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- ANNEX 1: Entrevista amb les coordinadores del projecte “Cinema en curs” 

(octubre de 2008)                     Núria Aidelman i Laia Colell 

 

Núria Aidelman (Buenos Aires, 1979) és llicenciada en Comunicació Audiovisual per la 

Universitat Pompeu Fabra. L’any 2003 va gaudir d’una beca per a realitzar el seu DEA 

a la Univ. Paris III. Des de llavors es dedica a diferents tasques dins el món del cinema, 

com a programadora (a l’Arxiu Xcèntric, del CCCB), realitzadora (és co-autora, 

juntament amb Gonzalo de Lucas, del curtmetratge Lai) , o directora, juntament amb 

Laia Colell, del programa educatiu Cinema en curs. Ha presentat diverses ponències en 

diferents trobades sobre cinema i educació i ha escrit sobre el tema en algunes 

publicacions. És traductora, també amb Laia Colell, del llibre d’Alain Bergala La 

hipótesis del cine. Pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera 

de ella.1  

 

Laia Colell Aparicio (Barcelona, 1979) és llicenciada en Humanitats per la UPF. El 

2003 obté una beca per a realitzar el treball d’investigació sobre els Cahiers de Simone 

Weil, amb el que obtindrà el DEA en Humanitats a la mateixa universitat. Actualment 

treballa en la tesi doctoral. Ha traduït llibres de cinema i filosofia, forma part del consell 

de redacció de la revista Philia (vinculada a l’Institut Universitari de Cultura de la UPF) 

i col·labora en diverses publicacions periòdiques. Ha estat consultora en qualitat a 

diverses empreses culturals i educatives. Des de 1996 treballa en diferents activitats 

amb nens i joves.  

  

 

L’entrevista va tenir lloc al local que l’associació A Bao A Qu  té al carrer 

Encarnació, al cor del barri de Gràcia de Barcelona. Totes dues estan una mica 

atabalades perquè són inicis de curs i tenen molta feina a organitzar els tallers 

del curs present, però, tot i això, es mostren molt disposades a respondre a les 

preguntes que  porto preparades, però que anem saltant a mesura que les seves 

paraules responen, sense demanar-ho, a totes elles. La gravadora va registrar 

tot el que van dir. Les preguntes que portava són les que segueixen a 

continuació, encara que, com s’ha dit, no es van respondre ben bé en aquest 

mateix ordre. Les respostes es resumeixen per tal de no fer feixuga la lectura, i 
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només s’esmenta en la seva literalitat tot allò que es considera rellevant per al 

tema de la recerca present.  

 

1.- Origen. Com neix el projecte? 

2.- Subvencions i recolçaments. 

3.- Continguts del tallers:  

 3.1.- Idees centrals. 

 3.2.- Objectius. 

3.3.- Continguts transversals. 

4.- Recepció/ resposta dels alumnes i dels professors. També dels pares. 

5.- Grau de satisfacció sobre els resultat obtinguts. 

6.- Idees, projectes futurs. 

7.- Situació de l'ensenyament del cinema a Europa y a Catalunya, Espanya. 

8.- En el moment present, desrpés de la posmodernitat, té sentit “educar la 

mirada”, fent servir cinema clàssic i/o d'autor? O bé la cultura de la TV, vídeo, 

youtube no deixa espai per a aquest tipus d'iniciatives? 

9.- Heu col.laborat amb altres propostes, iniciatives d'altres entitats i/o 

asociacions? 

10.- On voleu arribar? Què voleu aconseguir? 

11.- Han sortit projectes, treballs creatius dels alumnes, posteriors als tallers? 

12.- Els tallers que feu al CCCB, com van sortir?Quins continguts tenen? Teniu 

projectes amb el CCB per a aquest curs present? 

 

 

 Les preguntes es marquen amb una P, i les respostes de la Núria amb una N i 

 les de la Laia, amb una L. 

 

P: Com i quan vau començar l'activitat Cinema en curs? 

N: Vam començar Cinema en curs des de l'associació A Bao a Qu, on a més a més de 

Cinema en curs fem d'altres activitats, sovint en col·laboració amb institucions com el 

CCCB o festivals, com DIBA (Festival de Cinema Digital de Barcelona). També hem 

fet formació puntual quan ens ho han demanat.  

P: Sí, que vaig llegir un article que parlava del que vau fer...  
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N: Sí, han sortit algunes coses (…) El primer taller amb el CCCB el vam fer el 2006 

amb l'exposició Erice-Kiarostami.  

 

  Expliquen altres activitats desenvolupades al CCCB al voltant de   

  diferents exposicions del mateix centre. 

 

P: Cinema en curs...això que es feia abans, que s'havia de demanar a Educació que el 

centre entrés amb un Projecte d'Innovació Educativa...això ha canviat, oi? 

N: Bé, ara han canviat les condicions per demanar el Projecte d'Innovació. (...) Fins ara 

la tria dels centres participants es feia a través del Departament, que proposava als 

centres que havien presentat un Projecte d'Innovació en Mitjans Audiovisuals, i 

específicament en cinema, que fecin Cinema en Curs enlloc del projecte que havien 

preparat. El criteria ja estava bé, però implicava que era gent que ja havia presentat el 

seu projecte, que no s'havien presentat per fer Cinema en curs, sinó que tenien el seu 

propi projecte... 

L: Sobretot era un problema organitzatiu, perquè, clar, la majoria de projectes que es 

presentaven no havien estat pensats per desenvolupar-se amb els requeriments que 

demana Cinema en curs (sessions de dues hores seguides, flexibilitat horària i 

organitzativa, etc.)  

 

Expliquen els problemes organitzatius que suposava per als centres  

 haver de planificar els tallers en blocs de dues hores... i el canvi positiu  

 que ha suposat poder fer aquesta convocatòria oberta aquest any, en  

 què els centres havien d'explicar com organitzarien el projecte, com  

 repercutiria a les altres assignatures i als altres cursos i grups 

d’alumnes, etc. Es van presentar en menys de quinze dies - que era el 

plaç de la convocatòria - 45 centres amb projectes molt interessants. 

 

P: I d'on eren? D'aquí, de Barcelona, tots? 

L: No, de tota Catalunya. Per exemple, de la província de Lleida n’hi havia molts. 

 

Comentem que a Lleida s’estan movent moltes coses; per exemple 

al Centre d'Art La Panera, que és molt actiu i fa participar els centres  

educatius dels seus projectes propis. Una mostra és el projecte  
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que la Glòria Jové, professora de l'ICE de Lleida, duu a terme  

al CEIP Príncep de Viana, que té un acord de col·laboració amb  

La Panera. Es tracta de projectes artístics de tot tipus, no només de 

cinema. Tornem al tema de la convocatòria. 

  

L: Cada centre presenta el seu projecte, i el que és molt, molt interessant és que cada 

centre pot fer-lo crèixer a la seva manera, i fer-lo repercutir en la direcció o els àmbits 

que més li interessi. Tot això aporta moltes coses al propi projecte Cinema en curs. 

N: Clar, aplicar-lo transversalment i veure que els continguts i les metodologies de 

Cinema en curs es poden extendre a altres matèries... 

P: Sí, es que s'està donant molt impuls a tot el que són noves tecnologies. El que passa 

és que crec que s'està fent una mica massa i una mica desordenat... 

N: Sí, el que ens està dient molta gent és que tot això de les tecnologies està molt bé, 

però una cosa són les tecnologies i una altra de ben diferent són els continguts. 

P: Sí, això vull dir jo.  

N: En el nostre cas tenim uns continguts molt clars i el que és diferent són els mètodes, 

intentem proposar una altra manera d'ensenyar (i una altra manera d’aprendre!). 

P: El que he vist pel que he llegit és que cada curs... aquest és el tercer any? 

N i L: El quart. 

P: I cada curs teniu com uns continguts diferents, un tema? 

L: Sí, hi ha un tema que articula tots els continguts. O sigui no és que només treballem 

aquest tema, sinó que a través d’aquest ens apropem als diferents elements i aspectes de 

la creació cinematogràfica. I també s’aprofita el tema per treballar continguts d’altres 

matèries. Vam començar amb la llum, després relació fons/ figura, el punt de vista, i... 

N: Aquest any, el color.  

P: El tercer curs era el punt de vista? Veus, això és el que m'interessa a mi... Això ho 

teniu en algun lloc? 

 

Expliquen que totes les activitats i els continguts de cada any estan  

 penjats a la seva web. El tema i també part dels continguts els 

comparteixen amb la Cinémathèque française. Davant la pregunta sobre 

la situació actual de “Le cinéma, cent ans de jeunesse” (del qual Alain 

Bergala és el principal ideòleg) amb el govern francès arran del govern 

de Sarkozy, elles expliquen que la situació és una mica complexa i que en 
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general s’estan retallant els pressupostos de cultura. De tota manera, a 

França (a diferència del que passa a Catalunya) el finançament dels 

tallers depèn en gran mesura dels governs regionals. 

 

P: Perquè vosaltres teniu el recolzament del Departament d'Educació... 

L: Fins ara, la col·laboració del Departament d'Educació era bàsicament la cessió dels 

equipaments de càmera i so. El finançament ve principalment de Cultura i el 

Departament d'Educació dóna recolzament institucional i també la cessió dels equips de 

càmera i so, que són fonamentals: poder treballar amb equips semiprofessionals aporta 

molt al projecte. Aquest any, a més a més, Educació finança la formació dels docents. 

Fins ara Educació reconeixia aquesta formació, però no l’assumia econòmicament; ara 

sí (...) Pel que fa al finançament, aquest any hem incorporat molt suports: s'ha 

incorporat l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, amb un finançament 

bastant important, i sembla que axò ha ajudat a que altres ajuntaments també s'hi  

incorporin. Independentment de la quantitat econòmica que aportin, la seva implicació 

és molt important pel projecte. 

 

Continua explicant que la incorporació dels ajuntaments permet que el 

projecte s'estabilitzi al centre i tingui continuitat al municipi, fins i tot 

més enllà de Cinema en curs.  

M'expliquen com accedir als materials que m'interessen més, sobretot els 

del taller de l'any passat, sobre el punt de vista. 

 

P: I el plantejament del taller sobre el punt de vista, era més o menys transversal? És a 

dir, hi havia continguts d'altres matèries, com és ara la literatura? 

N: El punt de vista és un tema riquíssim per treballar, evidentment, la literatura, però 

també la filosofia i les ciències socials, les arts plàstiques, i també, fins i tot, la biologia 

o la física (com veiem la natura)...Nosaltres sempre plantegem el tema de l’any de 

forma transversal, però no sempre s'ha pogut dur a la pràctica. A primària sí que es fa, 

perquè, clar, treballen més transverslement i els mestres fan més d'una matèria... És més 

fàcil dur a terne aquest treball. A secundària s'ha fet menys; també perquè fins ara el 

projecte Cinema en curs s'ha fet sobretot a les optatives o a la matèria d'imatge del 

batxillerat artístic; això ha fet que no es pogués treballar tot el que nosaltres haguéssim 

volgut. 
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L: Sí, sobretot perquè no eren grups-classe.(...) Però el que nosaltres teníem molt clar 

era que Cinema en curs era un primer apropament al cinema i que era una altra forma 

d'aprendre a l'escola i una eina per a aprendre altres coses . En aquesta quarta edició 

creiem que es podrà fer molt més, perquè ja està concebut així per part dels centres que 

s’han presentat a la convocatòria i no només per part nostra. Per part nostra està 

concebut així des del principi, des de la primera edició... 

N: Sí, amb la llum... 

L: Ja es va fer DVD de fragments i DVD de pintures i fotografies... També es va fer un 

dossier de textos, tant de reflexió com literaris... Però no va haver-hi temps de fer-ho 

tot. 

