
 

 

 

 

 

TALLER D’ESCRIPTURA: EL VIATGE 

Proposta d’un model didàctic  

per treballar l’escriptura a Secundària 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball de Final de Màster 

Elisabet Armengol Gimeno 

Tutor: Joan Marc Ramos 

Màster de Formació del Professorat 

Especialitat: Llengua i Literatura Catalana 

Universitat de Barcelona 

Curs 2018-2019 

 



2 
 

 

 

 

AGRAÏMENTS 

 

Al Joan Marc Ramos, pel seu suport i guiatge en aquest treball de final de Màster, i pels ànims 

encomanats al llarg del procés. 

Als companys del Màster, per les seves aportacions i suport durant tots aquests mesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

«Tot el que veus, tot el que vius, tot el que toques és ple de literatura». 

 

Maria Aurèlia Capmany (Dietari de prudències). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUM 

El taller d’escriptura que es presenta és una proposta didàctica que neix amb la voluntat 

de donar unes eines –i també uns referents culturals– perquè els alumnes puguin assolir 

un domini ple de l’escriptura, a partir de pautes, models i una sistematització basada en 

les competències 4, 5 i 6 del currículum: la planificació, la redacció i la reescriptura. 

Aquest taller, a més d’incidir en les dimensions d’expressió escrita, i en un segon terme 

de comprensió lectora, es vincula fortament amb la dimensió literària. El punt de partida 

d’aquesta proposta s’articula al voltant del viatge, concretament la literatura de viatges, 

un gènere que permet ampliar horitzons i tractar valors com la tolerància, la visió de 

l’altre i també d’un mateix. La narrativa de viatges també permet traçar una reflexió al 

voltant de diferents maneres d’observar la realitat que ens envolta, que a vegades passen 

per alt en un món dirigit per la pressa i la immediatesa.  

Paraules clau: educació secundària, expressió escrita, literatura de viatges, procés 

d’escriptura, autonomia de l’alumnat. 

 

ABSTRACT 

The writing workshop presents a didactic proposal designed to provide tools –and 

cultural references– so that students can achieve a full domain of writing, based on 

guidelines, models and a systematization based on competencies 4, 5 and 6 of the 

curriculum: planning, writing and rewriting. 

 

This workshop, as well as treating the dimensions of written expression, and in a second 

term, of reading comprehension, is strongly related with the literary dimension. That is 

why the starting point of this proposal is articulated around the journey, specifically 

travel literature, a genre that allows to broaden horizons and treat values such as 

tolerance, the vision of the other and oneself. The travel narrative also allows treating a 

reflection around different ways of observing the reality that surrounds us, which 

sometimes overlook in a world led by the hurry and immediacy. 

 

Keywords: compulsory secondary education, written expression, travel literature, 

writing process, student’s autonomy.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Estat de la qüestió  

 

La proposta didàctica que es presenta amb aquest taller d’escriptura neix amb la 

voluntat de donar unes eines –i també uns referents culturals– perquè els alumnes 

puguin assolir un domini ple de l’escriptura, a partir de pautes, models i una 

sistematització basada en les competències 4, 5 i 6 del currículum: la planificació, la 

redacció i la reescriptura. Al currículum es defineix l’expressió escrita com «la capacitat 

d’utilitzar l’escriptura com una activitat que permet comunicar-se, organitzar-se, 

aprendre i participar en la societat» (2015:5). Per aquest motiu, per la seva 

transversalitat en totes les àrees del saber, i també perquè queda recollida en la dimensió 

actitudinal i plurilingüe («valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament 

i comunicar-se amb els altres»), la proposta que es presenta vol centrar-se principalment 

a reforçar aquesta dimensió i capacitat, tan vinculada alhora amb la lectura: «Escriure bé 

facilita pensar bé. Per millorar l’escriptura, cal haver llegit molt abans: els referents 

escrits diversos poden ser bons models mentre es va millorant en la pràctica de 

l’escriptura» (2015: 5). Així doncs, la selecció acurada de textos de diferents autors amb 

la qual es construeix aquesta proposta didàctica, també resulta clau per dur a terme 

aquest propòsit. 

Amb aquest taller d’escriptura es vol posar de manifest que aprendre a redactar està 

relacionat amb aprendre i desenvolupar una tècnica. En paraules de Daniel Cassany, 

«moltes persones creuen que els escriptors neixen» i «s’encunyen i aplaudeixen 

expressions opaques com estar inspirat o tenir-hi molta traça» (Cassany, 1993: 14). A 

més, també es tracta d’una pràctica continuada, ja que «s’aprèn a escriure tot escrivint» 

(...) i aquesta és una competència que «requereix una mobilització constant per mitjà de 

la pràctica aplicada». La seva particularitat és que en aquest cas el gènere a partir del 

qual s’erigeix la proposta –gènere de literatura de viatges– segurament no és gaire comú 

en l’ensenyament secundari i, pot servir, d’una banda, per explorar totes les possibilitats 

textuals que ofereix i, de l’altra, per endinsar-nos en altres mons no gaire llunyans que 

potser ens són desconeguts, en aquest cas a través de les paraules.  
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1.2 Justificació de la proposta 

 

El taller d’escriptura, a més d’incidir en les dimensions d’expressió escrita, i en un 

segon terme de comprensió lectora, es vincula fortament amb la dimensió literària, ja 

que el punt de partida d’aquesta proposta vol aprofundir en un major coneixement del 

nostre entorn més proper, dels altres i de nosaltres mateixos. Així s’esmenta també en el 

currículum quan s’exposa que la literatura «ajuda a comprendre el món que ens 

envolta» i «l’aproximació de les obres literàries facilita el desenvolupament de l’hàbit 

lector i escriptor, així com el coneixement i vinculació a la llengua i cultura pròpia i 

d’altri» (2015: 13).  

Aquest enfocament es troba precisament en el gènere proposat per aquest taller 

d’escriptura, la literatura de viatges, atès que ofereix totes aquestes possibilitats: permet 

ampliar horitzons i a més treballar diferents nocions de geografia cultural, conèixer 

costums i altres maneres de viure. També tractar indirectament en valors com la 

tolerància i la visió de l’altre, que reforçaria l’actitud 3 proposada en el currículum, 

«manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística de 

l’entorn pròxim i d’arreu». 

La literatura de viatges permet, doncs, incidir en una reflexió al voltant de diferents 

maneres d’observar la realitat que ens envolta, i també treballar unes pautes 

d’observació, que permetin parar atenció i reflexionar, actituds que a vegades passen per 

alt en un món dirigit per la pressa i la immediatesa. 

És oportú mencionar que aquest taller d’escriptura s’inspira en el llibre de textos i 

activitats Narracions de viatges i aventures. L’aventura de llegir, de Llorenç Soldevila i 

pensat per un crèdit variable d’ESO, que es configura a partir de textos d’autors clàssics 

com l’Odissea d’Homer, el Robinson Crusoe, de Daniel Defoe i L’illa del tresor de 

Stevenson (per treballar la narrativa d’aventures), o bé el Viatge al centre de la terra de 

Jules Verne per endinsar-se en l’aventura carregada de principis científics, i finalment el 

Jo, robot d’Isaac Asimov per conèixer les narracions de ciència-ficció. 

En el cas del treball que ens ocupa, la tria és més acotada i se centrarà en escriptors 

catalans, concretament del segle XX, com Montserrat Roig, Josep Maria Espinàs, Josep 

Piera i Ferran Soldevila, i el fil conductor que ofereix unitat de sentit és el viatge, no 

només cap enfora, observant la realitat que ens envolta, sinó també cap endins, a partir 
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de les relacions que s’estableixen amb nosaltres mateixos i en com el material observat 

ens interpel·la. Per tant, es podria dir, que aquest és un viatge d’anada i tornada. 

 

1.3 Objectius i estructura del treball 

 

Un dels objectius principals que es vol assolir amb aquest treball és introduir la 

literatura –concretament la de viatges– dins i fora de l’aula, per tal de mostrar als 

alumnes com aquesta, a partir de l’aprofundiment en diferents fragments d’autors 

representatius que han escrit narracions de viatges, pot connectar amb la seva vida i els 

pot acostar a diferents realitats, així com la descoberta de les persones que tenim al 

voltant i també de nosaltres mateixos. En definitiva, conèixer-nos millor els uns als 

altres a través de la lectura i l’escriptura de textos.  

Un segon objectiu més concret és que l’alumne sigui capaç d’elaborar textos escrits 

atenent a les característiques d’un gènere concret, el de la literatura de viatges. Aquest 

aprenentatge es durà a terme a través de la pràctica continuada de l’escriptura a partir de 

quatre tasques i una tasca final, ja que com assenyala Daniel Cassany, «l’escriptura 

periòdica i personal permet aprendre, reflexionar sobre els fets i comprendre’ls millor. 

Dóna confiança i desenvolupa enormement l’habilitat d’escriure» (Cassany, 1993: 49). 

A més a més, també es tracta que els alumnes facin seva una metodologia concreta, que 

implica una planificació, una producció i finalment una revisió final del text, i que 

entenguin que sense aquests tres estadis la producció no pot estar completa. 

El repte comú que aquí es planteja és, doncs, aprofundir en una teoria del reconeixement 

i de l’autoconeixement a partir de la literatura de viatges i ensems desenvolupar 

estratègies per dur-ho a terme, com per exemple ser capaços d’observar atentament allò 

que ens envolta, tant pel que fa a les persones com els ambients i, en definitiva, que 

siguin capaços de reflexionar i relacionar la seva experiència personal a partir d’allò que 

veuen, encara que es tracti d’una realitat propera i quotidiana. És per aquest motiu que 

aquest taller vol apostar per desenvolupar una escriptura més personal, l’objectiu del 

qual sigui explorar els interessos dels alumnes i també plasmar la seva manera de veure 

el món alhora que es contrasta amb altres punts de vista del seu voltant.  
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Segons el quadre sobre els diferents tipus d’escriptura elaborat per Sebranek, Meyer i 

Kemper (1989) (1) l’escriptura personal és la base per a tota mena d’escriptura, té un 

flux lliure, fomenta la fluïdesa de l’escrit i facilita el pensament, i justament no 

s’acostuma a practicar tant a l’aula en detriment de la creativa i la funcional. 

Pel que fa als objectius concrets, a partir del gènere literatura de viatges es podrà aplicar 

als textos i a la tasca final les convencions i recursos del text narratiu, descriptiu i 

conversacional, i també organitzar les idees del discurs de manera coherent i 

cohesionada, amb un ús eficient dels signes de puntuació, de la divisió de paràgrafs i 

dels connectors discursius, així com de lèxic emprat.  

Tal com s’ha esmentat anteriorment, els textos seleccionats serviran de model i les 

tasques i activitats plantejades es relacionen amb els textos llegits a l’aula, de manera 

que la teoria es vol traslladar a la pràctica. A més, la selecció dels textos no funciona 

d’una manera aïllada, sinó que està pensada per afavorir un diàleg. Tal com apunten 

Joaquim Dolz (et all), «el texto es la unidad bàsica de la enseñanza de la producción, 

però también de la lectura y la recepción verbal» (Dolz, 2013: 29). Així doncs, altres 

objectius concrets que es plantegen és que l’alumne sigui capaç de reflexionar i 

comprendre textos, així com establir relacions i comparacions entre ells.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Extret del llibre La cuina de l’escriptura, manual d’escriptura de Daniel Cassany (1993), p. 34. 
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2. MARC TEÒRIC 
 

2.1 El gènere de la literatura de viatges 

 

El gènere de la literatura de viatges consta d’un conjunt de característiques concretes 

que s’aniran detallant a continuació, que poden variar i aparèixer en major o menor 

mesura en funció de la intenció de l’autor que decideix narrar l’experiència viscuda. 

