Riuraus Vius”  

publica aquest article en LEVANTE-EMV amb ocasió de l’apari- 

ció   d’un informe del Consell Valencià de Cultura(2-10-2007) 

on es  demana la preservació d’aquesta  mostra d’arquitectura 

tradicional valenciana. 

 

 



Qüestions: Desenvolupa dues de les quatre qüestions següents: 

1)  Posa un títol temàtic i un remàtic al text que has llegit. 

 

2)  Digues quin procés de formació de mots ha originat els mots següents i 

delimita’n els constituents morfològics. Després, per a cada mot, tria un 

constituent dels que el formen i escriu un altre mot, mitjançant el mateix 

procés de formació que continga el constituent que hages triat. 

gratacels (l.27) 

interclassista (l.13) 

arravatament (l.10) 

3)Escriu un sinònim o explica el significat dels mots següents: 

dràstic(l.6) 

un bé(l.29) 

progrés(l.29) 

4) Substitueix per pronoms febles els complements subratllats: 

a.Algú ha volgut explicar que la barraca és la casa rural de l’Horta. 

b.La dolça barraqueta valentina és l’exponent de la tranquil.litat de l’Horta. 

c.No poden permetre’s el luxe de destruir la pròpia història. 

d.Van dur l’economia  a taxes de productivitat altíssimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMENTARI DE TEXT 

 

1.PRESENTACIÓ 

 

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

extractat, com ho demostra l’ús dels claudàtors […], firmat pel cantant i 

professor Lluís Fornés, aparegut al diari LEVANTE-EMV en octubre del 2007    

Fornés el signa com a portantveu de l’Associació “Riuraus Vius” i és 

clarament una rèplica a les opinions sobre el riurau que ha expressat un 

“algú” al.ludit a la L1.Per la seua extensió pensem que podria tractar-se d’ 

un article d’opinió. 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 (claudàtors, cometes, parèntesis…) ens mereixerà una certa 

atenció, però al final del comentari. Cal dir que Fornés ha adquirit alguna 

popularitat per les seues peculiars aportacions al valencianisme, com per 

exemple proposar l’adjectiu “valentí,ina” per a les coses de les comarques 

centrals del País Valencià –la capital i la província de València, per 

entendre’ns- i reservar el gentilici “valencià” per quan parlem dels 

habitants de tot el territori del Sènia al Segura. Ha estat polèmic també per 

la reivindicació de l’occitanitat del català. 

 

2.CANAL 

 

Òbviament, es tracta d’un text escrit,que ens arriba pel canal visual, 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 periodístic, concretament als 

gèneres d’opinió, en aquest cas, a un article. 

 

 

4.MARC CULTURAL 

 

En el fons, es tracta la dicotomia món rural/ món industrial, amb l’excusa 

de comparar dues mostres arquitectòniques tradicionals com la barraca i el 

riurau. 

            

  

5.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Tot això, l’autor ho expressa amb set paràgrafs, en el que és clarament un 

text argumentatiu. Com que la tesi que defensa apareix al començament 

(dos primers paràgrafs) i al final (últim paràgraf), queda definida una 

estructura circular, on l’autor repeteix –potser massa- la seua 

argumentació. Ens queda el dubte, ja que es tracta d’un text extractat, de 

si aquest resum ha estat ben fet o mal fet. 

 

 

6.GÈNERE 

 



Sabem que el gènere,en tipologia textual, no té el mateix sentit que en 

literatura.Ací l’apliquem a tota classe de textos. Tan “gènere” és  un article 

d’opinió com un poema, un examen, el prospecte d’un medicament, un 

cartell, uns apunts, unes fitxes,un reportatge televisiu,etc. En aquest cas, 

es tracta d’un article  periodístic, un text bastant llarg (si no, el tindríem 

sencer) on l’autor  expressa la seua discrepància sobre una interpretació 

que creu errònia. 

 

7.INTENCIÓ O FINALITAT 

En aquest text, la finalitat és orientar l’opinió del receptor (contribuir a 

crear el que es diu un “estat d’opinió” sobre el tema). En aquest cas, 

destacar les diferències entre la barraca i el riurau. 

 

8.FUNCIONS DEL LLENGUATGE 

 

De les funcions clàssiques del llenguatge predomina,doncs,la 

conativa,pròpia dels textos d’opinió i dels publicitaris, per bé que hi trobem 

també els trets de la funció informativa, referencial o representativa, 

bàsicament quan l’autor “explica” els arguments en què fonamenta la seua 

opinió. 