N: Clar. Aquest any, per exemple a l'IES Ronda de Lleida, que és un dels instituts que 

s’incorpora a Cinema en curs van presentar un projecte per participar amb un grup-

classe i amb la implicació de set professors. És clar que això suposa que es pot treballar 

molt més; no només el cinema, sinó també el tema del color (que el 2008-2009 és el 

tema de l’any). En definitiva es tracta d’articular un treball transversal: es farà el guió a 

català, s’analitzarà el color des de la física, a literatura es llegiran poemes i altres textos 

on el color tingui una especial rellevància, etc. 

P: I jo podria contactar amb aquells que van fer el curs l'any passat, amb allò del punt de 

vista? Teniu un llistat dels centres que van participar-hi? Perquè el que voldria 

demostrar és si realment van aprendre més de les altres àrees amb el cinema que 

abordant-les directament. 

N: Sí, sí, no hi ha problema. Això, de fet, ho pots constatar de forma molt més forta a la 

primària, perquè a la secundària, com et dèiem, es feia sobretot en optatives, de forma 

més reduïda (...) 

 

Parlem de les possibilitats que donaria abordar Cinema en curs des 

 d'una matèria com la literatura de batxillerat, que ha aumentat una hora 

 el seu currículum. Elles afegeixen que, de fet, els que proposen la forma 

 de fer-ho als instituts són els professors i que ells normalment ho  

 aprofiten per fer coses de la seva matèria, sobretot coses artístiques i  

 d'escriptura... Confien en què aquest any serà molt més transversal.  

 S'ofereixen a posar-me en contacte amb els professors que van fer el  

 taller l'any passat i a poder fer un seguiment de l'activitat al llarg  

 d'aquest any amb un grup que ho faci. Parlem dels problemes de  
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 coordinació que de vegades hi ha als instituts entre els professors. Jo  

 afegeixo que, de fet, és molt més fàcil a primària perquè els mestres  

 estan molt més acostumats a treballar en equip. De vegades, dic,  

és més  fàcil en un centre de nova creació on els professors estan  

en comissió de serveis... 

 

N: Sí, nosaltres pensem que aquest any serà molt més fàcil perquè hem pogut fer la tria 

d’entre tots els que van demanar participar a Cinema en curs. Els dos o tres anys que els 

centres fan el taller han de tenir continuïtat després, ha de ser quelcom que vagi molt 

més enllà. La proposta és que això tingui una repercussió a tot el centre, ha de ser una 

aposta forta de tot el centre.  

P: I els alumnes, la resposta? Boníssima, oi? 

N: Sí, l'any passat a l'IES Les Corts, una alumna va dir que per primer cop a l'institut 

estava fent una cosa que tenia un sentit i que savia per què l’estava fent (...)  

L: Sí, els alumnes això ho diuen molt. A mitjans i a final de curs fan com una valoració 

escrita del taller i de tot el procés, i aquest aspecte el destaquen molt. És quelcom que 

els implica molt, també a nivell personal. 

P: Però són conscientes de què han après? No de que han après, sinò del què han après? 

L: Sí, molt. Ho tenen molt clar. 

N: Sí, són conscients també que han après a treballar en equip, de l'esforç, de saber 

assumir responsabilitats... 

L: I de conèixer el llenguatge cinematogràfic. 

N: Sí, sí, hi ha les dues coses. Aquests valors, que és molt fàcil que els reconeguin, que 

es transmeten, i el cinema. Tant del cinema que veuen com del que fan. 

L: El que diuen molt, és que després de fer el taller ja no miren cinema de la mateixa 

manera, que ara observen com estan fets els plans, que es fixen en les tries del 

cineasta... són crítics amb les seves decisions, es plantegen si les comparteixen o no... 

Això ells ho destaquen moltíssim. I després, tot l'aprenentatge tècnic i expressiu; d'això 

també en són molt conscients. Per exemple, el primer exercici que fem als tallers, els 

Minuts Lumière; al final de curs molts diuen: “si ara fes un Minut Lumière, no el faria 

així, el faria d'aquesta manera o d'aquesta altra...” (...) També treballem molt perquè 

siguin conscients del que han après, ja està pensat perquè sigui així.  

P: I amb allò del punt de vista, també vau constatar que aquesta qüestió també es veu a 

la literatura? La transversalitat, la vau constatar mai? 
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N: Nosaltres ho proposàvem molt, però crec que a secundària no es poder va fer per 

manca de temps. Potser alguns alumnes ho van assumir d'una forma més activa per part 

seva. Pel tipus de taller i el marc en què es desenvolupava, clar, no donava gens de 

temps per fer-ho. Depenia més aviat dels professors, si ells ho feien o no després... 

 

  Els hi explico una activitat que vaig portar a terme durant l'últim curs al  

  voltant del punt de vista amb els meus alumnes de 1r de batxillerat,  

  combinant activitats de creació de contes amb creació d'imatges sobre  

  aquests contes. 

  Tornem als alumnes de Cinema en curs. 

 

L. Jo crec que entendre-ho sí, perquè, clar, els processos i els conceptes ja els han 

interioritzat. Si ara un professor de literatura els ho expliqués, ho entendrien molt bé. Si 

ara hi anessis tu i els ho expliquessis, ho entendrien perfectament. El punt de vista 

subjectiu, per exemple; ara no el tenen categoritzat, però ho entendrien perfectament. 

N: Bé, el tenen categoritzat des del cinema. El punt de vista del personatge... 

    (...) 

L: Clar, perquè ells, al principi, pensaven “punt de vista subjectiu” vol dir punt de vista 

de la càmera a travès del personatge, fins que van fer el pas de dir “punt de vista” vol dir 

moltes coses... Va ser un procès lent, van trigar molt a entendre-ho bé.  

P: És que és un concepte difícil. 

L: Sí, però fins i tot els petits, el dia de la projecció final, feien unes preguntes sobre el 

punt de vista, en què, realment, es notava que hi havien reflexionat molt.  

P: I dels pares, hi ha hagut alguna resposta? Pregunten alguna cosa? 

L: Normalment, els pares es fixen més en qüestions personals…Sí que passa que a 

Cinema en curs hi ha alumnes que es recuperen, o sigui, que estaven fora del sistema i 

es refan, tornen a implicar-se en alguna cosa o a valorar-se a ells mateixos i sentir-se 

valorats. Per exemple, alumnes de quart d’ESO que estan despenjats i falten a classe, i 

que amb el taller s’impliquen. Però també a primària... Hi ha nens que passen totalment 

desapercebuts, que no són ni bons ni dolents, i que als tallers es destapen... Tant uns 

com els altres amb Cinema en curs, de cop, ocupen un lloc.  

.    (...) 
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L: Això, la Maria Roig, que és la professora de Les Corts, t'ho explicarà molt bé, perquè 

allà hi ha hagut alumnes de quart que han fet un canvi... espectacular. És molt emociant 

veure-ho. 

 

  Coincidim en que quan els alumnes fan activitats diferents, alternatives  

  a les habituals del centre, els engresca molt més. Explico la meva   

  experiència sobre aquest assumpte.  

 

L: Sí, la il·lusió i els projectes personals van molt bé. Allò de saber que són capaços de 

fer coses ben fetes. En aquest sentit l'experiència amb els nen sords de Tres Pins va ser 

molt forta. 

P: Nens sords? 

N: Sí.  

P: I com us comunicàvau amb ells? 

N: Bé, també hi havia les logopedes.  

L: I ells entenen i practiquen el llenguatge oral; estan acostumats a llegir els llavis. 

P: Però només poden veure les imatges.  

N: Sí, però també van fer les seves pel·lícules. 

L: Estava tot subtitulat. Així tothom els entenia. 

P: Molt bé.  

N: Van fer les seves pel·lícules amb llengua de signes, i van veure les dels altres amb 

subtítols... 

L: El dia de la projecció final va ser molt fort. Els nens oïents estaven al·lucinats... I 

això sí que és una cosa que els pares, els dels nen que no són sords, ens ho van dir... Els 

mestres i els professors, tots estaven molt impressionats... Clar, quan van arribar a casa 

els nens explicaven que durant els vuit minuts que durava la pel·lícula, hi havia hagut un 

silenci absolut.  

P: Això és molt educatiu. 

 

  Explico l’experiència nostra amb un company professor de socials que  

  és cec, i com els alumnes s'han comportat sempre esplèndidament amb  

  ell, com s'han adaptat tots a la situació molt bé, fins i tot als exàmens.  

 

P:  És educatiu, veure les diferències i saber acceptar-les. 
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L: Sí, ells han vist com el cinema és un mitjà d'expressió molt potent i com també ells 

poden fer-ne ús.  

P: Vosaltres teniu constància, a part de França que, clar, porten molts anys, d'altres llocs 

on estiguin fent el mateix o alguna cosa semblant, és a dir, educar a travès del cinema, 

educar en valors, però també educar en altres conceptes? No com a eina per a altres 

coses un dia puntual. 

N: Bé, a part del projecte francès, ens consta que a Finlàndia han traduït el llibre de 

Bergala, però no sabem què estan fent. A Alemanya també l'han traduït i estan fent 

moltes coses. En principi, a Gran Bretanya fan coses, però amb un enfocament diferent, 

més centrat en els mitjans i la comunicació, tenen programes molt forts, però no ho 

coneixem. 

L: Sabem que a Sudamèrica s'estan fent moltes coses...  

N: Sí, per exemple, ens van convidar a Rio de Janeiro amb un programa que es va crear 

per treballar el cinema a l'escola. Ens van convidar per acompanyar-los a crear aquest 

programa. 

P: Què bé.  

N: I ara aquest any ens tornen a convidar per valorar com ha anat... 

P: I a Espanya, hi ha altres llocs on s'estiguin fent coses? 

L: Així, en el marc escolar, creiem que no de la mateixa manera. 

P: Jo he revisat tota la bibliografia i no he trobat gaire cose. 

L: Que sapiguem, no... 

 

  Recordem alguns iniciatives adreçades sobretot a fer servir el cinema  

  com a eina per a ensenyar valors. “Cine y salud”, valors ètics… 

 

P: Sí, a més normalment es parla sempre dels continguts de les pel·lícules i no del 

llenguatge. 

L: Sí, massa sovint s’enfoca com si el cinema només fos quelcom ple de perills dels que 

ens hem de protegir. Les imatges són dolentes.... i transmeten coses dolentes, etc... 

P: Com si poguéssin cotrolar el que veuen els nostres nens. Et connectes a Internet i 

veuen moltes més coses i molt pitjors... 

L: S'oblida molt que és un art. També a la literatura surten coses dolentes... 

P: Saps quin és el problema? Com que sabem que no llegeixen, però, en canvi, sí que es 

miren les imatges... 
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N: Bé. Clar... 

P: Això és confiar molt poc en l'art. 

L: Clar, i per això normalment se’ls pasen pel·lícules molt més pel que expliquen que 

pel seu valor cinematogràfic. 

P: Com a il·lustració històrica, tampoc no és tan dolent...Per a treballar no sé què...(...)  

N: També és normal que es faci servir així, perquè al cos docent tampoc no hi ha 

formació sobre com mirar les imatges. De fet, no hi ha la formació necessària... 

L: Sí, de fet, hi ha molta por... gent que no s'atreveix, perquè, per exemple, no tenen 

domini de la càmera... 

N: I això dels valors, clar, és molt més tranquil·litzant, perquè tampoc no cal saber res 

de cinema. En canvi, arriscar-se a parlar d’art... 

P: I no us adoneu que, quan arriben a veure aquestes pel·lícules antigues, o d'ara, amb 

una “qualitat” reconeguda que allò són pel·lícules bones i no la “merda” a que estan 

acostumats. Tot i que també està bé la “merda” com a entreteniment. 