D’entrada, el gènere de la literatura de viatges s’insereix dins del gènere que s’ha 

denominat «escriptures del jo» o «literatura del jo», que també engloba autobiografies, 

biografies, memòries, dietaris, quaderns de viatge, entre altres, i és aquesta dispersió de 

formes la que també genera dificultats a l’hora de definir el gènere, però alhora 

l’enriqueix molt considerablement.   

Un dels trets principals del gènere llibres de viatge és, doncs, la marca d’intertextualitat 

amb altres gèneres, com la novel·la o l’autobiografia. Així ho manifesta Ferran 

Soldevila:  

           Lector: malgrat que, sovint, aquestes notes prenguin un caient autobiogràfic, res més 

lluny de la meva intenció que donar fragments d’autobiografia. Si, en general, en tenen 

l’aire, és perquè la forma autobiogràfica facilita la meva tasca i m’ajuda a presentar les 

impressions recollides durant la meva estada a Anglaterra, suscitant-les novament al pas 

de la narració i evitant-me el perill de les generalitzacions massa ardides damunt d’una 

experiència limitada. (Soldevila, 2011: 81) 

En el cas de Soldevila, la seva escriptura es mou entre el dietari i el llibre de viatges, en 

canvi, pel que fa a Josep M. Espinàs i els seus viatges a peu, el contacte que manté amb 

el gènere novel·la és més intermitent, ja que s’hi apropa en alguns aspectes i en altres 

se’n distancia. Espinàs es decanta més per la crònica de viatge perquè no li interessa 

inventar arguments, ni històries, sinó crear un clima, uns personatges i descriure un 

ambient. En el cas de Josep Piera, el material descrit dels seus viatges tindrà una forta 

evocació de moments personals, per tant s’estaria parlant de memòria individual. En 

relació amb l’obra triada de Montserrat Roig, es para esment a la memòria col·lectiva, ja 

que tracta el setge de Leningrad (l’actual Sant Petersburg) durant la Segona Guerra 

Mundial, i per aquest motiu la narració del viatge es barreja també amb una crònica 

periodística i fins a cert punt d’anàlisi històrica. 
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En el cas de la matèria que ens ocupa –la confecció d’un taller d’escriptura a partir del 

gènere literatura de viatges–, aquest tret es considera molt interessant i oportú per així 

poder posar en pràctica diferents tipologies textuals, com el text narratiu, el descriptiu, 

el conversacional. Serà necessari abordar, sobretot, l’estil literari que confeccionen els 

diferents autors i els recursos i construcció de frases que utilitzen. 

La dimensió de frontera entre la ficció i la no ficció, o dit d’una altra manera, la relació 

complexa amb la ficcionalitat, és un altre aspecte rellevant que no passa gens 

desapercebut en aquest gènere i al qual també es pararà atenció. A diferència de les 

guies de viatge, «pensades per a aquells que volen seguir el viatger i repetir allò que ha 

fet», els llibres de viatge, la majoria amb un fort caràcter autobiogràfic, «es fonamenten 

en una narració que fa servir tècniques de la ficció» (Bou, 1992: 290).  

Per això alguns estudiosos, com Philipe Lejeune, parlen d’aquest doble joc o ambigüitat 

que presenta el gènere, ja que són escrits que a priori es presenten com a no ficticis, en 

els quals l’escriptor és subjecte i objecte a la vegada. Ara bé, cal diferenciar 

l’experiència viscuda de la construcció posterior que se’n fa, en aquest cas a través de 

l’escriptura, ja que en definitiva, malgrat voler ser fidel a la realitat que es retrata, cal 

tenir present que escriure l’experiència és crear-ne una de diferent. Aquesta és també 

una de les metàfores implícites en el gènere; «l’escriptura i la lectura d’un llibre de 

viatges són, al seu torn, un altre viatge» (Bou, 1992: 292). 

No es pot ignorar tampoc que la mirada és limitada i també selectiva. Per tant, es 

produeix una tensió entre el fet viscut i la seva representació narrativa, i pel que fa a 

aquest aspecte, apareix el paper de la funció de la memòria (i la memòria episòdica i 

com aquesta es transforma amb el temps), com també el ritual de prendre notes en un 

quadern, ja que és necessari que els esdeveniments segueixin un ordre i una causalitat.  

Ara bé, si ens centrem en les variants concretes del gènere llibres de viatge (respecte 

a  altres gèneres autobiogràfics), veurem, tal com assenyala Enric Bou a «Rodar el món 

(a l’entorn dels llibres de viatges)», que normalment hi predomina el pes del 

protagonista del viatge, i també una explicació de les raons íntimes que el porten a 

allunyar-se del món (a vegades presentades de manera més explícita, com és el cas de 

Piera, altres menys, com en Soldevila), així com la justificació que motiva el viatge –en 

el cas de Roig és clar, es tracta d’un encàrrec encàrrec editorial, Ediciones El Progreso. 

En canvi, pel que fa a l’Espinàs s’estaria parlant d’un projecte que es va definint al llarg 
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de vint volums de llibres de viatges a peu, primer per Catalunya, i després per terres 

valencianes, aragoneses, basques, castellanes, gallegues i mallorquines. A més, al final 

del relat sempre hi ha una cloenda, una valoració del que s’ha après, del que ha suposat 

l’experiència i de com aquesta inevitablement ha suposat un canvi en la manera de 

veure el món i també en la redefinició d’un mateix.  

Pel que fa als continguts, independentment de les anècdotes de cada viatge i de les coses 

vistes, hi ha una sèrie d’elements que, en menor o major mesura, acostumen a ser-hi 

presents: la trobada amb l’altre, la identitat renovada, la contemplació aprofundida 

d’espais, fixar un instant efímer i la reflexió sobre el pas del temps... Altrament també 

caldria destacar la reflexió metaliterària sobre el llibre que s’escriu (que normalment va 

associada a justificar el grau de fidelitat i autenticitat, però també a expressar que la 

memòria és limitada, i encara que no s’esmenti, creativa i canviant). Finalment, en 

aquestes narracions també hi ha una tendència conscient a la incorporació d’altres 

referències existents sobre el lloc que es visita, que dóna peu a la intertextualitat i, en 

alguns casos (segons Bou) al plagi. 
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2.2 Notes introductòries. Viatgers o turistes? 

 

Aldous Huxley comença la seva obra Along the Road: Notes and Essays of a Tourist 

(traduïda per Rafael Tasis amb el títol Carretera enllà i reeditada per Adesiara l’any 

2014), amb una distinció entre el viatger autèntic i el turista, on s’explica, per una 

banda, que els turistes es poden considerar viatgers perquè no es queden a casa, però per 

l’altra no mostren l’actitud d’un «viatger autèntic» perquè «viatgen no pas per l’amor 

del viatge, sinó per amor a la convenció. Marxen nodrits de faules i d’esperances 

fantàstiques» (Huxley, 2014: 19). Resulta, però, que aquests mites que porten 

d’equipatge xoquen amb la realitat i es veuen frustrats: «tornen, tant si ho confessen 

com si no, decebuts, i com que el seu interès per les coses reals i presents no és prou 

viu, s’aferren a la mitologia». Pel viatger autèntic viatjar és un vici, «un vici de 

pensament», i es mostra curiós i atent, no com els turistes que «es posen una màscara 

d’interès obligat» (Huxley, 2014: 18). Segons l’escriptor britànic són gent que viatja 

perquè tothom ho fa i es proposen veure el màxim de coses, però sempre d’una manera 

ràpida i superficial (l’home modern té pressa), seguint unes pautes i un programa, i 

normalment mai deixant-se perdre pels carrers de la ciutat que prèviament han 

idealitzat. 

El taller d’escriptura que es proposa parteix abordant d’entrada, com a introducció i 

contextualització d’aquesta proposta didàctica, aquesta distinció entre viatger i turista, ja 

que plana en la majoria de les referències dels textos seleccionats. Es prenen de referent 

les reflexions de Huxley, ja que exposen diferenciadament dues actituds a l’hora de 

viatjar, desplaçar-se i observar un entorn desconegut, i pretén constatar que viatjar no és 

només moure’s, tal com assenyala l’article de Teresa Costa-Gramunt sobre l’autor (2), 

sinó que implica una determinada conducta i intenció.  

Aquesta distinció entre el viatger i el turista té lloc amb el sorgiment dels mitjans de 

transport, cada vegada més accessibles a una gran part de la població. És després de la 

Segona Guerra Mundial que el viatge esdevé una activitat massiva.  

La modalitat anterior de viatjar, més aventurera o més lligada a l’educació personal era 

reservada a un petit sector de la població. N’és un exemple el del Grand Tour, un viatge 

formatiu i educatiu per Europa (segles XVII i XVIII), molt popular entre els joves  

 

(2) Teresa Costa-Gramunt, «Viatjar no és només moure’s», Núvol, Barcelona, 21.04.2014. 



14 
 

britànics de classe mitjana-alta, formats a Eton, Cambridge o Oxford. Aquest itinerari 

programat de viatge podia durar mesos i, fins i tot anys, i recorda al viatge a Itàlia que 

feien els intel·lectuals humanistes per conèixer la cultura clàssica. 

Els llibres de viatges més representatius de la literatura catalana que es van escriure 

abans de la cultura del turisme de massa van ser el Dietari d’un pelegrí a Terra Santa, 

de Jacint Verdaguer, el Viatge a Rússia de Josep Pla, El Marroc sensual i fanàtic 

d’Aurora Bertrana i La ruta blava. Viatge als Mars del Sud de Josep Maria de Sagarra, 

per tan sols citar-ne alguns. (3) 

La tria de textos del taller d’escriptura no van en aquesta línia de l’exotisme, sinó que 

s’ha basat principalment en destins europeus com Itàlia –amb Un bellíssim cadàver 

barroc de Josep Piera– i Anglaterra, a partir de les vivències de Ferran Soldevila a 

Hores angleses, exceptuant el Sant Petersburg que va viure Montserrat Roig (aleshores 

Leningrad) i que va evocar a l’Agulla daurada. Si bé els textos escollits se centren en 

grans ciutats, amb Josep M. Espinàs i els seus viatges a peu a diferents indrets de 

Catalunya i Espanya s’ha volgut parar atenció també a llocs menys massificats i 

turístics, un entorn més rural com el de la Mallorca interior, l’horta dels arbres fruiters 

de Múrcia, o els poblets del Priorat. En el cas de l’escriptor barceloní, viatja en un espai 

coherent de paisatges i de petits pobles que no trenca amb la visita a les grans ciutats. 