 

9.MODALITATS ORACIONALS 

 

El predomini de les oracions enunciatives(ací, clarament de les negatives) 

ressalta la idea que hom vol desfer alguns tòpics al voltant de 

l’arquitectura tradicional valenciana, alhora que apostar perquè el riurau 

no córrega la mateixa sort que la barraca. 

 

10.VEUS DEL DISCURS 

 

L’autor model i el lector model comparteixen una preocupació pel tema de 

la cultura i les tradicions valencianes. Fornés fa servir la 3ª persona. 

Al.ludeix amb el pronom indefinit “algú”(l.1) (l.24) els contraopinants que 

han difós els tòpics o les perversions que ell considera inadmissibles. 

 

11.LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES. 

 

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

(certament especialitzat, com és el de l’arquitectura tradicional 

valenciana,al voltant del qual fa matisacions) com el grau de formalitat 

(mitjà),  com el grau d’elaboració del text(preparat), com el fet que l’autor 

s’adrece a un lector model reflexiu imposen l’ús del registre estàndard, 

sense incursions ni el registre culte ni tampoc en el col.loquial o  el vulgar.  

                      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  

escriuen en català. Així, tenim l’adverbi de temps “hui”(l.9 i l.22), el 

possessiu femení “la seua”(l.19), l’imperfet de subjuntiu amb –R- 

“fóra”(l.25), o una forma de subjuntiu amb A “haja fet”(l.26). 

 

12.TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 

 

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

seria el següent: “el riurau i la barraca tenen poques coses en comú, si és 

que en tenen alguna”(l.40-41). 



 

13.RESUM BREU DEL TEXT 

 

Barraca i riurau tenen poques coses en comú: la primera simbolitza un 

món en decadència, el segon un món ple de dinamisme. Cal esperar que es 

respecten els riuraus que conservem i no córreguen la mateixa sort que les 

barraques, avui pràcticament desaparegudes. 

 

14.PROGRESSIÓ TEMÀTICA, PRESSUPOSICIONS… 

 

Necessitem saber, per entendre bé l’article, quina és la sort que han 

corregut les barraques, convertides en símbol de tot allò més “valencià”, 

precisament per aquells que les destruïen en nom del capitalisme més 

salvatge i especulador. És l’”algú” al.ludit en la línia 25 del text. 

 

 

15.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Atés el seu caràcter bàsicament  argumentatiu, el text presenta, 

contrastades, les diferents característiques que, segons l’autor, 

identifiquen la barraca i el riurau, per acabar ressaltant que no 

s’assemblen en gairebé res. Vegem-ho esquemàticament. 
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Esbossades les diferències, l’autor critica la confusió entre les dues 

mostres d’arquitectura, alhora que desitja per al riurau una sort distinta de 

la que ha seguit la barraca, destrossada per un capitalisme salvatge que 

confonia la valenciania amb el folre de les seues butxaques. 

 

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. En aquest cas, 

 es contraposen immobilisme (“dolça”,l.17,”humil”l.17, « plàcida”l.19, 

“polloses”l.27,”pobra”l.35)      i  transformació(“dinamisme”,l.6,”canvi 

dràstic de vida”l.6, “arravatament creatiu”l.10, “exportar”l.12, “taxes de 

productivitat altíssimes”l.15, “creació de cooperatives”l.16, 



“progrés”,l.31,”classes mamprenedores”l.31,  “dinamisme”l.34, 

“potència”,l.34,…) 

 ---Regla de PROGRESSIÓ. A mesura que el text avança, s’aporta sempre 

informació nova. 

---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 presenten, acarats, el ruralisme típic del XIX(simbolitzat per la 

barraca) i la incipient industrialització (representada pel riurau).  

 

17.ISOTOPIES, TÒPICS LITERARIS O FIGURES LITERÀRIES 

 

El text intenta que s’harmonitze la idea de progrés en tant que construcció 

de noves coses, amb la conservació d’aquelles coses del passat que ens 

identifiquen com a poble. Es pretén que el progrés respecte el riurau i no 

se l’emporte, com va fer amb la barraca. Progrés “sostenible” se’n diu a 

hores d’ara. 

 

18.IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 

Quant a la impersonalització, destaca la referència l’”algú”(l.1 i l.24), tot i 

que no fan referència a la mateixa gent. En el primer cas, hom parla dels 

qui identifiquen barraca i riurau. En el segon, es refereix als capitalistes 

que, alhora que se les carregaven, “elevaven” les barraques a la categoria 

de “referent valencià”. “S’ha preferit substituir” es diu a la l.27, i “no han 

sabut fer compatible” a la l.28. “I es podia fer fàcilment”l.29. Totes elles, 

expressions impersonalitzadores al.lusives a la burgesia valenciana 

dimitida. Encara, en la l.40 es diu “sembla que s’assemblen”, referit a 

aquells que confonen barraca i riurau. 