L: El que és important és que sàpiguen que també existeix un cinema que és art... I sí 

que distingeixen el cinema bo, el que està ben fet, del que no ho està... Ara bé, si 

canvien una mica o no els seus hàbits quotidians, això és una altra cosa... 

N: Transformen sobretot la mirada. 

P: Incentivar-los perquè es mirin altres pel·lícules d'aquell mateix director o de l'època... 

Jo el Chaplin el poso als alumnes de primer i els encanta.... 

N: És que Chaplin és el rei! 

 

  Estem d'acord que Tiempos Modernos és una pel·lícula que té molt èxit.  

  La Laia argumenta que sovint els professors tenen molts prejudicis,  

  prejudicis sobre prejudicis. Els subtítols, per exemple, els fan molta por. 

 

L: El que és molt bonic és veure com, quan poses una pel·li per fragments, després 

volen continuar, els motiva per a acabar de veure-la a casa. (...)  

P. Jo tinc ara una pregunta: En el moment present, després de la posmodernitat, té sentit 

“educar la mirada” fent servir cinema clàssic i/o d'autor? O bé la cultura de la TV, 

vídeo, youtube no deixa espai per a aquest tipus d'iniciatives? 

L: Al contrari, en realitat, estan molt acostumats a veure imatges. I hi ha pel·lícules que 

són difícils d'aconseguir i que Emule dóna opció per veure coses que d’altra manera no 

podrien aconseguir veure... 
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N: Sí, abans a la tele es veien pel·lícules, per exemple, de Hitchcock i altres grans 

cineastes, a Sesión de tarde, etc. Ara ja no es veuen.  

P: Sí, però tenen una cultura tan àmplia d'imatges, que no saben triar... 

N: Sí que és cert que són més sensibles a imatges que tenen a veure amb la tele, amb 

molt de color, dinàmiques... Ara bé, són més sensibles, molt més que altra gent que a 

potser fins i tot està més acostumada a veure cine clàssic. Tenen una ment molt més 

oberta. 

P: Sí, clar, són més oberts. 

L: Quan miren, veuen. Per exemple, els talls de plans: són extremadament precisos. I 

com han treballat en la seva pròpia pel·lícula, són capaços de veure molt més. (...)  

P: Estan molt més acostumats a les màquines... 

L: Sí, però el més important és que pensin, que triïn. El fet de fer-ho ells, de viure els 

processos, fa que també ho vegin d'una altra manera com a espectadors. (...) De fet, 

nosaltres també ho plantegem d'aquesta manera: no només hi ha aquesta pel·lícula del 

centre comercial, sinò que hi ha moltes més coses per veure, i això és aplicable a la 

literatura, a l'art… Ets lliure per escollir i hi ha un munt de coses per escollir. Pots anar 

a veure la pel·li del centre comercial, però també pots anar a veure una altra cosa. 

P: Sí, però, de tota manera el que passa és que la imatge és més ràpida que un llibre. 

Veure una pel·lícula és molt més ràpid que llegir un llibre. És un gran problema. 

 

  Faig un incís per explicar que quan un nen ha estat educat pels seus  

  pares o qui sigui veient bon cinema i s'ha acostumat a veure'l sovint,  

  potser es quedarà amb el gust per veure cinema i no s'aproparà, per  

  comoditat, als llibres. Elles no estan d'acord i opinen que ja arribarà el  

  moment. Jo crec que potser la culpa és de la literatura juvenil, que no  

  interessa tant a alguns nens i no arriben a la literatura fins que no arriba 

  la literatura adulta.  

 

P: Perquè, clar, jo el que vull és intentar arribar a la literatura des del cinema.  

N: Nosaltres, des de que fem Cinema en curs, més ens adonem de la importància de 

treballar l'escriptura i la lectura. A més, és una cosa que no havíem previst.  

L: Tampoc sabíem que els nens escrivíen així. 

P: Com, bé o malament? 

L: En general, molt malament... 
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  Insistim a constatar les greus deficiències que trobem a l'educació en  

  aquest àmbit, no a nivell de creació literària, sinò al nivell més simple  

  d'escriptura amb coherència i correcció.  

 

N: Nosaltres insistim molt a animar-los a llegir i escriure, des del cinema. 

P: Jo, el que trobo molt interessant de la vostra iniciativa, a diferència de les activitats 

plantegades per les noies de Drac Màgi,  és que vosaltres feu visió, anàlisi i creació 

cinematogràfica. 

 

Són gairebé les set de la tarda, i com que jo he d'agafar el tren de tornada, 

deixem aquí la conversa amb la intenció de seguir la relació i la col·laboració 

en dies posteriors.  
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ANNEX 2: La seqüència didàctica: Els textos narratius amb imatges 

cinematogràfiques. Materials didàctics i treball dels alumnes.  

 

1.- TEXTO Y ACTIVIDADES: 

 

Julio Cortázar     Casa tomada 

 

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas 

sucumben a la mas ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de 

nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia.  

Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa 

casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, 

levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas 

habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre 

puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba 

grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para 

mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. 

Irene rechazó a dos pretendientes sin mayor motivo, a mí se me murió María Esther 

antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la 

inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era 

necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. 

Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la 

echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos; o mejor, nosotros 

mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde.  

Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se 

pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo 

creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no 

hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, 

medias para mi, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo 

destejía en un momento porque algo no le agradaba; era gracioso ver en la canastilla el 

montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los 

sábados iba yo al centro a comprarle lana; Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con 
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los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar 

una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura 

francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me 

interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué 

hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover 

está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de 

la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, 

apiladas como en una mercería; no tuve valor para preguntarle a Irene qué pensaba 

hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba plata de los 

campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido, mostraba 

una destreza maravillosa y a mi se me iban las horas viéndole las manos como erizos 

plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban 

constantemente los ovillos. Era hermoso.  

Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la 

biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira 

hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa 

parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living 

central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un 

zaguán con mayólica, y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por 

el zaguán, abría la cancel y pasaba al living; tenía a los lados las puertas de nuestros 

dormitorios, y al frente el pasillo que conducía a la parte mas retirada; avanzando por el 

pasillo se franqueaba la puerta de roble y mas allá empezaba el otro lado de la casa, o 

bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo 

más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía 

uno que la casa era muy grande; si no, daba la impresión de un departamento de los que 

se edifican ahora, apenas para moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la 

casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, 

pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad 

limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el 

aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre 

los rombos de las carpetas de macramé; da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se 

suspende en el aire, un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los 

pianos.  
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Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene 

estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió 

poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta 

de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el 

comedor o en la biblioteca. El sonido venia impreciso y sordo, como un volcarse de silla 

sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo 

tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas 

hasta la puerta. Me tire contra la pared antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de 

golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además 

corrí el gran cerrojo para más seguridad.  

Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le 

dije a Irene:  

-Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo.  

Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.  

-¿Estás seguro?  

Asentí.  

-Entonces -dijo recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado.  

Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me 

acuerdo que me tejía un chaleco gris; a mi me gustaba ese chaleco.  

Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte 

tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, 

estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de Hesperidina de muchos 

años. Con frecuencia (pero esto solamente sucedió los primeros días) cerrábamos algún 

cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza.  

-No está aquí.   

Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa.  

Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aun levantándose 

tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos 

cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el 
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almuerzo. Lo pensamos bien, y se decidió esto: mientras yo preparaba el almuerzo, 

Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre 

resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. 

Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida 

fiambre.  

Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco 

perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la 

colección de estampillas de papa, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos 

mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era 

más cómodo. A veces Irene decía:  

-Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol?  

Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que 

viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmédy. Estábamos bien, y poco a poco 

empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar.  

(Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba en seguida. Nunca pude habituarme 

a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene 

decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el 

cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se 

escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán 

que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios.  

Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el 

roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La 

puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban 

tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba 

canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que 

otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero 

cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a 

media luz, hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que 

de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba en seguida.)  
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Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de 

acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la 

puerta del dormitorio (ella tejía) oí ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el 

baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi 

brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos 

escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, 

en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado 

nuestro.  

No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la 

puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte pero siempre 

sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. 

Ahora no se oía nada.  

-Han tomado esta parte -dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban 

hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro 

lado, soltó el tejido sin mirarlo.  

-¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? -le pregunté inútilmente.  

-No, nada.  

Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi 

dormitorio. Ya era tarde ahora.  

Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi 

brazo la cintura de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos así a la calle. Antes 

de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. 

No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa 

hora y con la casa tomada. 

VOCABULARIO (Términos propios del español de América, en su variante argentina): 

 Living = sala de estar. 

Puerta cancel = puerta separatoria de dos espacios, frecuentemente corredera.  

Pullover = jersey. 

Zaguán = entrada, vestíbulo, recibidor. 
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Mate = infusión que se toma mediante una cañita. También llamada yerba 

mate. A la acción de prepararla se le llama cebar el mate.  

Otros términos:  

Mayólica = material que se usa para recubrir las paredes. 

Gobelinos = adornos en paredes,  cortinas, .etc. 

Rebeca = chaqueta.  

 

COMPRENSIÓN: 

 

1.- Apunta aquí todos los otros términos del texto cuyo significado desconozcas: 

2.- Resume el cuento en un máximo de veinte líneas. 

 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: 

 

1.- ¿Quién es el narrador de la historia? ¿Qué tipo de narrador es? 

2.- Explica, si lo sabes, algunas características del espacio y del tiempo que aparecen en 

el cuento: 

3.- ¿Qué tipo de personajes aparecen? ¿Cómo los caracteriza el narrador? 

4.- ¿Qué estructura presenta el relato? ¿Por qué? ¿Cómo es el final? 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN: 

Intenta dar tu interpretación sobre el cuento: 

 

- El cuento en Youtube: 

http://www.es.youtube.com/watch?v=tWP5oaNtJzU 

http://www.es.youtube.com/watch?v=7WCkhLhR2xk 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El cuento ( material complementario, añadido después de realizar las actividades) : 

Aparecido por primera vez en la revista Anales de Buenos Aires, publicada por Jorge 

Luis Borges, otro gran escritor argentino de su generación, fue recogido en el volumen 

Bestiario, de 1951.  El cuento — un ejemplo temprano de las narraciones fantásticas 

cortazarianas — comienza de manera realista e introduce paulatinamente un ambiente 

de distorsión de las leyes naturales. 

Entre los recursos que se harían habituales en el cuento de Cortázar se cuentan el uso de 

signos gráficos (en este caso, paréntesis) como reflejo de la censura. Cortázar se basó en 

una casa de la ciudad de Chivilcoy, todavía en pie sobre las calles Suipacha y Necochea. 

Se han dado muchas posibles interpretaciones sobre este misterioso cuento. Algunos de 

sus elementos dan pistas sobre ellas. En primer lugar, la relación entre estos dos 

hermanos, que han dejado de lado su vida privada con otras personas, para centrarse i 

aislarse del resto mediante la perfecta armonía entre ellos, se convierte al final en casi 

una convivencia matrimonial, pues comparten también habitación. Por otro lado, a esta 

idea podría contribuir la referencia mitológica al mito de Ulises y Penélope, pues la 

hermana, Irene, continuamente teje prendas que son sobre todo para su hermano-

marido. El incesto podría planeas sobre el cuento, y podría ser el motivo de la forzosa 

huida de la casa, que alberga unas relaciones no permitidas.  