«Hom acostuma a identificar l’aventura preferentment amb el llunyà i l’exòtic, amb els 

desplaçaments farcits de perill i de sorpreses. Espinàs, però, reivindica el caràcter 

aventurer dels seus itineraris catalans, espais de llibertat. L’aventura, doncs, és qüestió 

d’actitud» (Gregori, 2000: 132). És aquesta actitud a l’hora de viatjar a la qual fa 

al·lusió Gregori, així com una manera d’observar concreta que traspuen els textos, la 

que es vol mostrar també als alumnes, per tal que siguin capaços de dotar de significat 

la seva quotidianitat a l’hora d’escriure. 

 

 

 

(3) Extret de l’article d’Enric Bou «Rodar el món (a l’entorn dels llibres de viatges)», en el qual l’autor 

analitza les característiques dels llibres citats per examinar l’entitat particular del llibre de viatges abans 

de la cultura del turisme de massa.  
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2.3 Corpus de textos i temes 

 

Montserrat Roig: la identitat renovada 

L’agulla daurada  

Mitjançant la primera persona del singular l’autora presenta una veu narrativa que es 

correspondria amb la seva pròpia persona, ja que l’obra està basada en una experiència 

autobiogràfica, el seu viatge a Sant Petersburg, amb l’encàrrec d’escriure sobre el setge 

que va partir la ciutat: «Vaig estar-me a la ciutat de Leningrad durant gairebé dos mesos 

de l’any 1980. Hi vaig veure neu, pluja i, també les famoses nits blanques».  

El resultat va ser Mi viaje al bloqueo, imprès a Moscou el 1982, tanmateix tres anys 

després, el 1985, Roig publicà L’agulla daurada, obra en la qual reescrivia el relat del 

setge des d’una òptica més personal i donant veu a les vides més silenciades. 

S’aprecia clarament un punt d’inflexió que queda evidenciat en el títol dels capítols: 

abans d’endinsar-se a «la ciutat de les persones», camina i descobreix «la ciutat de les 

pedres» on s’expliquen tota mena de relats històrics o llegendes de monarques, de 

poetes russos, com Puixkin i escriptors com Dostoievski. Així doncs, a través de la 

intertextualitat d’aquests relats, i dels relats personals dels testimonis del setge, 

l’escriptora configura un conjunt de veus que permetran el contacte amb aquest altre 

tant en l’àmbit cultural com a un de més personal. No va ser fins a mig viatge que ho 

veié completament clar; «em vaig adonar que hi havia dues classes distintes de 

testimonis del bloqueig: els que t’explicaven la Història gran –que sovint et treu del 

passat com un tros de lluç del congelador– i els que es referien als fets de cada dia i 

t’acostaven al present» (Roig, 1987: 157).   

Explica Pilar Godayol que «en aquest procés de recerca, n’hi hagué un altre de paral·lel 

d’ordre personal, que anà, a poc a poc, lligat al desenvolupament narratiu. A L’agulla 

daurada, Roig es buscà a si mateixa, s’interrogà sobre la seva existència per mitjà de 

l’existència dels altres. La memòria aliena l’encoratjà a voler saber més d’ella mateixa» 

(Godayol, 2011: 223).  

És molt reveladora, doncs, una de les citacions que Roig escriu al final del relat, després 

de tornar a casa: «Veia la meva estada a Leningrad com si no l’hagués viscuda. Com 

una fantasia que em duia a l’enyorament: m’enyorava del jo que hi havia deixat, de mi 

mateixa, que ja no era la de Barcelona» (Roig, 1987:232). Tot viatge propicia que el jo 
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torni a definir i a reorganitzar la visió del món. És necessari renovar-se, qüestionar-se, la 

identitat mai és definida i estable, i a través del contrast i l’impacte amb l’altre, i en 

aquest cas, amb un nou indret, una nova ciutat, es posa de manifest una transformació 

del jo, una obertura del subjecte.  

Aquesta transformació del jo que té lloc a través del contacte amb l’altre i amb allò altre 

es duu a terme des de la postura d’un mateix, per aquest motiu, és interessant  tractar 

aquest aspecte amb les aportacions de Paul Ricoeur pel que fa a la filosofia del 

coneixement del propi subjecte. Aquesta idea l’apunta en la seva obra Sí mismo como 

otro, quan exposa la teoria del subjecte que es constitueix i posa l’altre com a element 

essencial pel que fa al reconeixement de la pròpia identitat. El títol Sí mismo como otro 

ja de per si és molt revelador perquè en paraules de l’autor, «la ipseidad del sí mismo 

implica la alteridad de un modo tan íntimo que no se puede pensar en una sin la otra» 

(Ricoeur, 1996: 36). El filòsof, que se centra en una identitat narrativa, manifesta que 

les categories ipse i idem no són excloents, sinó constitutives d’una persona.  

 

Josep Piera: la fixació d’un instant efímer 

Un bellíssim cadàver barroc 

Durant el curs 1986-1987 Josep Piera va estar de lector a la «Catedra di Lingua e 

Letteratura Catalana», de l’Istituto Universitario Orientale, de Nàpols. D’aquesta 

experiència personal neix Un bellíssim cadàver barroc, obra en la qual l’autor retrata el 

caos, la lletjor i també la bellesa de la ciutat napolitana, així com les olors, els sabors i la 

llum d’un món que conviu entre el present i la decadència d’un món que va ser; el 

cadàver barroc, ja que copsa Nàpols i Sicília des d’aquest esperit. Bona part de l’obra de 

Piera parteix de la seva experiència personal, com El cingle verd (1982), un dietari 

personal intimista i líric, i concretament dels seus viatges per la Mediterrània, un àmbit 

que capta l’interès de l’autor com passa a L’estiu grec, Un bellíssim cadàver barroc i 

Seduccions a Marràqueix, obres en les quals Piera plasma les impressions del viatge 

combinades amb reflexions i records, en una prosa que es barreja amb l’expressió 

poètica.  

La seva és una crònica personal d’un temps que, si bé en el cas d’aquestes obres 

esmentades es podrien catalogar com a narrativa de viatges, Enric Sòria comenta la 
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resistència d’aquests textos a ser classificats, i els presenta com a recull d’evocacions, 

llibres de viatge, anotacions i estampes líriques (Sòria, 2008: 140-141) o bé potser ho 

són tot alhora? El que sí que es fa evident en aquest llibre és la doble mirada, a voltes 

meravellada, altres crítica, però sobretot embolcallada per la consciència d’un temps: 

«Com tots els vitalistes, Piera té una percepció molt fina del caràcter efímer d’allò 

viscut, que el converteix en un gran elegíac, tant en vers com en prosa» (Sòria, 2008: 

142). Per a l’autor, després de prendre una profunda consciència del pas del temps (i 

envaït per aquesta sensació de fugacitat tan barroca) té la necessitat de fixar aquests 

instants viscuts del present amb la paraula. «La vida és açò: viure l’instant, fer-ne un 

arxiu urgent, i així reviure’l, més tard, en un producte imaginari» (Piera dins Calafat, 

2008: 148).  

La seva literatura, comenta Francesc Calafat, «persegueix la intensitat i una direcció que 

ens duga un pas més enllà de la simple descripció de les coses vistes» (Calafat, 2008: 

69), ja que quan Piera retrata la convivència de dos mons, l’antic i l’industrial, la seva 

mirada és la d’algú que reflexiona, que relaciona i evoca l’experiència present amb els 

seus records, i que sobretot intenta entendre les complexitats del món que li ha tocat 

viure. Per tant, la seva és una mirada cap endins i cap enfora, que alhora es mou entre el 

seu bagatge cultural, les seves lectures i també entre el moment present que viu, que 

posteriorment narrat transmet una gran intensitat evocadora: 

A Nàpols, especialment, els empedrats, les façanes, els muntons d’immundícia, es fan 

més presents que mai, d’una manera tètrica; fins i tot els papers, que amb el vent 

revolen folls, en banyar-se queden fixats a l’asfalt com repugnants coloms morts. En la 

gent, per contra, la metamorfosi és diferent, si més no a Itàlia. En d’altres ciutats 

d’altres països, la pluja converteix les persones en un massiu condol d’enterrament. A 

Nàpols fa aparèixer una primaveral alegria de paraigües, com si del quitrà nasqueren 

flors. No he pogut resistir la temptació i he entrat en una botiga pel meu propi paraigua. 

Després d’haver-me’n comprat un, a ratlles, m’he convertit en una taca més d’aquest 

mòbil jardí efímer (Piera, 1987: 32). 

La majoria de les descripcions acostumen a ser d’espais a l’aire lliure, i concretament en 

aquest –però també en d’altres– es pot apreciar com empra un mètode d’observació 

basat en la comparació i el contrast.  
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Josep Maria Espinàs: la trobada amb l’altre 

A peu pel Priorat 

Un dels principals motius pels quals Josep M. Espinàs decideix emprendre els viatges a 

peu és perquè ofereixen la possibilitat d’establir un contacte proper amb persones de 

diferents indrets. Anar a peu és una manera de viatjar que permet viure l’espai 

plenament. 

Mentre tu et mous les coses s’estan quietes i només quan tu t’atures les coses es posen 

en marxa. Quan vas en cotxe o en tren només veus trossos de paisatge, postals. En 

canvi, quan jo viatjo, el que m’interessa és descobrir els altres, i per fer-ho necessito 

espai i temps (Espinàs, 2005: 2). 

En les seves trobades fortuïtes Espinàs intenta que l’altra persona esdevingui un tu 

proper i un interlocutor el qual mitjançant el diàleg sigui algú de qui es pot aprendre 

alguna cosa. Molts cops una determinada conversa o expressió ja justifiquen el viatge 

perquè en l’escriptor hi ha un fort interès per escoltar la gent i el seu lèxic, per «recollir 

engrunes de conversa». 

A la vegada que de l’altre es poden aprendre expressions, conèixer una manera de viure, 

o intuir una manera de fer, l’escriptor també vol aprendre a ser l’altre: «deixar de ser 

l’Espinàs i poder ser una mica de tot allò que es va trobant».  

És per aquest motiu que l’autor explica que cal saber menjar a la taula dels altres. Un 

dels dies que l’Espinàs va estar caminant pel Priorat, un matrimoni el va convidar a 

sopar a casa seva. Aleshores, quan va arribar l’hora de l’amanida, l’amo de la casa del 

Priorat va agafar el plat, en el qual hi havia restes de vinagre i d’oli i se’l va veure: «En 

Baptista s’ha acabat l’amanida, portant-se el plat als llavis i bevent-se l’oli amb vinagre. 

Jo espero un segon. Després, decididament, enlairo també el meu plat» (Espinàs, 2000: 

58).  Tot i que aquest gest sorprèn l’escriptor perquè no és el que està acostumat a fer, la 

seva reacció és la d’agafar el plat i fer el mateix. Aquest episodi és molt significatiu 

perquè d’entrada menjar a la taula dels altres és fàcil, però també està lligat a aprendre a 

viure a casa dels altres i, consegüentment també, a aprendre a mirar, o més ben dit, a 

respectar, les coses com les admiren els altres, les seves idees. Aquesta darrera és una 

pràctica que potser requereix una dosi més alta de comprensió i de tolerància, un 

sentiment d’humanitat. És per això que Espinàs expressa que per a ell els viatges a peu 

han representat un gran ensenyament a l’hora de respectar la diversitat humana.  
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Aprendre a ser l’altre per a Espinàs «és una cura de desaïllament, de despersonalització, 

una cura de companyia no triada», però sobretot és una doble experiència: «el 

coneixement dels altres i la valoració exacta de nosaltres mateixos» (Espinàs, 1962: 59). 