Quant a la modalització, adjectius valoratius com “dolça”(l.17), 

“polloses”(.27) o “pobra”(l.35), referits sempre a la barraca, semblen més 

propis dels capitalistes que van arrambar amb elles, que d’un conservador 

del patrimoni com es presenta Fornés. 

 

19.LA COHESIÓ SINTÀCTICA  

 

Predomina en totes les estrofes el present atemporal o, a tot estirar, el 

passat pròxim (Pretèrit Indefinit). Només en la tercera estrofa(l.10-16) 

s’usa el perfet perifràstic, per referir-se a l’evolució històrica del negoci de 

la transformació del raïm de moscatell en pansa. L’autor aposta en la l.35 

per la conservació del riurau:”no correrà”(futur simple). 

Trobem connectors de contrast (“en canvi”l.5 i 19, “mentre 

que”l.21,”però »l.30), d’addició (« també »l.7), consecutiu (« per 

tant »l.13) i conclusius (« per dir-ho ràpidament”l.40). 

Pel que fa a la puntuació, hem de dir que, com que ens trobem davant un 

text extractat, presenta gran abundor de parèntesis i claudàtors. El text 

d’aquests últims no és de l’autor, sinó de la persona que extracta. Hem de 

creure que ho ha fet encertadament. Altrament, tindríem una visió 

esbiaixada del contingut del text. 

 

20.LA REFERÈNCIA 

 



Poques marques díctiques es troben en aquest text. Dixi temporal (« s.XIX 

i part del s.XX »l.13, « hui »l.9 i 22) dixi espacial(« l’Horta »l.3, « la 

Marina Alta »l.5, « La Safor,l’Horta Nord »,l.9), però ni una sola marca de 

dixi personal, cosa que ressalta la voluntat d’objectivitat de l’autor. Hi ha 

l’adverbi “així”(l.12), els pronoms febles “se’n van aprofitar”(l.14) i “com 

ho proven”(l.7), que adquireixen rellevància com a elements anafòrics, així 

com el sintagma “el procés”(l.15), per referir-se a la industrialització de la 

pansa. Abunden les aposicions(L.12 i l.17) i els múltiples Complements del 

Nom que depenen del substantiu “símbol” (l.5 i l.31). 

 

 

20.VALORACIÓ PERSONAL 

 

No sembla un text de gran valor literari. Possiblement tampoc no ho pretén 

ser. Resulta, això sí, un tant reiteratiu. I, al mateix temps, meridianament 

clar. La barraca i el riurau són coses ben diferents. I, en segon lloc, 

esperem que la mateixa burgesia que es carregà les barraques tinga més 

coneixement en la conservació d’aquesta altra mostra d’arquitectura 

pròpia com són els riuraus. Personalment, jo sóc bastant escèptic. 

 

Qüestions: Desenvolupa dues de les quatre qüestions següents: 

1)  Posa un títol temàtic i un remàtic al text que has llegit. 

Títol temàtic: “La barraca i el riurau són totalment diferent.”  

Títol remàtic:  “Barraques i riuraus.” 

2)  Digues quin procés de formació de mots ha originat els mots següents i 

delimita’n els constituents morfològics. Després, per a cada mot, tria un 

constituent dels que el formen i escriu un altre mot, mitjançant el mateix 

procés de formació que continga el constituent que hages triat. 

gratacels (l.27)  nom(paraula composta verb+nom)  trencanous, trencaclosques 

interclassista (l.13) adj(paraula derivada inter+nom+ista) internacionalista 

arravatament (l.10) nom(paraula derivada verb+ ment) creixement,pensament 

3)Escriu un sinònim o explica el significat dels mots següents: 

dràstic(l.6) radical, total. 

un bé(l.29) un patrimoni, un valor, un tresor, una riquesa… 

progrés(l.29) l’avanç, el desenrotllament… 

4) Substitueix per pronoms febles els complements subratllats: 

a.Algú ha volgut explicar que la barraca és la casa rural de l’Horta. 

Algú HO ha volgut explicar / Algú ha volgut explicar-HO 

b.La dolça barraqueta valentina és l’exponent de la tranquil.litat de l’Horta. 

La dolça barraqueta HO és. 

c.No poden permetre’s el luxe de destruir la pròpia història. 

No SE’L poden permetre / no poden permetre-SE’L 

d.Van dur l’economia  a taxes de productivitat altíssimes. 

LA HI van dur / van dur-LA-HI 

 