Una segunda interpretación, más extendida, habla en clave política: el peronismo 

entonces en el gobierno de Argentina, fue un régimen populista que, en cierto sentido, 

pudo proscribir y perseguir el estatus en que vivían algunos miembros de la burguesía 

argentina. En el cuento aparecen referencias a que los personajes viven de rentas, de sus 

posesiones, que son de una elevada cultura; cultura que, por otro lado, es de procedencia 

francesa: el protagonista se acerca a las bibliotecas a buscar libros franceses…Todo ello 

se hace difícilmente aguantable cuando ( los peronistas?) toman la casa ( = el gobierno 

del país), por lo que deben salir de ella ( = emigrar)  
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2.- TREBALL  DELS  ALUMNES:   

 

Al text s’assenyalen en vermell els errors ortogràfics, que no són, de fet, objecte 

d’aquest estudi, però parlen de la maduresa verbal dels alumnes; dins d’aquests, es 

resalten en negreta tots aquells que es consideren especialment greus.  

Els errors de cohesió gramatical, entre els quals n’hi ha problemas de concordància, 

d’ordenació del temps verbals, s’assenyalen en blau. 

I, finalment, també s’assenyalen en verd els errors de puntuació, un dels aspectes que 

contribueix a la cohesió, però,  també,  a la coherència del text. 

 

 

EJL 17 anys ( noi)  

 

Activitat 1:   “La Casa” 

 

“Mi hermano es trabajador de una immobiliària. Lleva trabajando ahí unos quince años 

y ahora mismo es el mejor vendedor de casas y apartamentos de la zona. Sin embargo, 

ha habido siempre una casa la qual se le resiste, y desde que entró a trabajar que la casa 

nunca nadie la ha conseguido vender. Su jefe, le propuso una gran subida de sueldo a mi 

hermano por la venta de esa casa, en caso de venderla su sueldo sería duplicado. Mi 

hermano aceptó. El problema de esa casa era que todos sus antiguos dueños habían 

resultado muertos e incluso desaparecidos. Toda la gente de la zona sabia la historia de 

aquella famosa casa misteriosa. Da la casualidad que una familia estrangera se mudava 

al pueblo donde ya habian comprado una casa. Mi hermano aprovechó la ocasión 

porque ellos no sabían nada de la casa. El problema ahora era echarlos de su casa actual. 

Optó primero por ir a ofrecerles el cambio de casa, peró al hacer muy poco que se 

mudaron al pueblo se negaron rotundamente. Aprovechando un día la salida de aquella 

gente de su casa, mi hermano fue a destrozar-les la casa. Al llegar los dueños se 

horrorizaron, y era tan gran la destroza que valía más reparar-la que comprar otra, asi 

que fueron a la immobiliaria para que les ensenyase la casa que les habia propuesto 

anteriormente mi hermano. Por causa de los misterios, su precio era muy bajo y no 

dudaron ni un momento en comprar-la. Una vez instalados en la nueva vivienda no 

notaron nada estraño. A causa de unos vecinos se enteraron de los misterios de aquella 

casa, y decidieron dar un escarmiento a mi hermano. Se fueron unos días al pueblo de 
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sus primos sin avisar a nadie, de tal manera que a medida que pasaban los días y no se 

les veía ya se les daba por desaparecidos. Al enterar-se mi hermano, se moría de 

remordimiento. Fue tan gran el sentimiento de culpabilidad y malestar que se acabó 

suicidando. “ 

 

Comentari textual general: 

 

Pel que fa a la cohesió gramatical, la narració conté un vocabulari força pobre amb 

abundants repeticions de paraules com “casa”, “mi hermano”…No es fa servir gaire la 

substitució  sinonímica (només apareix “vivienda”, en un cas) i tampoc la substitució 

per pronoms o deíctics (no aparéix mai “él” o “este”) . La estructura sintàctica és també 

poc elaborada i, soviet, incorrecta, amb traduccions literals del castellà: tant les 

incorreccions com els problemas d’interferència sintàctica s’assenyalen  al text amb 

blau. La ortografia és deficient ( es marquen amb vermell els errors ortogràfics) i la 

puntuació és més o menys correcta, tot i que, en algun cas, l’ús d’algunes comes no 

seria necessari  o s’haurien de cambiar per punt i coma i, en d’altres, manca algun signe 

de puntuació ( assenyalat al text amb verd). 

També s’observa un greu problema d’interferència lingüística en l’ús dels pronombs 

febles darrera els verbs , fent servir el guionet , inexistent en castellà.  

 

La coherència és més o menys adequada per la edat. El text s’enten bé i les accions 

estan seqüenciades en un ordre clar y coherent., però presenta un error molt important 

en presentar en present el protagonista a l’inici del relat i, después, en passat, els fets 

ocorreguts, que impliquen la mort del protagonista; per tant, el text esdevé incoherent.   

Es fan servir de forma correcta, tot i que una mica pobre, els connectors temporals i 

d’espai, si oblidem l’error greu de plantejament temporal.  

 

 

Comentari narratològic: 

 

El text presenta un narrador intern (l´alumne) que explica els aconteixements sobre un 

altre que és el seu germà, en tercera persona. Aquest punt de vista , intern i subjectiu, no 

es canvia en tot el relat i es pot apreciar el grau de subjectivitat, quan es diu “…mi 

hermano, se moría de remordimiento”.  
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No hi ha cap apel.lació a un posible lector i tampoc cap evidència de la consideració 

d’un possible narratari.  

 

Temps i espai es presenten de forma clara, tot i que poc desenvolupada. Tant el temps 

de la història com l’espai són desconeguts: no es diu res del lloc i el temps on es podrien 

situar. No es dona cap detall de la “casa”, que és el centre temàtic del relat. L’ordre dels 

aconteixements és totalment equivocat, doncs a partir d’un present que ens presenta el 

protagonista, es fa servir el passat per a referir-nos, finalment, que aquest personatge 

acaba suicidant-se.  

 

Els personatges no estan gens descrits. No sabem com és el protagonista. Només que és 

– o era- agent immobiliari. Sí, en canvi, apareix una caracterització molt elemental del 

mateix a través del seu comportament carent d’escrúpols. Els personatges secundaris 

són, igualment, plans i no són descrits.  

 

El relat és, en resum, pobre i poc coherent.  

 

 

Activitat 4:  

 

“Mi hermano es trabajador de una immobiliària. Lleva trabajando ahí unos quince años 

y ahora mismo es el mejor vendedor de casas y apartamentos de la zona. Sin embargo, 

ha habido siempre una casa la qual se le resiste, y desde que entró a trabajar (que la 

casa nunca) nadie la ha conseguido vender. Su jefe, le propuso una gran subida de 

sueldo a mi hermano por la venta de esa casa, (en caso de venderla) si la vendiera, su 

sueldo sería duplicado. Mi hermano aceptó. La casa era muy grande y espaciosa, llena 

de objetos y muebles antiguos, oscura y transmetía una sensación fria. Solamente al 

entrar la casa ya transmitía mala sensación. Era también un tanto sucia porque la había 

habitado poca gente. El problema de esa casa era que todos sus antiguos dueños habían 

(resultado) aparecido muertos e incluso algunos habían desaparecido(s). Toda la gente 

de la zona sabia la historia de aquella famosa casa misteriosa. Da la casualidad que una 

familia estrangera se mudava al pueblo donde ya habian comprado una casa. Mi 

hermano aprovechó la ocasión porque ellos no sabían nada de la casa. El problema 
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ahora era echarlos de su casa actual. Optó primero por ir a ofrecerles el cambio de casa, 

peró al hacer muy poco que se mudaron al pueblo se negaron rotundamente. 

Aprovechando un día la salida de aquella gente de su casa, mi hermano fue a destrozar-

les la casa. Al llegar los dueños se horrorizaron, y era tan gran la destroza que valía más 

reparar-la que comprar otra, asi que fueron a la immobiliaria para que les ensenyase la 

casa que les habia propuesto anteriormente mi hermano. Por causa de los misterios, su 

precio era muy bajo y no dudaron ni un momento en comprar-la. Una vez instalados en 

la nueva vivienda no notaron nada estraño. A causa de unos vecinos se enteraron de los 

misterios de aquella casa, y decidieron dar un escarmiento a mi hermano. Se fueron 

unos días al pueblo de sus primos sin avisar a nadie, de tal manera que a medida que 

pasaban los días y no se les veía ya se les daba por desaparecidos. Al enterar-se mi 

hermano, se moría de remordimiento. Fue tan gran el sentimiento de culpabilidad y 

malestar que se acabó suicidando. “ 

 

Comentari a la correcció del alumne: 

 

 Els canvis que aquest alumne fa no són molts. Alguns són simples problemes de 

coherencia o d’estil, que l’alumne, en una segona lectura del seu propi text, considera 

que ha de corregir. Un canvi molt important, però, és el que fa en afegir un bon 

fragment descriptiu on explica com és l’espai, la casa, atès que abans , en el seu primer 

redactat, havia donat molt poca informació sobre ella. De la casa diu que és sucia, y que 

solamente al entrar ya daba mala impresión, detalls descriptius que fan més  

dessasossegant la sensació de qui entra en ella. És a dir, és conscient de no haver descrit 

prou l’espai i de no haver sapigut transmetre la sensació desagradable al lector, 

necessària perquè aquest entengui què passarà després. 

 

Activitat 2:      Casa tomada 

 

COMPRENSIÓN: 

Naftalina. 

 

Trata de dos hermanos que viven en una casa antigua que ha ido pasando de generación 

en generación por su familia. La aficion de Irene era tejer. Después trata sobre la 

distribución y descripción de la casa. Un día el hermano fue a la cocina y oió un ruido el 
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qual le hizo asustar i cerró la puerta con llave. Entonces acordaron vivir solo en una 

mitad de la casa, donde las tareas del hogar se les hacian mas rápidas i mejores. De lo 

contrario las cosas más importantes restaban al otro lado de la casa. Una noche que fue 

el protagonista a la cocina volvió a oir el ruido y los dos hermanos se largaron de la 

casa, cerrandola con llave y arrojandola a la alcantarilla a causa de la presencia de 

alguien en la casa. 

 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: 

 

El propio hermano de Irene, el protagonista. És un narrador interno, narrado en primera 

persona del singular. 

 

El espacio es una casa de Argentina, y el tiempo durante el siglo XX. 

Aparecen dos hermanos, que los caracteriza de solitarios. 

Estructura de introducción, nudo y desenlace porqué és una narración, peró tiene un 

final abierto en el qual no sabemos lo que sucede despuès. 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN: 

Plantea una situación que no entiendo, creo entender que han entrado a robar en esta 

casa, de dos hermanos solitarios.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

BRS   17 anys, noia. 

Activitat 1: El día de los inocentes 

“Una niña pequeña al levantarse por la mañana fue a desayunar croissants y un vaso de 

leche con cacao. En ese momento aparecio su madre le dijo: 

- ¿Ja has acabo hija? 

- Sí, mama – dijo la hija. 
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La niña se fue al cuarto a jugar con las muñecas durante la mañana. La madre y el padre 

le avisa a la niña que se ivan de casa y luego volvian. La niña cerro la puerta y se fue a 

ver la televisión jaque, empezavan sus dibujos favoritos. Al cabo de dos horas llamaron 

al telefóno pero ella penso y recordo los consejos de su madre. Dejo de sonar el telefono 

però volvió a llamar y ella con la curiosidad cogio el telefono. Al decir quien és nadie 

contestó y ella extraña volvio a decirlo. Una voz grave y ronca contestó ella algo 

asusta dijo que quien era. Él se quedo callado y colgo, la niña algo aturdida fue a ver la 

televisión. Ella penso que se havian equivocado y no le tomo atención a lo ocurrido. 