La trobada amb l’altre produeix un contacte amb un mateix que també ens determina, 

ens configura i ens fa pensar. Possibilita la sortida d’un mateix i a la vegada un 

autoconeixement més profund.  

El diàleg és la màxima expressió d’aquesta cultura de la trobada amb l’altre. Per aquest 

motiu Josep M. Espinàs vol deixar constància de petits diàlegs en les seves narracions 

de viatge, que posen de manifest algun moment de la trobada.  

Tzvetan Todorov en el seu llibre Nosotros y los otros ha reflexionat sobre la diversitat 

humana des de l’òptica de la tradició francesa. Hi explica que la paraula que defineix 

més bé el seu projecte és el diàleg: «la pràctica del dialogo se opone, para mí, al 

discurso de la seducción y de la sugestión, en el sentido de que apela a las facultades 

racionales del lector en vez de tratar de captar su imaginación o de sumergirlo en un 

estado de estupor admirativa» (Todorov, 1991:17), de manera que vol evitar tot 

monòleg o narració centrada en un mateix. Precisament, Josep M. Espinàs, tot i narrar 

en primera persona, no vol ser l’únic protagonista dels seus viatges, i per tant defuig 

qualsevol forma monologada. Els seus viatges a peu volen veure gent, no són uns 

viatges per fer cultura (com és el cas de Soldevila a Hores angleses), ni hi ha un 

narcisisme aventurer perquè la seva és una literatura de la gent corrent. El millor 

contacte amb l’altre és aquell en què s’estableix un «diálogo donde nadie tiene la última 

palabra, donde ninguna voz reduce a la otra a la categoría de simple objeto, y donde 

sacamos provecho de la exterioridad del otro» (Todorov, 1991:18). Aquesta és la relació 

que cerca Espinàs. 

Sortir d’un ambient conegut per descobrir-ne un de nou, establir un contacte directe amb 

la gent i xerrar amb persones de diferents llocs dóna a Espinàs la possibilitat de trencar 

tòpics sobre els gallecs, els andalusos, els catalans... És una forma de superar els 

prejudicis, les idees preconcebudes sobre un lloc, la seva gent i la seva manera de viure. 
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Ferran Soldevila: un diàleg cultural 

Hores angleses 

            Com Josep Piera, les notes que Ferran Soldevila presenta en aquest llibre van ser 

elaborades durant una estada de dos anys a Anglaterra, on va fer de professor lector a la 

Universitat de Liverpool durant els cursos 1926-1927 i 1927-1928. Hores angleses es va 

publicar l’any 1938, en plena postguerra, per la Institució de les Lletres Catalanes i es 

va reeditar per Adesiara l’any 2011 i explica l’experiència d’un home de lletres per 

diferents punts d’Anglaterra, Escòcia i Gal·les, no es fixa en la seva experiència com a 

docent sinó que prefereix relatar les activitats que realitza durant el seu temps lliure i la 

visita a museus, biblioteques, edificis històrics, etc. 

 

Aquesta experiència viatgera, escrita en forma de dietari, segons Teresa Iribarren –que 

analitza en treball la relació entre literatura i turisme a partir d’aquesta obra de 

Soldevila– «participa de la naturalesa del pelegrinatge laic del Grand Tour, el viatge 

entès com a experiència de formació», i aquest fet es fa palpable en la gran quantitat de 

cites i referències culturals que impregnen l’obra. «L’historiador, més enllà d’identificar 

l’experiència turística com a sinònim de viatge, l’entén com a procés d’acumulació 

intel·lectual» (William dins Iribarren, 2007: 243), per tant aquesta experiència turística 

mai arriba a ser superficial, sinó que vol dotar-se de sentit. A més, «contempla amb 

bons ulls que esdevinguin un actiu del complex entramat de la indústria turística» 

(Iribarren, 2007: 245).  

La terra natal de l’autor té un valor destacat en aquesta obra, ja que l’escriptor fa 

dialogar la tradició anglesa amb la catalana, aquest tret està present al llarg del llibre i 

així mateix ho fa constar l’autor: «El contacte amb altres pobles duu aparellada alguna 

cosa de descoberta; potser no tant de descoberta d’ells com de descoberta de nosaltres 

mateixos –de la nostra individualitat i de la col·lectivitat d’on procedim: del nostre 

propi poble». Tot i que hi ha trobades amb altres persones, aquestes són més aviat 

secundàries, i els episodis més destacats i recurrents de la narració són aquells que 

comenten aspectes peculiars o típics de la vida col·lectiva (i quotidiana) anglesa.  

La seva experiència relatada a Hores angleses permet mostrar una altra manera de 

viatjar, en aquest cas del turisme intel·lectual i cultura (ara no tan comuna) per tal 

d’abordar algunes conjectures que estan presents en el concepte de turisme, i com és de 
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necessari aprofundir en el significat de les paraules per evitar caure en vagues 

simplificacions.  

 

2.4 Coses vistes 

 

El viatge ens enfronta a una altra forma de mirar, i és la manera de sortir d’un espai 

conegut per endinsar-se en un altre amb el qual no s’està familiaritzat. Aquest continu 

contrastar reeduca la mirada.  

Tant Espinàs en els seus viatges a peu, com Montserrat Roig a la ciutat de Sant 

Petersburg, així com Piera i Soldevila a Nàpols i Liverpool respectivament, estableixen 

un contacte amb la realitat i alhora una observació directa d’aquesta. La literatura 

d’observació, de les coses vistes, que exerceixen Espinàs al llarg dels seus llibres de 

viatges, com Piera, Soldevila i Roig, fa pensar també en Josep Pla i la seva obra Coses 

vistes: «En aquest llibre hi ha de tot. Coses escrites a vint anys, escrits d’abans d’ahir» 

(Pla, 1949:12). En la literatura francesa del segle XIX s’aprecia un cas similar al de 

Josep Pla, en l’obra Choses veus de Víctor Hugo, un conjunt de textos que va escriure 

l’autor al llarg de la seva vida a tall de dietari. Per tant, V. Hugo, com Pla i també els 

autors esmentats, volen deixar constància de les coses que han vist. 

Tanmateix, les «coses vistes» per Josep Pla o per Víctor Hugo, es presenten íntimament 

relacionades amb la seva vida, són reflexions o impressions personals conciliades amb 

un art suposadament objectivista. És aquest també el cas de Piera i Soldevila, que troba 

el seu contrapunt en Espinàs i Roig (els dos s’han mogut entre el periodisme i la 

literatura), i es proposen fer més aviat una crònica, recollir el que veuen i explicar-ho. 

Espinàs en els pròlegs dels llibres de viatges insisteix en aquest fet, ell és un mediador 

entre allò que veu i que posteriorment explica. Ara bé, cal no confondre la realitat amb 

el que és visible, ja que com diferencia John Berger, «lo visible no es más que el 

conjunto de imágenes que el ojo crea al mirar. La realidad se hace visible al ser 

percibida». 

No es pot ignorar que la mirada sempre és selectiva, particular i que es fixa en unes 

determinades coses i no en unes altres. El que s’observa o es deixa d’observar, i la 

manera com ho fa l’escriptor, defineix també el caràcter d’aquesta prosa de viatges. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 

3.1 Presentació 

 

De quines maneres es pot fer un viatge? El viatge pot ser ficció literària, pot tenir lloc en 

escenaris purament imaginaris o en espais reduïts que mai abans s’haurien considerat 

idonis per a la seva realització –com passa en El viatge al voltant de la meva cambra de 

Xavier de Maistre–. I, ans al contrari, el viatge pot ser realment viscut, pot fer-se a llocs 

llunyans i exòtics, a la comarca del costat o a un seguit de ciutats. L’escriptura ofereix la 

possibilitat de concebre un viatge o bé de recrear i tornar a viure una experiència 

viscuda.  

Pensar, viure i escriure poden considerar-se tres fases consecutives de fer un viatge, 

com si es tractés d’una progressió. Una primera i inicial es produeix quan es prepara i es 

pensa, ja que aleshores el viatge va prenent forma mentalment i projecta unes 

expectatives concretes. Un segon viatge –i aquest és el que marca un abans i un 

després– és aquell que es viu físicament, in situ, caminant, en cotxe, navegant pel mar, 

observant, xerrant, descobrint nous espais i persones, sols o acompanyats. La darrera, i 

segurament una bona manera de concloure l’experiència i de deixar-ne constància més 

enllà de les fotografies, és l’escrita, la relació que s’estableix entre viatge i escriptura, 

entre una vivència i la seva consecutiva plasmació en el paper, que comporta una 

reconstrucció, un tornar a viure, ara des dels records aquelles anotacions del quadern de 

viatge. El darrer viatge és el que propicia l’escriptura i des d’una manera interior i 

retrospectiva posa punt i final a la vivència. 

El taller d’escriptura que presento parteix de la literatura de viatges, i concretament de 

quatre maneres de viatjar i de veure les coses, i s’estructura seguint aquests tres 

moments del viatge. La primera part, «Pensar el viatge», consta de nocions inicials que 

situen els estudiants en la matèria que es tractarà, què vol dir viatjar i de quines maneres 

es pot fer un viatge. També pretén abordar sobretot la distinció entre viatger i turista i 

com la institució del viatge ha canviat amb el progrés. Ara només parlem de turistes? 

Quins matisos pot contenir aquesta paraula? 

Una segona part més extensa, «El viatge a través de la literatura», correspon a la lectura 

de textos i les seves respectives activitats, que serviran de model per fixar-se en un 

conjunt d’elements i tècniques que són les que han utilitzat aquests escriptors. De cada 
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bloc de textos s’abordaran temes recurrents del gènere, com la diversitat, l’encontre amb 

l’altre, la identitat renovada, la intertextualitat, la fixació d’un instant, i també recursos 

estilístics i/o lingüístics que fan servir els autors, que serveixen de model i de referent 

als alumnes abans de l’elaboració de la tasca final.  

Finalment, l’últim apartat, «Escriure el viatge», se centra en la realització de la tasca 

final, basada en la pròpia experiència que es desenvoluparà en tres moments, la 

planificació, la redacció i la reescriptura (i si s’escau també la difusió), per tal que els 

alumnes interioritzin aquesta manera de construir un text. Totes aquestes sessions 

finalitzaran amb una reflexió d’allò que s’ha après al llarg d’aquestes i amb la lectura de 

les seves produccions. 

 

3.2 Marc d’aplicació 

 

Les activitats dissenyades per aquest taller d’escriptura estan pensades per l’alumnat de 

4t d’ESO, sobretot perquè els textos demanen un cert nivell de comprensió i maduresa. 

Aquestes es poden fer o bé durant el segon trimestre, abans de les proves de 

Competències Bàsiques que tenen lloc durant el mes de febrer, o bé al tercer trimestre, 

per consolidar els coneixements que s’han adquirit al llarg del curs. 

Una altra opció que ofereix aquesta proposta és treballar-la en relació amb el viatge del 

final d’etapa d’ESO, i replantejant, en aquest cas, la consigna de la tasca final.  

