
9.LA NARRATIVA DES DEL 1939 

 

 

1.L’evolució del conte i la novel.la 
 

a)¿Què explica que la narrativa anterior als anys 60 tendisca a evitar referir-
se directament a la realitat? 

b)¿Quins tres autors recorren a símbols i metàfores per parlar de la realitat?  
c)¿Quina és l’obra més representativa d’un d’aquests autors, de Jordi 

Sarsanedas? 
d)¿Quins tres autors escriuen novel.les que analitzen la psicologia dels 

personatges? ¿Com hi apareix la realitat? 
e)¿Quins dos autors fan una narrativa realista? 
 

2.Pere Calders 
 

a)Pere Calders construeix un món on no tot és lògic i coherent ¿Quin dos 
recursos utilitza per explicar-nos aquest món seu? 

b)Digues tres reculls de contes de Calders. 
c)Els personatges de Calders ¿són idealistes i combatius o més aviat tot el 

contrari? 
d)¿Què altera la rutinària existència d’aquests personatges? 

e)¿Què deixa oberta el desenllaç dels contes de Pere Calders. 
 

3.Llorenç Villalonga 
 

a) Mallorquí, metge psiquiatre i persona molt culta. ¿Què li va permetre 

adquirir una formació cosmopolita que s’oposava al tancament de la 
societat mallorquina? 

b) ¿En quina obra critica el tradicionalisme de la societat mallorquina? 
c) ¿Quina és la seua obra mestra, apareguda en 1961? 

d) El narrador és un protagonista testimoni ¿Qui? 

e) ¿En quina etapa de la vida se centra la primera part de l’obra? ¿Quin fet 
escandalós protagonitza don Toni? 

f) ¿En quina etapa se centra la segona part? ¿En què es veu la contenció 
d’aquesta part? 

 
4.Mercè Rodoreda 
 

a) ¿Quines quatre característiques de la seua novel.lística apareix ja en la 
seua primera novel.la reconeguda, Aloma? 

b) ¿Quina novel.la, escrita en 1962, li va donar gran popularitat? ¿Què 
conta aquesta novel.la? 



c) Cita tres obres més de M.Rodoreda 

d) ¿Quina obra es considera la millor de Rodoreda?¿Què s’hi conta? 
e) ¿Com es torna l’obra de Rodoreda, a partir de La meva Cristina i 

altres contes(1967)? 
 

5.Enric Valor 
 

a) A part d’escriptor, ¿a quines altres activitats cíviques es dedicà Enric 

Valor, especialment durant els primers anys del franquisme? 
b) ¿On es desenrotlla la seua primera narrativa? Esmenta almenys una 

obra d’aquesta etapa. 
c) ¿Com es coneixen conjuntament les tres novel.les que publica als 

finals dels 70?  
d) ¿Quin nom rep cadascuna d’elles? 

e) ¿Què descriuen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