Miró la hora y era tarde dijo de mirar algo para picar o comer algo. A los veinte minutos 

volvieron a llamar y lo cogio. Su amiga le dijo que le havia gastado una broma y ella se 

quedo parada. Y toda enfadada le dijo que porquè y el contesta és el dia de los 

inocentes” 

Comentari textual general: 

El text presenta greus problemas amb la ortografia: manca d’accents, ús de “v” enlloc 

de “b” a les terminacions dels verbs , possible fenòmen d’interferència lingüística. Un 

dels problemas més greus que es detecta és l’apòcope d’algunes paraules (“acabo”, 

enlloc d’”acabado”, per exemple) , potser per la manca de temps i el fet d’anar ràpid, 

però es repeteix massa freqüentment per donar aquesta motivació per vàlida.  

La puntuació tampoc es variada ni es fa servir correctament: manquen comes i altres 

signes.  

Al text s’hi troben també errors de cohesió , com a manca de concordància entre 

subjecte i verb,  ús inadequat dels temps verbals, de preposicions i nexes, etc, tot 

assenyalat en blau. 

En correspondència amb els problemes de cohesió, la coherència és també força 

insuficient:: no se sap qui truca ( de vegades és un “el” i, d’altres, una “amiga”), els 

pares no tornen a aparèixer, etc. 

Comentari narratològic: 

L’alumna fa servir un narrador extern omniscient en tercera persona, correctament 

emprat. Apareix un fragment en estil drecte, amb un ús més o menys adequat dels 
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signes de puntuació, però una mica infantil perquè, per la seva brevetat, no caldria 

sagnar-lo. Al final del text, però, s’introdueix l’estil indirecte, tot i que els nexes es fan 

servir malament. 

No es donen gaires detalls sobre l’espai. Només se sap que la nena, que juga amb nines, 

i, per tant, due ser molt petita, es queda sola a casa, fet que sorpren i no es dona cap 

explicació que el justifiqui. D’altra banda, suposem que el temps és contemporani, atès 

que la nena veu la televisió i respon el telèfon. És important destacar que es tracta del 

dia dels Innocents i que aquesta informació no es dona fins al final, per tal de mantenir 

la tensió, encara que tot plegat resulta molt conegut i no sorpren. Es veu clarament la 

influència de pel.lícules o sèries en què les trucades telefòniques creen tensió i por. 

Els personatges no són descrits: una nena que juga amb nines, uns pares que la deixen 

sola i una amiga bromista que li juga una mala passada el dia dels innocents. 

L’estructura del text és linial: els fets estan ordenats cronològicament. És un text tancat, 

en què al final coneixem la raó de les trucades, tot i que no sabem si els pares tornen: 

Per això, potser es podria considerar també obert.  

Activitat 4: 

Aquesta alumna no era present el dia que es va fer l’activitat de la correcció del text 

inicial.  

Activitat 2:                                Casa tomada 

COMPRENSIÓN: 

Naftalina, las carpetas de mate, pavita de mate, la comoda de alcanfor, velador, tricotas, 

mañanitas. 

La história va de una casa donde dos hermanos viven ella y donde residia muchos 

recuerdos de su infancia y familiares. Cada dia limpiavan la casa por la mañana ya que 

era muy espaciosa (grande). Desayunavan por el mediodia los dos se entretenia una 

tejiendo y otro iendo al pueblo por ovillos, comida y de passo mirar algo de Literatura. 

Uno de esos dias una parte de la casa les fue tomada y vivian en el otro lado. Otro dia 

por la noche les fue tomada la parte de la cocina…y con gran tristeza dejaron la casa. 
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ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: 

El hermano de Irene. 

En el cuento el espacio de la casa la distribución en ella. Todo ocurre en un mismo 

espació en una casa recide l’accion de los hermanos. El tiempo se puede pensar en una 

tiempo que ocurre el cuento en el siglo 20 aproximadamente, la rutina de la mañana 

tarde y noche. La pecularidad de 2 hermanos juntos a una tarde edad sin ningun 

compromiso. 

Irene y su hermano 

Irene: una persona tranquila que no molestava, se ayudavan mutuamente. 

Hermano. Tranquilo, ciudava de su hermana… 

La estrucura basica, presntacion, nudo y desenllaçe acabado. 

Porque explica un principio y un final. Un final algo extaño y no muy habitual. 

 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN: 

Este cuento és muy curioso la manera del relato del cuento y muy peculiar la manera 

extraña del final..etc. Però me gusta por ir-se de lo habitual de la narración. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

R A    16 anys, noi. 

Activitat 1:  

“ Habia una vez una familia que vivia en una casa. 

En esa casa vivia un matrimonio con sus dos hijos. En el dia del cumpleaños del padre, 

la madre decidio reservar una mesa en un restaurante de lujo para ir a cenar con su 

marido, le dijo a el hijo mayor que tenia que cuidar de su hermano aquella noche. Era la 
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primera vez que se quedaban solos, porque el mayor tenia 12 años y el pequeño 7. Los 

padres se fueron felices a cenar y convencidos de que podrian cuidar-se entre si los 

hermanos. Cuando ya empezavan a cojer el sueño, sonó el timbre, los hijos se alteraron 

mucho, abrieron la puerta con intriga, y era un hombre que les preguntaba por sus 

padres. el grande dijo con timidez que no que estaban solos, el hombre sonrio y entró 

decidido en la casa, los niños aturdidos se fueron corriendo”  

Comentari textual general: 

S’ha de dir que aquest text està incomplet: la’alumne no ha tingut proa temps per 

acabar-lo.  

Et text és breu . La ortografia és poc cuidada: manquen accents i n’hi ha errors en l’ús 

de v/b amb els verbs. També apareix un cas d’ús indegut del guionet davnt pronom 

feble en la terminació verbal. Els nombres apareixen amb xifra i no amb lletra. També 

es troben  alguns errors de puntuació. Tot això parla d’un cert grau d’immaduresa en 

l’escriptura.  

El text és coherent. Els temps estan correctament seqüenciats i es fa un ús coherent del 

connectors. Els deíctics són correctament utilitzats i coherents.També es fa un ús 

adequat dels adjectius i el vocabulari és mitjanament ric, encara que alguns mots es fan 

servir amb un significat que no és el seu ( com “intriga” enlloc de “curiosidad”).  El 

problema és que no té final, per la qual cosa no es pot dir si està correctament 

estructurat. 

El tema és molt conegut: trucades misterioses, nens sols a casa… 

Comentari narratològic: 

El text comença amb una fórmula tradicional d’inici de relats orals. “Había una 

vez…”que planteja la situació. 

El narrador és extern i omniscient i sempre en tercera persona. No apareix narratari.  

L’espai no és gens descrit, i tampoc el temps. El text segueix una ordenació cronològica 

del aconteixements, marcats amb connectors temporals, signes de puntuació… 
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Dels personatges es diu molt poc: només que són dos germans i la edat que tenen, dada 

necessària per a poder entendre com es comporten.  

Aquest text, com ja s’ha dit, no té final.  

Activitat 4: 

“ Habia una vez una familia que vivia en una casa. 

En esa casa vivia un matrimonio con sus dos hijos. En el dia del cumpleaños del padre, 

la madre decidio reservar una mesa en un restaurante de lujo para ir a cenar con su 

marido, le dijo a el hijo mayor que tenia que cuidar de su hermano aquella noche. Era la 

primera vez que se quedaban solos, porque el mayor tenia 12 años y el pequeño 7. Los 

padres se fueron felices a cenar y convencidos de que podrian cuidar-se entre si los 

hermanos. Cuando ya empezavan a cojer el sueño, sonó el timbre, los hijos se alteraron 

mucho, abrieron la puerta con intriga, y era un hombre que les preguntaba por sus 

padres. el grande dijo con timidez que no que estaban solos, el hombre sonrio y entró 

decidido en la casa, los niños aturdidos se fueron corriendo a esconderse donde fuera. 

Entonces el hermano grande cojió de la mano al menor y los dos fueron corriendo por el 

pasillo, entraron eln la cocina y salieron por la puerta de atrás de la cocina, la puerta 

daba al jardín, donde havia un arbol, con una casita de madera. El pequeño subió rapido 

por la escalera y se matió en la casita, el mayor le siguió.” 

Comentari a la correcció de l’alumne: 

Aquest alumne no ha modificat el text que havia escrit, sinò que ha afegit una mica més, 

ja que era molt curt. Tot i això, la narració continua sent fluixa, amb errors ortogràfics i 

de puntuació. El final s’ha deixat igualment sense acabar. Tampoc no s’ha descrit més 

l’espai, que ja era abans poc clar. La narració continua sent pobre, però més llarga, i 

amb més acció.  

Activitat 2: 

COMPRENSIÓN. 

Persistí. 
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Esta historia va de una casa, que guardaba todos los recuerdos de la familial La casa es 

muy grande, demasiado para las dos personas que viven allí. A la chica le gusta mucho 

tejer, se pasa las horas haciendo eso. Todo da un giro inesperado cuando el hombre va 

por el pasillo y oye unos ruidos extraños, o un sonido que parecían susurros, y de 

repente parece que una parte de la casa se la habían quitado, ellos seguían haciendo vida 

normal sin esa parte de casa, al tiempo volvió a suceder lo mismo y ellos hartos se van 

de la casa. 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: 

El narrador es a la vez el protagonista, és un narrador interno. 

Una chica y un hombre, el narrador es el hombre. 

Creo que lo que nos quiere decir esta historia es como transcurre la vida. Porque en 

cuando van pasando los años, se van quedando con menos cosas, y ellos cada vez 

pierden un trozo de casa, es decir, que el trozo de casa equivale a la salud, y al final se 

van y tiran la llave por la alcantarilla  que eso significa la muerte. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

GPC, noia, 16 anys. 

Activitat 1: 

“Cerró la puerta con un fuerte estruendo que hizo resonar toda la casa. Con grandes 

zancadas cruzo la enorme entrada que dividía la calle y el patio interior. Alba siguió 

cruzando la inmensa casa para dirigir-se al huerto, cruzó el laberinto de las columnas 

rojas i se desplomó en el suelo, exhausta y temblando, no podía creer que eso le hubiera 

pasado a ella. Detrás suyo apareció con un vaso de agua su abuela, una mujer muy 

rechoncha y bajita con cara de preocupación. 

La  mujer tenía la intención de consolar a su nieta, pero esta no paraba de gimotear y 

lamentarse. 

-¿Dime, por qué ha tenido que hacerlo? ¿Por qué? 
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- Tranquila reina, no te alteres, no había más solución, se vió obligado. 

- ¿Obligado? ¿Obligado? No me mientas abuela, se perfectamente lo que se traen el 

estúpido de mi hermano y el senyor Huerta, y también lo sabes, no mientas! – vocifero 

Alba - 

-Pero Alba, ni se te ocurra hablarme nunca más de ese modo! Sabes que el senyor 

Huerta fue muy buen hombre con nosotros, cómo hayudó a tu padre y lo que hizo por 

la casa! 

- ¡La casa no abuela, nuestra casa! 

Alba, fuera de sí, corrió hasta el rincón de las cañas de bambú, donde se sento y empezó 

a llorar. Su abuela la miró con mucha lástima y le dijo – Lo siento, hija, no te molesto 

más.- 

Se giró y dejó el vaso, que tenía la mitad de agua que al principio, en el banco de piedra 

que había al final del huerto y el principio del jardín. 

Cuando la abuela se fué, Alba, levantó la cabeza y miro las ruinas del castillo en el 

horizonte, recordó quando ella y su hermano lo subian y jugavan a princesas y 

caballeros. 

Inmediatamente, Alba canvió de ánimo y se dijo que eso no iba a quedar así, lucharía, 

lucharían  todos , por los recuerdos que les ataban a aquella casa.  

Comentari textual general. 

Aquest text és paradoxal: mentre els continguts són força treballats i madurs, 

l’ortografia és molt fluixa, apreixent, fins i tot, algun error molt greu, assenyalat al text, 

encara que els més freqüents són la manca d’accents i els deguts a interferència amb el 

català. També es troben alguns problemes amb la puntuació, sobretot en l’estil indirecte.  