 

3.3 Objectius d’aprenentatge 

 

L’objectiu principal és l’elaboració d’un quadern o dossier de viatge que incorpori el 

conjunt de les cinc tasques enfocades per reflexionar sobre ells i els altres, alhora que 

practiquen diferents tipologies textuals i reforçar alguns aspectes lingüístics 

determinats.  

Més enllà d’aquests aspectes, també es tracta que els alumnes coneguin diferents 

maneres de narrar una experiència, d’observar i veure el món, i sobretot que siguin 

capaços de plasmar una experiència personal a través de l’escriptura fent ús d’uns 

recursos literaris concrets.  
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Altres objectius d’aprenentatge concrets que es treballaran són: 

 Conèixer les convencions i continguts del gènere literatura de viatges i aplicar-

los en la mesura del possible en les seves produccions. 

 Organitzar les idees del discurs de manera coherent i cohesionada. 

 Adquirir una visió personal sobre què implica viatjar i reflexionar sobre aquesta 

pràctica. 

 Transmetre curiositat i respecte per altres cultures, així com una valoració 

positiva de la literatura de viatges com a instrument pel propi creixement. 

 Comprendre amb profunditat les lectures 

 

3.4 Competències que es treballen: 

 

Dimensió comprensió lectora 

Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos 

escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per 

comprendre’ls. 

Dimensió expressió escrita 

Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa 

(receptor, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització. 

Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i 

suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 

Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva 

presentació formal. 

Dimensió literària 

Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre 

obres literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos 

literaris dels textos. 
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Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i 

sentiments. 

 

3.5 Continguts curriculars 

 

Dimensió expressió escrita 

Textos escrits (CC19)  

- Gèneres de text narratius, descriptius, conversacionals formals. 

 

Dimensió comprensió lectora 

Estratègies de comprensió lectora (CC2, CC15) 

- Intenció comunicativa i actitud del parlant 

- Idees principals i secundàries 

- Contrast amb coneixements propis. 

 

Dimensió literària 

Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text literari abans, durant i 

després de la lectura (CC11) 

- Estructura 

- Aspectes formals 

- Recursos estilístics i retòrics 

 

Bloc transversal del coneixement de la llengua: 

 Pragmàtica (CC19): modalitats oracionals 

 Morfologia i sintaxi (CC22): oració composta coordinada i subordinada, 

connectors, elements d’estil. 
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3.6 Seqüenciació i explicació de les activitats proposades 

 

Sessió Fase Descripció activitat I/G 

1 C Presentació 

Activació de coneixements previs a partir d’autors 

clàssics que han fet del viatge el motiu central de la seva 

obra. 

Llegir i escoltar el poema «Ítaca» (locutat per Lluís 

Soler) de K. Kavafis i fer un posterior comentari   

 

Grup 

 

Edu365 

Escoltar 

poesia 

2 C La literatura de viatges 

Explicació de les característiques del gènere 

Lectura i comentari fragments A. Huxley (Carretera 

enllà) per parlar de la distinció entre viatger i turista. 

 

Grup 

3-4 D Bloc A. Montserrat Roig: la identitat renovada  

Lectura text 1 i realització d’activitats 

Lectura text 2 i realització d’activitats 

Tasca d’escriptura A 

 

Grup 

 

Individual 

5-6 D Bloc B. Josep Piera: la descripció d’un instant efímer  

Lectura text 3 i realització d’activitats 

Lectura text 4 i realització d’activitats 

Tasca d’escriptura B 

 

Grup 

 

Individual 

6-7 D Bloc C. Josep M. Espinàs: la trobada amb l’altre  

Lectura text 5 i realització d’activitats 

Lectura text 6 i realització d’activitats 

Tasca d’escriptura C 

Activitat d’ampliació 

 

Grup 

 

Individual 

8-9 D Bloc D. Ferran Soldevila: un diàleg cultural 

Lectura text 7 i realització d’activitats 

Lectura text 8 i realització d’activitats 

Tasca d’escriptura D 

 

Grup 

 

Individual 

10 S Presentació tasca final 

Estratègies per treballar la planificació 

Activitat «Prenem notes!» 

 

Individual 

 S Realització de la tasca  

«El meu viatge a l’institut» 

Individual 

(a casa) 

11 S Avaluació i coavaluació  

(a partir de la mateixa rúbrica) 

Individual i 

en grup 

 S Retorn i reescriptura Individual 

(a casa) 

12 S Tancament  

Lectura de textos i difusió 

Segona lectura del poema «Ítaca» de Kavafis 

 

Grup 
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I. Contextualizació: pensar el viatge 

En aquesta primera part i presentació del taller, a més d’explicar que es durà a terme i 

com es treballarà, es tracta de motivar una activació de coneixements dels alumnes. Així 

doncs, es plantejaran preguntes com; «què en sabem de la literatura de viatges», «Què 

creieu que busca la gent quan viatja», «Quins motius pot impulsar un viatge» o bé 

«Quins tipus de viatge existeixen?».  

Tot seguit es llegirà el poema «Ítaca» de K. Kavafis que dóna peu a parlar dels autors 

clàssics que han escrit narracions de viatges, però sobretot per mostra la importància del 

camí i no de la meta final, dels aprenentatges que es van fent; una al·legoria a la vida. 

Per aquest motiu el vers «ja hauràs pogut comprendre què volen dir les Ítaques» es 

recuperarà al final de les sessions, en el tancament del taller, per tal de veure si després 

de les sessions els alumnes en fan una altra lectura. 

La segona part d’aquest primer apartat de contextualització se centrarà a presentar les 

característiques de la literatura de viatges (en relació també a les escriptures del jo), per 

tal que després els alumnes quan llegeixin els textos puguin identificar-les. A 

continuació, amb la lectura dels fragments de Carretera enllà, d’Aldous Huxley, es 

presentarà la relació entre viatger i turista que s’ha exposat a l’apartat «Notes 

introductòries: viatgers o turistes?» del marc teòric.  

 

II. Descontextualització: un viatge a través de la literatura 

Al llarg de quatre blocs, corresponents als quatre autors seleccionats, es planteja la 

mateixa metodologia. Primer una presentació de l’autor/a i de l’obra seleccionada en 

cada cas, ja que aquesta introducció també formaria part d’una estratègia per treballar la 

comprensió abans de la lectura. Tot seguit es procedeix a la lectura del text i després a la 

realització de les diferents activitats, totes seguint la mateixa estructura: reflexió general 

sobre el text, identificació d’elements temàtics del gènere i, finalment, recursos de la 

llengua i estilístics, que correspon a diferents d’exercicis d’exercitació. Pel que fa a la 

reflexió general sobre el text, es faran servir eines pròpies de la dimensió comprensió 

lectora, però no es procedirà a fer una comprensió exhaustiva (a l’estil llibres de text 

quan s’inicia una unitat), sinó a plantejar una sèrie de preguntes generals que serveixin 

per analitzar i entendre amb més profunditat el text (de manera que aquest punt quedaria 

més obert) i a continuació plantejar quins trets propis del gènere hi apareixen.  
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Cada bloc conclou amb una tasca d’escriptura concreta. L’objectiu de les quatre tasques 

és, d’una banda, assolir un major domini de la tècnica de l’escriptura a través d’una 

pràctica continuada, de l’altra, plantejar per separat diferents elements que ha de 

contenir la tasca final, ja que en tractar-se de temes més complexos és preferible 

exposar-los individualment per tal d’assolir un resultat final més satisfactori. A l’Annex 

s’inclou una antologia amb tots els textos (juntament amb una proposta orientadora de 

les activitats), amb la qual s’entén el sentit de la tasca proposada. 

 

Abans d’elaborar la tasca d’escriptura A s’han llegit els textos 1 i 2, «La ciutat»  i «La 

identitat renovada» de Montserrat Roig, que fan referència a l’evocació d’una 

experiència viscuda des dels records, a la intertextualitat i a la descripció de persones, 

ambients i sons que es troben en una ciutat (en aquest cas, Sant Petersburg).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prèviament al plantejament de la tasca d’escriptura B, els alumnes cal que hagin llegit 

els textos 3 i 4, «La fugida» i «Descripció d’un instant efímer» extrets de l’obra Un 

bellíssim cadàver barroc de Josep Piera, a partir dels quals es treballa la necessitat de 

fixar detalladament i de manera evocativa un espai concret. 

 

 

 

TASCA D’ESCRIPTURA A 

Objectiu: practicar recursos propis del llenguatge literari. 

Consigna: descriu les vistes des d’algun punt de l’institut (el pati, el menjador, el 

passadís) integrant els sons, fent ús de metàfores i comparacions. Finalment, cal que 

incorporis alguna cita (per tal de dialogar-hi en el text) que pugui interpel·lar-te i 

associar-se a la situació relatada. 

Extensió: 100-150 paraules 
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La tasca d’escriptura C la precedeixen els textos 5 i 6, «Menjar a la taula dels altres» i 

«Del despoblament al turisme», pertanyents A peu pel Priorat de Josep M. Espinàs, que 

serveixen per presentar l’estil que empra l’escriptor en aquests viatges a peu, però 

sobretot aquesta trobada amb l’altre, el contacte directe amb la gent de diferents llocs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASCA D’ESCRIPTURA B:  

 

Objectiu: conèixer les característiques però sobretot practicar el text descriptiu. 

Consigna: t’has trobat amb una situació semblant? Contemplant des de la teva finestra 

la llum del capvespre? Passejant una tarda de primavera pel carrer o per un parc mentre 

escoltes música? O bé veure com surt el sol a primera hora o contemplar un paisatge al 

mar o la muntanya? Pensa-la i descriu el que veus i com t’has sentit en contemplar-ho. 

Per acabar, busca una imatge que es correspongui amb el teu estat d’ànim o amb 

l’emoció que vols transmetre. 

TASCA D’ESCRIPTURA C 

Objectiu: practicar el text conversacional inspirant-se en l’episodi que narra Espinàs.  

Consigna: conversa amb algú altre (fora del cercle d’amics i de la família) i descriu 

aquesta trobada. Es tracta de fer el mateix exercici que fa Espinàs en els seus viatges a 

peu: «deixar de contemplar el món des d’una illa i de lliurar-se sense recel a allò que es 

desconeix». 

*Per fer aquesta tasca prèviament s’haurà de facilitar unes pautes als alumnes per tal 

d’elaborar un bon text conversacional. 
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Per acabar, abans d’elaborar la tasca d’escriptura D els alumnes llegiran els textos 7 i 

8, «Advertiment» i «Diferents maneres de mirar», que serviran per començar tractar la 

reflexió al voltant de la consecutiva plasmació al paper de l’experiència i també posar 

de manifest la riquesa de lectures i apreciacions d’una mateixa realitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Recontextualització: escriure el viatge 

Preparem la tasca final. El meu camí a l’institut 

En aquest cas farem un “viatge” de proximitat, el camí que fem de casa a l’institut (o bé 

de l’institut a casa) per tal d’incorporar a un acte quotidià la dimensió literària. En 

aquest cas, doncs, no es pretén trobar un contrast cultural (atès que les circumstàncies 

no ho permeten), però sí reeducar la mirada per tal de transformar una experiència 

viscuda en primera persona en literatura.  

A l’hora d’escriure aquest recorregut ens servirem d’algunes de les tècniques que 

empren els textos de Montserrat Roig, Josep Maria Espinàs, Josep Piera i Ferran 

Soldevila en els seus viatges i respectius desplaçaments.  

 

 

TASCA D’ESCRIPTURA D 

Individual i després en grup. 

Objectiu: oferir una visió calidoscòpica d’un mateix episodi.  

Consigna: a partir d’un episodi cinematogràfic (en aquest cas de la pel·lícula The 

artist) explica què has vist i de quina manera has interpretat l’escena.  

Un cop tinguis redactat el text (mínim 100 paraules), comparteix la redacció amb els 

companys del teu grup i compareu les diferències i les semblances de la mateixa escena 

que acabeu de veure.   
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Planificació 

Per preparar aquesta activitat de planificació, els alumnes hauran d’imaginar-se que són 

filòsofs peripatètics que en aquest cas fan el camí de l’escola a casa o de casa a l’escola, 

reflexionant i fixant-se bé i mirant amb detall tot el que hi ha. És imprescindible que 

prenguin notes en una llibreta o bé gravin una nota de veu amb el mòbil. 

La tasca «Prenem notes!» està pensada per motivar una generació d’idees i es plantejarà 

a partir d’una cita i d’un breu fragment de Josep Maria Espinàs, que tracta sobre els 

camins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una segona part d’aquesta activitat consistirà en la planificació d’aquesta pluja d’idees, 

ja que s’hauran d’ordenar. 

Pautes per fer aquesta observació.  

Alguns elements en els quals et pots fixar són: 

- Estat dels edificis 

- Estació de l’any 

- Persones que circulen 

-          Circulació de vehicles (cotxes, busos, motos, bicicletes...) 

- Detalls amagats (cartells, grafits...) 

-          Sons (dels ocells, del vent, de les persones...) 

 

 

“A      «Anar pels camins és un continu deixar. Però també és un posseir constant, perquè el que es 

perd en un revolt es retroba en l’altre». 

             «Si no es camina gaire de pressa el viatge es fa etern, i si es corre massa la llengua us toca a 

terra. Es tracta de trobar una passa seguida i suficient; aleshores aquest camí és un aperitiu, 

un tònic immillorable, que us prepara per a un d’aquests esmorzars inoblidables que el país 

reserva als caminadors». 
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Redacció 

Consigna: 

«La realitat –comenta Josep Piera– de cada dia ens mostra una infinitat de figuracions 

inimaginables, en tant que reals, al més boig o al més lúcid dels humans. I ens les 

mostra barrejades amb les sensacions, les anècdotes o els afectes més pròxims, més 

autèntics, més íntims. La vida quotidiana ha esdevingut una ficció» (Piera, 1987: 20). 

Ara et toca a tu escriure el teu viatge, en aquest cas el del camí de l’escola a casa o de 

casa a casa. Fitxa’t bé en totes les notes que has pres en el teu quadern abans de redactar 

el teu text, ja que ha d’incloure un diàleg (sigui en estil directe o indirecte) i com a 

mínim un fragment descriptiu. També hauràs de fer ús d’alguna de les figures retòriques 

que hem anat treballant.  

 

Reescriptura 

Es durà a terme després de l’autoavaluació i la coavaluació, seguint els comentaris i 

anotacions del professor. En aquesta versió s’haurà d’incloure una imatge d’algun espai 

significatiu que aparegui a la narració i també acompanyar el text amb una música que 

pugui tenir-hi una relació.  

 

Difusió 

Abans de procedir a la difusió dels textos dels alumnes, cadascú el llegirà en veu alta 

davant la classe. A continuació, es penjaran les composicions a Google sites i des de les 

Xarxes Socials del centre se’n farà ressò.  
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3.7 Sistema d’avaluació: criteris, evidències i descriptors 

 

Criteris: 

Tasques d’escriptura: 15 % cada una (total 60 %) 

Tasca final: 30 % (s’avaluarà amb una rúbrica) 

Quadern final (dossier): 10 % 

 

Rúbrica per avaluar la tasca final d’expressió escrita: 

Descriptors Molt  

3 

Força 

2 

Poc 

1 

Gens 

0 

Apareix una trobada amb l’altre manifestada a través del 

diàleg (en estil directe o indirecte)  

 

    

L’autor és capaç d’interpel·lar-se i interpretar reflexivament 

la realitat a partir del material observat.  

 

    

El text combina fragments narratius i descriptius 

 

    

Conté figures retòriques 

 

    

El lèxic emprat és precís i variat 

 

        

El text conté connectors (sobretot espacials) 

 

        

Es redacta el text amb cohesió i coherència: el relat té un 

inici, un desenvolupament i un final. 

 

        

Es respecta l’extensió recomanada 

 

    

El text és original i creatiu  

 

        

 

Autoavaluació: 

Els alumnes s’autoavaluaran amb l’ajuda d’aquesta rúbrica d’avaluació, per tal 

d’aplicar-hi els canvis i les correccions que consideren pertinents abans de lliurar el text. 
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Coavaluació: 

A continuació, cada alumne avalua el text d’un company, per mitjà d’una rúbrica 

idèntica a l’anterior, per tal de donar una segona opinió més distanciada del text. Si 

l’alumne ho considera oportú, pot aplicar-hi els canvis que el company li comenta.  

 

 

 

L’evidència d’avaluació és el dossier final amb totes les activitats.  

 

Els descriptors que s’han tingut en compte per avaluar-lo són els següents: 

 

- L’alumne ha realitzat totes les activitats dins els terminis establerts pel 

docent. 

- L’alumne demostra que ha sabut interpretar les indicacions dels enunciats de 

les activitats i que s’ha adequat a allò que se li demanava. 

- L’alumne ha fet una lletra clara i entenedora i ha mantingut una presentació 

ordenada i neta del dossier. 

- La versió revisada i corregida del text amb els elements (imatge i música) 

que es demanen per acompanyar-lo.  
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4. CONCLUSIONS 
 

A vegades no cal anar a cercar l’aïllament absolut ni visitar llocs llunyans i exòtics, sinó 

saber apreciar el que pot oferir una realitat, sigui desconeguda o bé del nostre entorn 

més proper, per tal d’aprendre a mirar de manera atenta i, si és possible, renovada. 

L’exercici  de viatjar va acompanyat del de mirar i escoltar; «la vida s’atura una vegada 

tenim la sort de saber-la mirar», va dir Josep M. Espinàs arran de la crònica dels seus 

viatges a peu, per això en aquesta literatura de viatges es pot apreciar una major 

rellevància de l’espai que no del temps, i el temps passa a considerar-se en un segon 

terme respecte a altres gèneres de les escriptures del jo.  

Prenent com a eix vertebrador el viatge, i concretament les narracions de viatge, el taller 

d’escriptura que es proposa no vol perdre el referent de la vivència perquè es vol 

conservar el valor de l’autenticitat, sense oblidar que posteriorment l’observació passa 

per un procés de construcció mental i literària, on es duu a terme una selecció capaç de 

donar ritme a la narració.  

Amb aquesta selecció de diferents maneres de viatjar –el viatge per fer cultura com el 

de Ferran Soldevila, el que vol retratar i fer literatura de la gent corrent, com Espinàs i 

Roig, o bé un de més poètic i evocador en tots els sentis, com el de Piera–, estan pensats 

per ser un referent cultural pels alumnes i així, com el viatge, ampliar també els seus 

horitzons.  

A través de l’expressió escrita s’ha volgut assolir el que podria denominar-se un mètode 

d’observació, que posa l’atenció en una mirada cap endins i cap enfora, que està atenta 

al seu voltant però també hi intervé, per tal de veure què i com ens interpel·la. No es 

tracta de ser mers espectadors sinó d’elaborar una narració de viatge –encara que sigui 

el d’un camí que es fa cada dia, com el de l’escola– que també impliqui una composició 

i construcció d’allò que es veu, que es percep.  

El camí pot ser una recta inacabable com també plena de revolts, i el seu art es troba en 

saber aprofitar el que ofereix mentre es va seguint carretera o camí enllà, pas a pas, per 

«aquest continu deixar i posseir constant» del camí de què parlava Espinàs del camí, del 

viatge, i per extensió, de la vida.  
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PENSAR EL VIATGE 

 

Primera part: lectura poema «Ítaca» de K. Kavafis (traducció de Carles Riba). 

 

Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,  

has de pregar que el camí sigui llarg,  

ple d'aventures, ple de coneixences.  

Els Lestrígons i els Cíclops,  

l'aïrat Posidó, no te n'esfereeixis:  

són coses que en el teu camí no trobaràs,  

no, mai, si el pensament se't manté alt, si una  

emoció escollida  

et toca l'esperit i el cos alhora.  

Els Lestrígons i els Cíclops,  

el feroç Posidó, mai no serà que els topis  

si no els portes amb tu dins la teva ànima,  

si no és la teva ànima que els dreça davant teu. 

(…) 

Sempre tingues al cor la idea d'Ítaca.  

Has d'arribar-hi, és el teu destí.  

Però no forcis gens la travessia.  

És preferible que duri molts anys  

i que ja siguis vell quan fondegis a l'illa,  

ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,  

sense esperar que t'hagi de dar riqueses Ítaca.  

Ítaca t'ha donat el bell viatge.  

Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-lo.  

Res més no té que et pugui ja donar.  

I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat.  

Savi com bé t'has fet, amb tanta experiència,  

ja hauràs pogut comprendre què volen dir les Ítaques. 

 

Segona part: fragments de l’obra Carretera enllà d’Aldous Huxley (pàgines 20-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Diem que aquesta gent són viatgers perquè no es queden a casa. Però no són viatgers 

autèntics perquè, no són viatgers nats. Perquè viatgen, no pas per amor al viatge, sinó per 

amor a la convenció. Marxen nodrits de faules i d’esperances fantàstiques, i tornen tant si ho 

confessen com si no, decebuts, i com que el seu interès per les coses reals i presents no és prou 

viu, s’aferren a la mitologia, i els fets, per curiosos, bells i variats que siguin, els són una 

desil·lusió. 

El viatger autèntic, en canvi, té tant d’interès per les coses reals que no li cal gens creure en 

faules. És insaciablement curiós, li agrada allò que no és corrent precisament per la seva 

estranyesa, li produeix plaer tota manifestació de bellesa. Seria absurd, és clar, dir que mai 

s’avorreix. Perquè és pràcticament impossible viatjar sense avorrir-se algunes vegades (...)» 
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UN VIATGE A TRAVÉS DE LA LITERATURA 

 

BLOC A. MONTSERRAT ROIG 

D’entrada, es presentarà l’autora i es contextualitzarà l’obra, així com els motius que 

poden impulsar en un viatge (aquesta presentació se sistematitzarà amb tots els altres 

autors i textos). En aquest cas es tracta d’un viatge per encàrrec de l’editorial Progreso i 

l’obra en concret, l’Agulla daurada, és fruit d’una reescriptura del llibre Mi viaje al 

bloqueo. Per completar aquesta introducció cal consultar l’apartat 2.3, «Corpus d’autors 

i textos».  

LECTURA TEXT 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciutat 

S’acabaven els dies a Leningrad i la ciutat es buidava. Gairebé no hi havia nens: se 

n’anaven a les colònies d’estiu. Però arribava una altra fauna: els turistes. No hi havia llocs 

als hotels, no es podia caminar per la Nevski. L’encant del desconegut es desfeia: els veia 

en ramats, carregats de paquets. Leningrad s’havia convertit en un supermercat. Passejaven 

amb la petulància d’una superioritat: la material. Rússia s’acostava a Occident, érem a la 

temporada alta.”  