És un text forçá dramàtic, amb molta acció i sentiments. Sembla part d’una tele-novel.la 

sudamericana per a la televisió.  



 35 

El text és ric i  força correcte: els temps verbals estan ben utilitzats i són variats, se’n fa 

un bon ús dels connectors, que també són variats.  El vocabulari és ric: n’hi ha un ús 

abundant de sinònims i es veu que el lèxic és ampli i precís. 

Les estructures sintàctiques són correctes i l’ordenació dels elements dins l’oració és 

madur: es veu voluntat d’estil en col.locar els complements modals i de temps i lloc en 

primer terme, per tal de situar el receptor dins la història.  

Apareixen també un bon nombre de deíctics per assenyalar els personatges, fet que dóna 

varietat i riquesa al text.  

Apareixen, inclús, alguns recursos estilístics. Acumulació de sinònims (  “gimotear y 

lamentarse” ) o alguna metáfora ( “laberinto de columnas”)  

El text no té títol. 

Comentari narratològic: 

El text es explicat per un narrador extern en tercera persona, omniscient.  

Els personatges estan força ben descrits: l’Alba és una noia decidida i molt sensible, de 

la qual no coneixem l’aspecte extern; en canvi, l’àvia és descrita i correspon al tipus 

habitual d’àvies grassonetes i carinyoses que tenen molt bona relació amb els nets.  

L’espai és molt present: es donen detalls: casa ampla, amb un “laberinto de columnas 

rojas”, “en ruinas”, de forma que s’aconsegueix plenament que “la casa” esdevingui el 

veritable protagonista, atès que és , a més, l’origen del tema, que no se’ns explica. Els 

germans s’han barallat per la casa. No sabem per què. 

El temps, ben seqüenciat i marcat pels connectors i complements pertinents transcorre 

de forma lineal.  

L’estructura del text està elaborada i molt ben organitzada. Un inici sobtat, en què 

l’Alba demostra el seu geni amb un fort tancament de porta, in medias res, dóna pas a 

una història en què la intriga es manté pequè els lectors no sabem què passa amb la casa 

i, per últim, no sabem tampoc què passarà en el futur, atès que se’ns deixa el final obert: 

l’Alba es decideix a “luchar por la casa”.  
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Activitat 4: 

“Cerró la puerta con un fuerte estruendo que hizo resonar toda la casa. Con grandes 

zancadas cruzo la enorme entrada que dividía la calle y el patio interior. Alba siguió 

cruzando la inmensa casa para dirigir-se al huerto, cruzó el laberinto de las columnas 

rojas i se desplomó en el suelo, exhausta y temblando, no podía creer que eso le hubiera 

pasado a ella. Detrás suyo apareció con un vaso de agua su abuela, una mujer muy 

rechoncha y bajita con cara de preocupación. 

La  mujer tenía la intención de consolar a su nieta, pero esta no paraba de gimotear y 

lamentarse. 

-¿Dime, por qué ha tenido que hacerlo? ¿Por qué? 

- Tranquila reina, no te alteres, no había más solución, se vió obligado. 

- ¿Obligado? ¿Obligado? No me mientas abuela, se perfectamente lo que se traen el 

estúpido de mi hermano y el senyor Huerta, y tú también lo sabes, no mientas! – 

vocifero Alba - 

-Pero Alba, ni se te ocurra hablarme nunca más de ese modo! Sabes que el senyor 

Huerta fue muy buen hombre con nosotros, cómo hayudó a tu padre y lo que hizo por 

la casa! 

- ¡La casa no abuela, nuestra casa! 

Alba, fuera de sí, corrió hasta el rincón de las cañas de bambú, donde se sento y empezó 

a llorar. Su abuela la miró con mucha lástima y le dijo – Lo siento, hija, no te molesto 

más.- 

Se giró y dejó el vaso, que tenía la mitad de agua que al principio, en el banco de piedra 

que había al final del huerto y el principio del jardín. 

Cuando la abuela se fué, Alba, levantó la cabeza y miro las ruinas del castillo en el 

horizonte, recordó quando ella y su hermano lo subian y jugavan a princesas y 

caballeros. 
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Inmediatamente, Alba canvió de ánimo y se dijo que eso no iba a quedar así, (lucharía, 

lucharían  todos, por los recuerdos que les ataban a aquella casa). Empezó a maquinar 

y a trazar un plan, un plan en el que todos tenían que ayudar, era la última oportunidad 

que tenía de recuperar lo que era suyo y volver a la normalidad. Alba, sumergida en sus 

pensamientos, no advirtió que se acercava el mayor de sus problemas. Un hombrecillo 

con aspecto enfermizo y desdeñoso, más bajo que ella, de piel pálida y grasienta, con 

una clava que relucía bajo aquél sol del sur y se dirigía a pasos cortos pero rápidos hacia 

ella.  

- ¡Ay sí! – suspiró – Me acuerdo cómo si fuera ayer. Tú, tan pequeña y graciosa, cómo 

te subías por las piedras de las ruinas, - refiriéndose al anatiguo castillo – y tu hermano, 

vigilando que no te cayeras…qué pareja más bonita…Lástima que él ya no pueda 

reciordarlo. Tus padres confiaron mucho en mí dejandoos a mi cuidado y creo que he 

hecho lo mejor para todos vosotros y la casa…tu comportaimiento no es digno de una 

muchacha como tú, tendrías que estar más ageradecida y tratarme mejor…-  

Alba no pudo más y cabó explotando. 

- ¡No te atrevas, no te atrevas, gusano inmundo! Deja en paz a mi hermano y a mis 

padres, no hables de mi familia cómo si tu también formaras parte de ella. Deja nuestra 

casa en paz!- 

Dicho ésto, Alba, se levantó y, corriendo otra vez, cruzó el umbral de la puerta de atrás 

del todo y salió a campo abierto, siguió corriendo, sin mirar atrás. 

Al señor Huerta se le dibujó una cínica sonrisa en la cara mientras observaba aquella 

escena. Finalmente se fue en dirección al patio y se perdió entre las columnas. 

El huerto se quedó desierto, el vaso continuaba allí, rodeado de un pequeño charquito de 

agua, en el banco de piedra de aquella antigua, gran y confusa casa. 

Comentari a la correcció de l’alumna: 

Aquesta alumna ha allargat força el text, tot i que l’original era bastant interessant. Ha 

dibuixat més el personatge protagonista i he creat un nou personatge. El maligne Sr 

Huerta, que és un veritable “dolent” de pel.lícula. 
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D’altra banda, l’espai continua tenint presència i protagonisme. La casa, a més, queda 

contrastada amb l’espai exterior, on surt la protagonista en un esclat de rauxa i ràbia. 

Quan ella és a dins, a la seva casa, apareix el dolent i ella no pot compartir l’espai amb 

ell qui, a més, li ha robat la casa, o sigui que decideix surtir, allunyar-se d’ell.  

El final és molt cinematogràfic, com tots els moviments dels personatges, que es 

podrien seguir amb moviments de la càmera. El final, doncs, apropa el pla general que 

mostra l’hort buit de la casa, al got que ella ha deixat al banc de pedra, com a imatge 

simbòlica de la presència que ja no hi serà mai més.  

 

Activitat 2: 

COMPRENSIÓN : 

Gobelinos, zaguán. 

Irene y su hermano viven en una casa muy grande, heredada. Llevan una vida muy 

sencilla y austera. Casi no salen de la casa, se levantan temprano y la limpian, se 

organizan para hacer la tarea más fácil. Después Irene teje todo tipo de piezas y él lee. 

De pronto un día se dan cuenta de que algo o alguien a tomado una parte de la casa, 

ellos tienen que hacer vida en la otra. Se las apañan bastante bien. 

Pocos días después sucede lo mismo en la parte dónde ellos residen y no les queda otra 

opción que salir de la casa sin nada, cerrar bien la puerta y tirar la llave a la alcantarilla. 

ELEMENTOS DE LA NARRACION: 

El narrador es el hermano. 

Espacio---pasa todo en la casa, en las distintas estàncias en Argentina. 

Tiempo---Transcurre en una serie de semanas, o meses, en el s.XX. 
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Són unos personajes, a simple vista, muy llanos y simples. Irene y su hermano són 

personas muy tranquilas, que se conforman con poco, y por una estraña razón 

predestinados a estar juntos y solos. 

El final es abierto. 

Yo creo que la relación de los dos hermanos es un poco extraña, nunca pudieron 

mantener otra relación con otras personas y siempre están juntos. No se relacionan con 

nadie y siempre hacen lo mismo. La casa también tiene un punto de misterio, parece que 

los tenga retenidos en ella. A la vez está lo de la toma de la casa. Es muy extraño el 

final, parece que haya un ser sobrenatural que se apodere de la casa, cómo si fueran 

fantasmas, o cómo si fuera la misma casa que les va encerrando. O los quisiera echar. 

Sea cómo sea los dos hermanos saben de qué se trata.  

 

A G , noia, 16 anys. 

Activitat 1: 

“Cada vez que paso por delante de ésa casa, me recuerda ésos días de verano, el verano 

en que le conocí, el verano que pasamos juntos…el verano que se marchó… 

Yo venía cada día para hacer de canguro a Jordi, el hijo de diez años de unos amigos de 

mis padres. Todas las mañanas iba a su casa, hacíamos sus deberes y íbamos a la 

playa…por la tarde me acompañaba si tenía que hacer algo…Era un buen chico, era 

como un verdadero amigo para mí. 

Un día de julio, al llegar a su casa llamé a la puerta trasera, como siempre, y me abrió 

un chico alto, moreno y con unos ojos tristes pero preciosos…me quedé sin habla, hasta 

que Jordi me vio y vino corriendo. 

“Se llama Alex, y es mi primo”, me dijo sonriendo “Viene de Euskadi y…¡estará aquí 

todo el verano!” Le miré un poco sorprendida…¿entonces ya no tenía que ir más? ¿Ya 

no estaría con Jordi riendo todo el día? Todos mis amigos se iban de 

campamento…estaría sola… 
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“Bueno…pero así…me voy…querrás subir a la playa algún día? “le pregunté al 

chiquillo. 

“Pero que dices? ¿Que no te quedarás conmigo? Tenemos que enseñarle la ciudad a 

Alex…” 

“Si no te importa que esté con vosotros…Me gustaría poder llegar a ser amigo tuyo…” 

Su voz era suave, como la miel…me enamoré de él en ese instante… 

Estuvimos cada día juntos, con Jordi…hasta que éste se iba de campamento… 

“¿Te importa que sigamos yendo juntos?” Me preguntó… 

Me alegré mucho…Cuando estaba con él me sentía bien…Tranquila, como si nada 

pudiese hacerme daño… 

Esa noche fuimos a dar un paseo por la playa…Nos sentamos en la arena y me cogió la 

mano. 

Me dijo que me quería, me besó…y me dijo que la semana siguiente se iría… 

En el día en que se iba…me volvió a besar y me dijo que volvería pronto…se fue…y yo 

me quedé delante de la casa…recordandolo hasta que vuelva…espero que pronto.” 

Comentari textual general: 

El text té petits problemes d’ortografia: manca d’accents, sobretot. És una mica infantil: 

l’enamorament de l’adolescència, el primer amor a l’estiu, són temes no gaire originals 

ni creatius. També és una mica infantil l’aparició de la metàfora “suaves como la miel”, 

per descriure els ulls del noi, tot i que demostra un cert interès per crear un text literari.  

El vocabulari és ajustat : demostra una competencia lèxica mitjana per a un noi/noia de 

setze anys. 