(...) 

Vaig passejar, primer, per la Nevski, irreal com un paisatge lunar. Tot era ple de 

fantasmes: els qui no volien quedar-se a casa i preferien la llum. Els borratxos dansaven al 

jardí de l’Almirallat, sota l’agulla daurada, ningú no es ficava amb ells, ells no es ficaven 

amb ningú. Lluny, se sentien els acords tristos d’una guitarra. Davant de la Plaça d’Hivern 

hi havia una llarga filera de cotxes aturats. Tot de gent s’acostava al riu, com si esperessin 

un fenomen. Miraven cap al Neva, silenciosos, sense inquietud. Aleshores, el pont del 

Palau s’aixecà com dos braços que imploressin al cel. I un vaixell passà per sota. 

Tranquil·lament. En un instant, la naturalesa i la ment humana es reconciliaven. Com si 

l’univers hagués retrobat l’harmonia perduda. No hi havia passat, ni Història, ni por. La 

ciutat acabava de néixer, feta riu, cel, llum i pont, vaixell i gent. Tots una sola cosa. Un 

cosmos únic, sense esquerdes. I vaig pensar que, en un segon, havia vist l’eternitat.” 

Montserrat Roig, L’agulla daurada, p. 229-230. 
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ACTIVITATS TEXT 1 

Reflexió general sobre el text: es tracta d’una reflexió objectiva o subjectiva? Quins 

elements o marques lingüístiques ens ho fan notar? Quin enfocament fa l’autora?  

Identificació d’elements temàtics del gènere: evocació de la ciutat i de les persones 

que l’habiten en una època concreta de l’any. Esmentar la relació entre espai-temps que 

s’aprecia en el text, un tret característic de la literatura de viatges, ja que el temps passa 

a considerar-se en segon terme i no té tanta rellevància.  

Recursos de la llengua i estilístics: es poden analitzar les oracions simples i compostes 

(concretament les juxtaposades i les coordinades), per tal de veure com l’estil de Roig 

aposta per una mena de frases més curtes per aconseguir un impacte més directe en el 

lector. També es pararà atenció als recursos estilístics, concretament a les metàfores que 

construeix l’autora, com «s’aixecà com dos braços que imploressin al cel», i també als 

sons de fons («acords tristos d’una guitarra»), i com aquests tenen una implicació 

directa amb el relat i l’estil. 

 

LECTURA TEXT 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La identitat renovada 

Veia la meva estada a Leningrad com si no l’hagués viscuda. Com una fantasia que em duia a 

l’enyorament: m’enyorava del jo que hi havia deixat, de mi mateixa, que ja no era la de 

Barcelona. Em venien imatges disperses: els capvespres damunt el Neva, els palaus retallats 

dins un cel immens. El poeta Kavafis no tenia raó: en un altre entorn, no portes les penes al 

damunt. M’enyorava de mi mateixa, perduda pels carrers de Dostoievski, de quan seia a la 

Plaça de les Arts, a la vora del jove Puixkin, dels raigs de sol dauraven les façanes... 

Al final del meu carrer hi ha una muntanya que veig cada dia. Va desaparèixer l’agulla 

daurada de l’Almirallat, que assenyalava, desafiant, el cel de Leningrad. Van desaparèixer els 

borratxos de les nits blanques, els vaixells que s’escolaven damunt el Neva, la fortalesa de 

Pere i Pau... Tot s’esvaní. Només em quedaven les sensacions. 

No, no és veritat: hi són. Existeixen, els he vistos. A l’altra banda, hi ha una meitat de 

nosaltres mateixos. Durant dos mesos vaig somniar que era possible viure sense fronteres.”   

Montserrat Roig, L’agulla daurada, p. 233 
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ACTIVITATS TEXT 2 

Reflexió general sobre el text: quin missatge ens vol comunicar l’autora? En aquest 

cas es podria intentar resumir breument amb tres línies la idea principal del text. 

Identificació d’elements temàtics del gènere: evocació de l’experiència viscuda des 

dels records i presència de la intertextualitat (present en molts textos de literatura de 

viatges), a partir de la cita de Kavafis que Roig contesta «El poeta Kafavis no tenia raó: 

en un altre entorn, no portes les penes al damunt». La cita: «La ciutat on tu vagis, 

anirà». 

Per tal de treballar aquest aspecte es pot fer un recull de cites o fragments de poemes 

entre el grup classe. 

Recursos de la llengua i/o estilístics: es tornarà a recuperar l’estil i els recursos 

estilístics emprats (en aquest cas les comparacions), així com el tractament literari d’una 

imatge recurrent en el camí i de les sensacions que pot produir.  
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BLOC B. JOSEP PIERA 

Josep Piera és un autor valencià que no acostuma a treballar-se a l’aula, per tant s’ha 

considerat interessant i adient introduir-lo en aquesta proposta didàctica. L’obra 

escollida ha estat Un bellíssim cadàver barroc (1987), però per plantejar aquesta 

activitat també podria servir Estiu grec (1985) o Seduccions de Marràqueix (1996). 

 

LECTURA TEXT 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fugida 

Que faig ací? Hi he vingut a treballar de lector a la Universitat. Aquesta, però, és la 

justificació professional, el mitjà per viure a Itàlia al llarg de quasi un any. Els motius 

profunds? Potser siguen ben bé uns altres. Hi ha la meua admiració cap a la cultura italiana 

que sovint he mirat com un model magnífic de qui aprendre el difícil art de viure. Hi ha el 

goig de sentir aquest vell nou racó mediterrani i dibuixar-lo des de la pròpia immediatesa. I hi 

ha, o hi havia, la necessitat íntima de fugir d’una circumstància complexa i confusa. 

Com aquells que van en un sanatori de muntanya o al balneari vora mar per recuperar la salut 

física, jo necessitava escapar de la malaltia que suposa un ambient mediocre, una societat 

mesquina, una mentalitat provinciana, que es deixa devorar pel poder que la nega. D’aquesta 

situació, el meu país va quedant convertit en un manicomi col·lectiu on cada persona acaba en 

enemic d’ell mateix o bufó trist dels altres. (...) Allà el poder ha creat una ficció que ja tothom 

creu real i que impedeix d’arribar a comprendre la pròpia realitat. ¿I què fer? Apartar-se’n, per 

un temps prudencial, no sol per curar-se’n, sinó també per intentar-ne el diagnòstic i inventar 

la vacuna que m’immunitze i em permeta de tornar-hi, a més de sa, lliure. Ignore, ara com ara, 

si Nàpols serà el lloc adequat per emprendre aquesta tasca.  

Busquem en altres temps i espais allò que no trobem en el propi. És com una fugida, cap 

arrere o cap avant, per no veure aquest continu succeir caòtic del present. (...) El nostre temps 

viu tan instal·lat en la immediatesa fugaç, en l’efímer considerat com un absolut, que no sent 

cap necessitat de permanència, que no confia en la validesa futura d’allò que pensa o viu. 

Josep Piera, Un bellíssim cadàver barroc, p. 20-21. 
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ACTIVITATS TEXT 3 

Reflexió general sobre el text: centrada en els motius que porten a l’autor a emprendre 

el viatge. També pot donar peu a preguntar si creuen que aquest és un tema actual i per 

què. 

Identificació d’elements temàtics del gènere: sensació d’immediatesa, característica 

del nostre temps. Necessitat de fixar el què ens passa, com ens sentim, què veiem. Per 

tal de portar-ho a la pràctica, un exercici senzill que es pot plantejar és que els alumnes 

expliquin la quantitat d’accions que fan en un sol dia amb detall per tal de fixar aquest 

continu esdevenir de coses que es fan una darrera l’altra, indicant la quantitat de temps a 

què dediquen cada cosa. 

Recursos de la llengua i/o estilístics: preguntes retòriques 

Una vegada els alumnes tinguin clar què són les interrogacions retòriques i amb quina 

finalitat s’empren, els alumnes poden reescriure el fragment final del text «Busquem en 

altres temps i espais... », fent ús d’aquest recurs literari.  
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LECTURA TEXT 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS TEXT 4 

Reflexió general sobre el text: identificació del tema de cada un dels fragments. 

Els alumnes poden explicar amb què els han fet pensar aquests textos a partir d’alguna 

cita o fragment concret que pugui motivar la seva reflexió. 

Descripció d’un instant efímer 

La segona forta impressió l’ha oferta la cinemascòpica visió de la costa: penya-segats, 

muntanyes, núvols baixos, mar serena, tot en un glauc d’hivern, quasi nòrdic, quasi 

atlàntic, quasi màgic. (...) Assegut en una mena de mirador per a passejants solitaris, 

he contemplat –instant etern– el rocall i l’horitzó nuvolós que adorna, quasi invisible, 

l’illa de Capri. D’aquest embadaliment –com de criatura que tasta amb els ulls la 

bondat d’uns bombons impossibles– me n’ha tret una veu jove que m’ha demanat 

d’encendre per a la seua cigarreta. (...) Més avant, avant en aquesta grisenca passejada 

sorentina, he trobat una plaça o arbreda des d’on, novament, no he pogut deixar de 

mirar la mar.  

(...) 

Em dic: els pobres-infeliços desgraciats que van pel món de turistes no poden més que 

conformar-se amb veure allò que altres van viure. Després d’un ràpid pelegrinatge 

visual, se’n tornen amb un mínim arxiu d’estampes i creuen haver fruït de luxosos 

plaers. Són coses d’aquest món urgent, que d’un minut fa un absolut, que en viure 

pels ulls ho resumeix tot a veure. ¿Has vist açò? ¿Has vist allò? I la vida es transforma 

en una pel•lícula, en una visió. Ironies al marge, em sent bé, en aquests moments, com 

en una mena de vacances insòlites. I sí: veure és viure.”  

Josep Piera, Un bellíssim cadàver barroc, p. 35-36. 
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Identificació d’elements temàtics del gènere: descripció d’un instant efímer, fixar-se 

atentament en allò que es veu, apreciant la seva totalitat, no de passada ni 

superficialment. Dotar de significat i sentit la quotidianitat 

Per treballar-ho, es farà dialogar el fragment de Josep Piera amb el poema de l’Infinit de 

Giacomo Leopardi, ja que el poema mostra també un joc descriptiu i és un exemple de 

com convertir una sensació en obra d’art. S’aprofitarà per explicar breument l’autor i el 

Romanticisme. Si es considera oportú, també es pot completar amb la visualització 

d’algun quadre de Caspar David Friedrich. 

 

“Sempre em fou car aquest eixorc turó 

i aquesta barda que de tanta part 

de l’últim horitzó l’esguard em priva. 

Mes, assegut i contemplant,  

immensos espais més enllà d’ella  

i sobrehumans silencis i una quietud fondíssima  

jo al pensament fingeixo. Tant que, per poc, 

el cor no se m’espanta.  

I com que el vent 

sento mormolejar entre les bardisses, 

el silenci infinit a aquesta veu 

vaig comparant:  

i allò etern em revé  

i les èpoques mortes i la d’ara  

vivent, i el so que fa.  