El text està correctament escrit: està cohesionat, les oracions estructurades i ordenades 

amb un ús de deíctics i connectors adequat. 
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S’abusa molt dels punts suspensius. No hi ha varietat de signes de puntuació i es fan 

servir aquells per a tot. 

Apereixen alguns col.loquialismes en les frases en estil directe, que hi és molt en aquest 

text, tot i que no hi ha seguretat en el seu ús, com demostra l’alternança en l’ús de 

majúscules i minúscules rere els signes d’interrogació, l’absència de guionets o d’algun 

interrogant.  

El relat és prou coherent, encara que el tema proposat (la “casa”) no surt més que com a 

marc on  succeeixen els aconteixements 

 Comentari narratològic: 

El text és narrat per un narrador protagonista en primera persona, molt subjectiu. 

Els personatges estan dibuixats. Un noi de deu anys, que és un “buen chico”, un altre 

més gran que és alt i del País Basc, dada que s’inclou sense justificació ni finalitat, 

potser per explicar per què està passant l’estiu amb el cosí. 

L’espai és poc definit. Una casa, la platja. No sabem res més i, de fet, la casa, és només 

una excusa per a generar una història d’amor adolescent.   

El temps es presenta de forma lineal, durant un període que correspon a un estiu i es fan 

servir, per ordenar-lo, connectors i complements adequats. 

La narració està estructurada de forma molt senzilla, linial, se’ns explica la situació al 

començament, el seu  transcurs i es deixa un final mig obert a una possible continuació, 

desitjada per la noia protagonista. 

El text no té títol. 

Activitat 4: 

“Esta casa…blanca y grande…rodeada de la playa que evito…Cada vez que paso por 

delante de ésa casa, (me recuerda) recuerdo ésos días de verano, que siempre intentaba 

evitar de pensar por no sufrir…ése (el) verano en que le conocí, el verano que pasamos 

juntos…el verano que se marchó… 
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(Yo venía) Cada día iba a esa casa para hacer de canguro a Jordi, el hijo de diez años de 

unos amigos de mis padres…de cuando estaban vivos…Estaba con él todas las mañanas 

desde que se despretaba hasta la tarde, aunque nos llevábamos tan bien que iba conmigo 

a todos los sitios..( iba a su casa, hacíamos) Yo le ayudaba a hacer sus deberes, le hacía 

compañía cuando mirábamos la tele, le acompañaba (e íbamos) a la playa…(por la 

tarde me acompañaba si tenía que hacer algo…Era un buen chico, era como un 

verdadero amigo para mí). 

Llevaba ya un mes y medio con él y sentía que era mi amigo, mi único amigo. Como 

todas las mañanas, llegué a las 9 a su casa…era un día de julio, y pensaba ir con él a la 

playa, ya no tenái deberes y pronto se iría de vacaciones… (al llegar a su casa llamé) 

Fui a la puerta trasera, y entré, como siempre, y me fui a dejar las cosas a la mesa, pero 

había un chico que no conocía…pensé que me había equivocado…era (y me abrió) un 

chico alto, moreno y con unos ojos de un marrón chocolate muy profundos…pero tristes 

(pero preciosos)…no pude decir nada, pero entonces vino Jordi a burscarme (me quedé 

sin habla, hasta que Jordi me vio y vino corriendo). 

“Hola! ¿Ya has conocido a mi primo? Se llama Alex, (y es mi primo)”, me dijo 

sonriendo “Viene de Euskadi y…¡estará aquí todo el verano!” (Le miré un poco 

sorprendida…¿entonces ya no tenía que ir más? ¿Ya no estaría con Jordi riendo todo 

el día? Todos mis amigos se iban de campamento…estaría sola…) 

Me quedé en blanco…triste…¿ya no tenía que ir más? ¿no podría estar con él? ¡Era mi 

único amigo! No conocía nadie más… 

“Bueno…(pero) así…me voy…ya me avisarás si quieres ir (querrás subir) a la playa 

algún día conmigo.” (? “le pregunté al chiquillo.) 

“(Pero) que dices? ¿Porque te vas?  (¿Que no te quedarás conmigo?) Tenemos que 

enseñarle (la ciudad) a Alex todo lo que nos gusta de la ciudad! ¿No me quieres 

ayudar?” 

“Uff…no tenía que irme, podía estar con mi amigo, mi hermano… 
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(Si) ¿no te importa que (esté) vaya con vosotros? Me gustaría (poder llegar a ser amigo 

tuyo) conocerte…” dijo Álex... su voz era suave, como la miel…me habló 

dulcemente…me enamoré de él (en ese instante) o almenos lo empecé a hacer. 

(Estuvimos) Cada día íbamos juntos a la playa… nos hicimos muy buenos amigos y 

siempre me trataba dulcemente hablándome con su suave voz…deslumbrándome 

muchas veces…(, con Jordi…hasta que éste)  

Llegó el día en que Jordi se iba de campamento…y fui a despedirle a su casa…yo 

estaba triste, él se iba durante un meso y seguramente Alex no querría venir conmigo. 

Le dijimos adiós juntos, Alex y yo, cuandos sus padres se fueron en el coche…me giré 

para irme…pero él me cogió. “¿Dónde vas? ¿Que no quieres ir a la playa conmigo? Su 

cara se entristeció. “Me gustaría ir contigo aunque mi primo no esté.” 

Pues…estaba deslumbrada…no sabía qué decirle…claro que quería ir con él! “Sí, 

cuando quieras” 

“gracias”, me dijo dulcemente…”¿Nos vamos ahora a la playa? ¡Hasta ahora!” 

Se fue corriendo y yo me quedé perpleja…estaba enamorada de él…y él quería ir 

conmigo… 

Llegué a la playa y él ya estaba allí…me abrazó y se sentó a mi lado, 

acariciándome…”¿Sabes? , me siento muy bien cuando estoy contigo…no me quiero ir 

nunca sin ti…”Entonces…me besó…dulcemente.”Te quiero”. 

Fuimos juntos durante un mes entero…cada día estando juntos…hasta que un día… 

“Amor…mañana me voy…no puedo estar aquí…no queiro estar aquí si tú me amas 

así…quiero estar contigo para siempre…pero antes tengo que acabar mi vida en otro 

sitio…me voy pero te juro que volveré.” Me besó dulcemente…y jugamos como 

siempre a descubrir nuestro amor…yo triste…sin pensar en mañana… 

Aun espero que vuelva…ya hace un año que se fue…sin decirme nada…solo 

mandándome cartas diciéndome que pronto volvería…yo…le amo…pero…¿le volveré 

a ver? 
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Lo intento olvidar…pero no puedo…es mi único amor y siempre le querré, recordando 

todos los momentos junto a esta casa…la casa de mia amor y sufrimiento hasta que 

vuelva…para darme la vida de nuevo.” 

(“¿Te importa que sigamos yendo juntos?” Me preguntó… 

Me alegré mucho…Cuando estaba con él me sentía bien…Tranquila, como si nada 

pudiese hacerme daño… 

Esa noche fuimos a dar un paseo por la playa…Nos sentamos en la arena y me cogió la 

mano. 

Me dijo que me quería, me besó…y me dijo que la semana siguiente se iría… 

En el día en que se iba…me volvió a besar y me dijo que volvería pronto…se fue…y yo 

me quedé delante de la casa…recordandolo hasta que vuelva…espero que pronto.”) 

Comentari a la correcció de l’alumna: 

 

El text ha estat, en aquest cas, molt allargat. L’alumna només ha donat un parell de 

detalls que descriuen la casa: “blanca y grande”, atès que continua sent una excusa per 

al relat d’un amor adolescent. 

 

Els personatges, en canvi, tenen ara molt més pes, sobretot el personatge del noi de qui 

s’enamora la protagonista. Els detalls sobre el seu caràcter dolç es van repetint al llarg 

de tota la narració. S’han afegit també més diàlegs. Diálegs que, d’altra banda, són molt 

adolescents i femenins, seguint una línia gairebé de fulletó. Es continua abusant molt 

dels punts suspensius, per a fer entendre sentiments, emocions, incapacitat per parlar, 

molt pròpria de les relacions amoroses primerenques.  

 

Tot i que él relat demostra encara una certa immaduresa, sí que es veu un esforç per 

afegir detalls dels personatges i de la casa, alhora que s’han tret algunes expressions i 

frases incorrectes. En definitiva, s’observa una petita millora.  

  

 

Activitat 2: 
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COMPRENSIÓN: 

 

Tricotas, mañanitas.  

  

Lo narra un hombre que vive, con su hermana Irene, a “la casa tomada”, que da título al 

cuento. 

Nos cuenta como vivían ellos en la casa, y que alguien ocupa parte de ella, pero sin 

especificar quien, teniendo que vivir solo en la otra parte de ella. 

El relato acaba cuando el narrador oye que han ocupado la parte donde ellos viven y 

entonces se van. 

 

 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: 

 

El hermano de Irene, protagonista de la historia. 

Es un narrador personaje, que está dentro la historia y nos cuenta lo que él sabe. 

 

El cuento se desenvolupa en la casa del título, sobre todo en la habitación de Irene y la 

cocina. 

 

El tiempo no se sabe muy bien el que , porque solo nos dice “por la mañana, noche”, 

“las 8”… 

 

Aparece el propio narrador, y su hermana Irene, a quién describe cómo alguien que no 

molesta nunca, que ama tejer… 

 

Presenta la estructura normal de las narraciones de presentación, nudo y desenlace, en el 

que las dos primeras son largas y la última muy breve.  

El final es abierto, dándo así possibilidades para imaginar muchas opciones. 

 

 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN: 
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Para mi entender, ésos que toman la casa son “espiritus”, que quieren echarlos para 

conservarla y que así no la vendan. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

 

J S , noia, 16 anys. 

 

   Casa 

 

“ Yo volvía cada día a levantarme, mirar por la ventana y  sacar un soplo de fuerza con 

un pequeño rayo de sol. Allí, en mi habitación, cada mañana me despertaba ese rayo de 

esperanza e ilusión, hasta en los días de niebla, las tempestas, cualquier tiempo 

meteorologico que podría hacer por la mañana, cuando una niña cualquiera se levantaba 

para ir al colegio, a quedar con los amigos o ya de más mayor a trabajar, la ventana de 

esa casa me ofrecía mi rayo de luz, y dibujaba una sonrisa en mi rostro. 

 

Al salir de las cuatro paredes de mi país, mi ciudad, me encontraba en el pasadizo de un 

monton de recuerdos colgados en paredes, y alguna que otra marca de peleas con mi 

hermana, corriendo de arriba a bajo. 

 

La rutina me mandava a ir al mar de ese mundo, allí donde mientras te bañabas con 

agua ardiente o fria, dejavas volar los pensamientos a esas cosas tan pequeñas pero 

significantes i vitales de nuestro día a día, a nuestras metas, ahúnque fueran amorosas. 

Hasta que un grito de tu padre te hacía bajar los pies a la tierra y te recordaba que el 

tiempo también pasa, entonces dejabas esos pensamientos para la mañana siguiente, y te 

disponías a volver a tu país, esa habitación, donde tantas horas pasaste durmiendo, 

estudiando, charlando por teléfono, leyendo, riendo, viviendo. Allí te preparabas, te 

vestías con lo que ese día significaba más tu estado y te disponías a bajar a ese otro país 

de la comida y las charlas de buena mañana, la compañía familiar te esperaba, cada uno 

con sus preocupaciones, y tu mirándolos uno a uno sín dar importancia a lo que te 

decían te dabas cuenta de lo mucho que, a pesar de todas las peleas entre miembros de 

otros países, te encantaba compartir la vida con estos. 
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Entonces ya, ibas a coger el trasporte que te llebara al gran universo que te esperaba 

fuera, con el que tambien tenías que vivir, pero no te entendia ni te hacía estar tanto a 

gusto como aquel que havía tras la puerta de la calle nº 7 de Enrique Guzman. 