Així en aquesta immensitat  

se’m nega el pensament: 

i naufragar m’és dolç en aquest mar.” 

(Traducció de Narcís Comadira) 

 

Recursos de la llengua i/o estilístics: algunes preguntes que es poden plantejar per  

treballar l’ús del guionet llarg, les repeticions, les comparacions: 

- Les repeticions que apareixen en el text, quin sentit tenen? 

- Quina funció té el guionet llarg? Quines altres funcions poden tenir? 

- Quin recurs fa servir l’autor per mostra l’embadaliment que sent quan mira el mar? 

Ara prova de fer servir el mateix recurs estilístic que empra Josep Piera, però en 

aquest cas per descriure quelcom sorprenent. (4) 

 

(4) També es tracta que identifiquin clarament la comparació de la metàfora, ja que la metàfora es construeix a partir 

d’una comparació implícita. Les comparacions es poden tornar a treballar a partir dels textos 5 i 6 del bloc C.  
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BLOC C. JOSEP MARIA ESPINÀS 

A peu pel Priorat és un dels primers llibres de viatges de Josep M. Espinàs, juntament 

amb el viatge al Pirineu de Lleida i el viatge a la Segarra. L’autor ha anat construint al 

llarg de vint volums de viatges a peu un gènere literari concret, per tant, qualsevol títol 

pot considerar-se adient per la proposta, tanmateix si bé tots els llibres contenen 

converses i trobades amb gent desconeguda, en aquest es reflexiona particularment al 

voltant d’aquesta trobada. 

LECTURA TEXT 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjar a la taula dels altres 

En Baptista s’ha acabat l’amanida, portant-se el plat als llavis i bevent-se l’oli amb 

vinagre. Jo espero un segon. Després, decididament, enlairo també el meu plat. 

Tots anem pel món disfressats de nosaltres mateixos; vull dir amb les nostres ulleres, el 

nostre llenguatge, la mena de vida que ens diferencia en qualsevol punt del país. Em 

refereixo sempre a l’home ciutadà. Per acabar-ho de perfilar, quan és l’hora de dinar 

busquem la fonda i ens instal·lem en una taula –una taula on sovint hi ha unes floretes, 

i un cendrer decorat, i unes setrilleres i una ampolla de vi per a nosaltres sols. Des 

d’aquella tauleta individual contemplem el món desconegut com des d’una illa; a 

vegades amb la supèrbia de l’emperador, sovint amb la tristesa dels nàufrags. 

Un s’adona ben aviat que cal menjar a la taula dels altres. Que cal fer de tant en tant, 

una cura de desaïllament, de despersonalització, una cura de companyia no triada. Els 

costums, la sensibilitat, tot allò que un hom ha anat adquirint com a cosa pròpia, han de 

passar la prova del contrast i la contradicció, perquè després puguem comptar amb una 

doble i profitosa experiència: el coneixement dels altres, i la valoració exacta de 

nosaltres mateixos.  

És natural que l’home triï els seus amics entre aquells que participen dels mateixos 

gustos i de la mateixa classe social. Però és recomanable que, alguna vegada, l’home 

triï no triar, lliurar-se sense recel a allò que desconeix i que, tot i desconèixer-ho, li 

consta que és fraternal en algun aspecte. 

Josep Maria Espinàs, A peu pel Priorat, p. 58-60. 
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ACTIVITATS TEXT 5 

Reflexió general sobre el text: saber distingir entre idees principals i secundàries, així 

com la intenció de l’autor.  

Identificació d’elements temàtics del gènere: la trobada amb l’altre a partir d’un 

episodi concret, en el qual Espinàs menja a casa d’en Baptista, i la posterior reflexió que 

se’n deriva. Parar especial atenció a la doble experiència que suposa «el coneixement 

dels altres, i la valoració exacta de nosaltres mateixos». Aquesta reflexió es completarà i 

desenvoluparà plenament amb la tasca d’escriptura C. 

Recursos de la llengua i/o estilístics: incidir en l’ús correcte de la puntuació a partir 

d’exercicis d’exercitació. Un possible recurs per practicar-ho pot ser aquest: 

http://annaribas.cat/02_ortografia/puntuacio/practica.htm 

 

LECTURA TEXT 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del despoblament al turisme   

L’alcalde de Siurana ens explica que a Siurana es viu dels productes de la terra, 

però també del turisme, que tot just s’inicia.  

(...) 

Com el cargol, l’home acostuma a moure’s també sota una closca. D’altra banda, a 

París o a Nova York, en un transatlàntic o en un avió, un barceloní podrà veure 

coses noves, però en el fons se sentirà “com a casa”; seran experiències habituals, 

perquè el món s’ha fet petit, planteja arreu problemes semblants i permet 

semblants solucions. Cada dia es pot viure més d’inèrcia.  

Si a París –jo i tanta gent com jo– es pot viure com si fóssim a casa, en molts 

punts del Priorat, com en molts altres del Pirineu de Lleida, com en tants llocs de 

Catalunya, ens trobem davant d’unes experiències noves. Hem de decidir-nos en 

una cruïlla de camins –improvisadament, amb els ulls i l’instint–   (...) “Com que 

no surten mai de casa!” Perquè els japonesos es faran càrrec que, si anem a Tokio, 

ho ignorem tot; però la gent del nostre camp no pot comprendre que els de 

Barcelona, així que es belluguen una mica,  ja no entenguin res. 

Josep Maria Espinàs, A peu pel Priorat, p. 179 i 219. 

 

http://annaribas.cat/02_ortografia/puntuacio/practica.htm
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ACTIVITATS TEXT 6 

Reflexió general sobre el text: aquest text permet recuperar l’inici del primer fragment 

de Montserrat Roig que parla del turisme, i també el text 2.2 de Josep Piera, que hi fa 

referència. Es tracta, doncs, de comentar què és el turisme (ara que els alumnes ja tenen 

més referències per reflexionar-hi que a l’inici) i veure quins tipus de turisme existeix 

actualment i com ha evolucionat el concepte. Què busquem quan viatgem? 

Identificació d’elements temàtics del gènere: consciència de veure i saber apreciar 

coses noves, independentment d’on es trobi 

Recursos de la llengua i/o estilístics: els connectors textuals per estructurar idees. Per 

practicar-ho, es pot fer un llistat dels diferents tipus i després reescriure un text que no 

contingui cap connector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER D’AMPLIACIÓ 

Elaboració d’una ruta de turisme de proximitat 

(En grup) 

El text de Josep M. Espinàs permet plantejar que a vegades no cal anar lluny i a llocs exòtics 

per descobrir quelcom nou i diferent, ja que a prop tenim indrets fantàstics que es 

desconeixen. En aquest taller els alumnes hauran de dissenyar una ruta de turisme de 

proximitat per algú que acaba d’arribar i encara no coneix Catalunya. Per fer-ho podran cercar 

informació, triar els llocs d’interès (ja siguin culturals, gastronòmics, de natura...) i situar-ho 

en un mapa. Aquesta és una activitat transversal que es pot fer conjuntament amb 

l’assignatura de Socials i que alhora permet introduir l’ús de les TIC.  

 

 

 



50 
 

BLOC D. FERRAN SOLDEVILA 

 

El viatge de Josep Soldevila segurament sigui el que queda més allunyat de la realitat 

dels alumnes, però serveix per parlar d’un ambient segurament conegut per ells, 

Anglaterra, i possibilita incidir en una reflexió cultural a partir de la comparació. Així 

ho manifesta l’autor quan diu «em sembla indubtable que difícilment coneixerà el seu 

poble aquell qui no conegui altre poble que el seu» (Soldevila, 2011: 85). 

 

LECTURA TEXT 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertiment 

Heus aquí un llibre que ha restat a mig fer o, almenys, que apareix en una 

forma força diferent de la primerament imaginada. Els cursos de 1926-1928 

vaig viure a Anglaterra –lecturer in Spanish a la Universitat de Liverpool–, 

i vaig anar prenent notes  i recollint material amb la intenció d’escriure les 

meves impressions del país i aplegar-les en un volum. (...) Des d’aleshores 

han passat vuit anys, i ara me’n trobo massa lluny per reprendre’l 

íntegrament: una part del material recollit –retalls de diaris, opuscles, 

prospectes, etc.– ha perdut una part almenys de la seva suggestió; la 

memòria, tanmateix fidel, a vegades no és suficient per a vivificar notes 

excessivament esquemàtiques. 

M’he limitat, doncs, a recollir la major part dels passatges que ja havia 

redactat, a extreure del meu dietari un cert nombre de notes i a completar 

alguns detalls. 

Ferran Soldevila, Hores angleses, p. 79. 
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ACTIVITATS TEXT 7 

Reflexió general sobre el text: la consecutiva plasmació al paper de l’experiència, i 

com aquesta caracteritza l’estil de la narració. A partir d’aquí ens preguntarem fins a 

quin punt aquesta experiència és fidel o bé hi ha un major o menor punt d’invenció (que 

sempre hi és). Es tracta de fer veure als alumnes els efectes distorsionadors de 

l’escriptura a l’hora d’explicar l’experiència...  

Identificació d’elements temàtics del gènere: elements que donen autenticitat a la 

narració d’aquesta experiència (converses, material recollit...) En aquest cas, els retalls 

de diaris, opuscles, prospectes als quals fa al·lusió Soldevila serveixen per provar 

l’autenticitat de l’experiència. 

Recursos de la llengua i/o estilístics: localitzar les oracions compostes que apareixen i 

dir de quin tipus són.   
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LECTURA TEXT 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS TEXT 8 

Reflexió general sobre el text: actitud de l’autor i intenció comunicativa 

Identificació d’elements temàtics del gènere: aquest text serveix per recuperar el tema 

de la trobada amb l’altre i es treballa a partir de la forma, en aquest cas un diàleg en estil 

indirecte.  

Recursos de la llengua i/o estilístics: en aquest cas es pararà atenció al fragment final, 

ple d’oracions juxtaposades. Aquest exercici pot servir per comparar-ho amb l’ús 

d’oracions més simples que fa Montserrat Roig i així motivar una reflexió al voltant de 

l’estil. 

Diferents maneres de mirar 

25 de juny 

Comiat de Liverpool. Abans de sortir cap a Anglaterra i més concretament cap a 

Liverpool, vaig, com és natural, procurar obtenir certes informacions. “Liverpool és 

horrible estiu i hivern”, em va escriure un amic que hi havia residit llargues 

temporades. “Ah, això no! –va interrompre bruscament un prohom davant del qual 

jo exposava aquest judici–. Jo hi he estat: a Liverpool hi ha coses admirables, 

d’aquelles que deixen bocabadat.” “Però Liverpool sempre tan bonic, oi?”, va 

preguntar-me un altre erudit, en tornar, somrient com si parlés d’una petita ciutat 

idíl·lica.  

Heus aquí tres judicis que fan de mal lligar i que demostren fins a quin punt els ulls 

humans arriben a veure diferent una mateixa cosa. Ara, després d’haver passat dos 

cursos a Liverpool, a punt de partir-ne definitivament, puc fàcilment explicar-me 

l’opinió del meu amic, em sembla admissible el judici del nostre prohom, segueix 

semblant-me extraordinari l’embadaliment del nostre erudit. 

Ferran Soldevila, Hores angleses, p. 254. 