 

Hoy, 60 años después, que ya vivo en otra parte de ese universo, me doy cuenta que la 

màgia interior de ese mundo no se podría conseguir en otro sitio. 

 

Recuerdo mi casa, mi mundo familiar.  

 

 

Comentari textual general: 

 

Aquest text no és ben bé un relat, sinó, més aviat, un record, una divagació sobre el 

passat viscut a la casa familiar. 

 

És per això que no es troben els elements propis del relat, tant pel que fa a l’estructura ( 

coherència interna) com  en relació al tractament del temps, atès que apreix com un 

record difús, vague. 

 

L’ortografia és fluixa: n’hi ha errors amb les b/v  i alguns accents. També s’hi troben 

paraules i expressions traduïdes directament del català, per la qual cosa,  el seu sentit en 

el text és estrany ( “pasadizo”, “tanto a gusto”, “que ya vivo”…) . 

 

El text té un ús correcte i variat de les oracions, amb els connectors adients per a 

cadascuna. Tot i això, n’hi ha alguns problemes amb els verbs, amb uns temps que no 

són els correctes en oracions subordinades.  

 

El vocabulari és força ric i, de vegades, tendeix a un cert lirisme, propi d’un text que es 

presenta com un record. Per això apareixen  alguns recursos estilístics ben trobats, com 

metàfores, alguna comparació i personificacions. Sobretot es metaforitza la casa, que es 

converteix en “el pasadizo de un monton de recuerdos colgados en paredes”,en 

comparació amb la resta del món, que es “un mar…”. 
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El text té un títol senzill i contundent: “Casa”. L’absència de l’article nominalitza el 

concepte, el fa abstracte i significatiu. 

 

Comentari narratològic: 

 

Atès que al text no passa res, no hi ha aconteixements i, per tant, no hi ha narració, s’ha 

de considerar com una divagació, o una reflexió lírica sobre què representa la pròpia cas 

per a un mateix. 

 

En aquest sentit, i tenint present aquesta consideració prèvia, s’ha de dir que apareix un 

narrador, un “jo líric”, que es desdobla curiosament i passa d’una primera persona 

interna protagonista a un ús de la segona persona que està entre la impersonalitat (“te 

bañabas con agua ardiente”, “dejabas”…) i la segona persona reflexiva en què el 

narrador es dirigeix a sí mateix per a explicar una acció externa ( “un grito de tu padre, 

te…”) .  

 

El narrador-personatge principal apareix molt ben dibuixat: gairebé amb profunditat 

psicològica. És un noi/ noia somiador i reflexiu que es troba molt a gust a casa seva, 

amb la seva família. Els altres membres de la familia només apareixen esbossats: la 

germana amb la qual es barallava, el pare que la fa tornar a la realitat. Es veu clarament 

com l’espai que comparteix amb els seus esdevé, així, el protagonista, juntament amb 

ella, i les seves habitacions, les finestres, són personatges familiars que la fan sentir-se 

bé.  

 

El temps és també imprecís, com el d’un somni. Es dilata en el seu lirisme., i es 

marquen nomé les ruptures d’aquest estat de somni amb connectors i expressions 

contundents ( “Entonces”, “Hasta que el griuto de tu padre…”) . Al final, el narrador 

ens situa en el temps present, (“Hoy, 60 años después”) i descobrim que tot és un record 

d’un temps ja passat, tot és un flashback.  

 

El final és, doncs, tancat, perquè en realitat tot era un record i no es pot tornar enrera.  

 

 

Activitat 4: 



 49 

 

“   CAP 1: 

Pues bien, yo volvía cada día a levantarme, mirar por la ventana y  sacar un soplo de 

fuerza con un pequeño rayo de sol. Allí, en mi habitación, cada mañana me despertaba 

ese rayo de esperanza e ilusión, hasta en los días de niebla, las tempestas, cualquier 

tiempo meteorologico que podría hacer por la mañana, cuando una niña cualquiera se 

levantaba para ir al colegio, (a) quedar con los amigos o ya de más mayor a trabajar, la 

ventana de esa casa me ofrecía mi rayo de luz, y dibujaba una sonrisa en mi rostro, 

¿verdad senyor? 

 

Al salir de las cuatro paredes de mi país, mi ciudad, me encontraba en el pasadizo de un 

monton de recuerdos colgados en paredes, y alguna que otra marca de peleas con mi 

hermana, corriendo de arriba a bajo. 

 

La rutina me mandava a ir al mar de ese mundo, allí donde mientras te bañabas con 

agua ardiente o fria, dejavas volar los pensamientos (a) en esas cosas (tan) pequeñas 

pero significantes i vitales de nuestro día a día, (a) nuestras metas, (aunque fueran) 

amorosas, sociales… Hasta que un grito de tu padre te hacía bajar los pies a la tierra 

para mostrarte la cruda realidad, posponiendo así esos pensamientos. Volvías a tu 

mundo (y te recordaba que el tiempo también pasa, entonces dejabas esos 

pensamientos para la mañana siguiente, y te disponías a volver a tu país, esa 

habitación) donde tantas horas pasabas (durmiendo, estudiando, charlando por 

teléfono, leyendo, riendo, viviendo. Allí) donde te preparabas y (te) vestías con lo que 

(ese día significaba más tu estado) mejor te reflejaba y te disponías a bajar a ese otro 

país de la comida y las charlas de buena mañana, la compañía familiar te esperaba, cada 

uno con sus preocupaciones, y tu mirándolos uno a uno sín dar importancia a lo que te 

decían te dabas cuenta de lo mucho que, a pesar de todas las peleas entre miembros de 

otros países, te encantaba compartir la vida con estos. 

 

Entonces ya, ibas a coger el trasporte que te llebara al gran universo que te esperaba 

fuera, con el que tambien tenías que vivir, pero no te entendia ni te hacía estar tanto a 

gusto como aquel que havía tras la puerta de la calle nº 7 de Enrique Guzman. 
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(Hoy, 60 años después, que ya vivo en otra parte de ese universo, me doy cuenta que la 

màgia interior de ese mundo no se podría conseguir en otro sitio. 

 

Recuerdo mi casa, mi mundo familiar).  

 

    CAP2: 

Hubo un gran silencio, psicólogo y paciente se miraron, ella con lágrimas en los ojos.-

“¡Quiero volver! ¡Lo necesito! Ahora vivo en otra parte de ese universo, me doy quenta 

que la magia interior de ese mundo no se podía conseguir ern otro sitio. Mi casa, mi 

familia, mi mundo…” 

- Bien, deja de llorar, han pasasdo ya 20 años. 

- Pero que dice usted? ¡Fue hayer! Parece que fuese hayer…- Verla llorar me riompió el 

corazón. 

- Escuchame, tus padres ya no estan, tu mundo ya no esta, la casa se quemo y tus 

familiares murieron, de fueron como la magia de estos, aceptalo, han pasado ya viente 

años. 

- ¡Basta! Por favor…” 

Ver ese video de la terapia de mi tía, que encontre un dia no se porque entre libros, em 

conmovía, y ese mismo día, decidí ir a esa casa, de esa calle Enrique Guzman, donde, 

efectivamente, como mi tia le dijo al psicologo, la magia no murió, la magia solo se deja 

de sentir, y eso paso en esa casa…que tan solo yo, lo noté. 

 

Comentari a la correcció de l’alumna: 

 

Aquesta alumna fa alguns petits canvis ortogràfics i sintàctics al llarg del text inicial que 

havia escrit, però altres canvis són molt més importants: reestructura tot el text, 

organitzant-lo en dos capítols i modificant substancialment el punt de vista. Així, el que 

abans era una mena de record d’una adulta sobre la casa familiar on va viure tan feliç 

quan era una nena, es converteix en una narración enquadrada. La narració marc 

continua sent la que narra l’adulta, però la narració que hi ha dins d’aquesta és en 

realitat un video d’una teràpia psicològica d’una tia de la narradora primera, que esdevé 

així narradora segona. Una segona narradora que en principi el lector confon amb la 

primera; és a dir, s’ha aconseguit confondre al lector amb el punt de vista, fet que 

demostra una gran capacitat de narració.  
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A part de les faltes d’ortografia, que de vegades semblen només descuits, el text, que ja 

era força bo en un primer redactat, es complica i  es torna complex en el seu ús de 

diversos narradors, jugant amb el punt de vista i la confusió del lector.  

 

 

Activitat 2: 

 

COMPRENSIÓN: 

 

Sucumbe, tricotas, ovillos. 

 

Un cuento que nace a partir de las vivencias de Irene y su hermano en la casa. Ellos 

viven solos, y pasan todo el día allí, Irene tejiendo y el hombre leiendo y recordando 

cosas de sus antepasados. La vida és tranquila y viven felices cada uno haciendo lo que 

le gusta. 

Hasta que un día él descubre que la parte, de esa gran casa, que no habitan muy 

frecuentemente esta habitada por alguien. Entonces cierra la puerta de manera que se 

quedan los dos hermanos en la otra, a partir de aquí empiezan una vida un poco 

diferente, ya que solo se pueden mover por ese lado de la casa y echar de menos 

pertenencias que tenían en la otra. Cuando ya estaban habituados él escucha como 

también han ocupado esa parte de la casa y huyen los dos sin tiempo de coger algo de 

valor. Cierra la puerta de la casa y echa la llabe a una alcantarilla para que a nadie se le 

ocurra entrar. 

 

ELEMENTOS DE LA NARRACION: 

 

El hermano de Irene, dueño de la casa. 

 

Espacio: sucede todo dentro de esa casa primero en una parte menos frecuentemente 

habitada y luego enla parte habitada. 

 

Tiempo: podriamos pensar que sucede el s.XX, por habituos y las caracerísticas de la 

casa. 
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Irene, muy metida en su trabajo, muy simples. 

 

El hermano; respetuoso. 

 

Los dos son muy misteriosos y simples. 

 

 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN: 

 

Creo que la casa ha sido tomada por el espíritu de sus antiguos habitantes, o por algun 

ser relacionado con esa casa.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

 

V R, noia, 17 anys. 

 

Activitat 1: 

 

“En la costa de Estados Unidos existe un pequeño pueblo donde rara vez luce sol. La 

mayor parte del tiempo llueve, por lo que sus calles suelen etar desiertas. El viento sopla 

con gran intensidad i el mar siempre está revuelto. Las calles están en muy mal estado. 

El suelo está mal pavimentado y los banco, farolas i otros elementos llevan sin 

mantenimiento años. Las pequeñas casas tampoco están mucho mejor. A los tejados les 

faltan cantidad de tejas; las paredes tienen grietas; la pintura de puertas i paredes está 

desconchada y los porticones de las ventanas se mueven con violencia por el viento y 

chirrían las visagras. Pero entre este escenario hay una casa que destaca entre todas las 

demás: es muy grande, con un precioso porche con una mesa y sillas; la fachada está 

pintada de un reluciente blanco; con amplias ventanas y un gran ventanal mirando hacia 

el mar. Se conserva en muy buen estado a pesar de no vivir nadie en ella hace años. Fue 

construida…” 
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Comentari textual general: 

 

El text no és una narració, és una descripció que possiblemente dóna inici a una futura 

narració. 

 

El lèxic és prou ric, amb un ús abundant d’adjectius i un coneixement de paraules 

específiques per a designar elements d’una casa ( “porticones”, “pintura 

desconchada”…) , que denota gran maduresa en l’escriptura i, segurament, interès per la 

lectura.  Tant l’ortografia com la puntuació són molt correctes. 

 

El text és coherent: una descripció d’un lloc a Estats Units del que es donen força 

detalls ( estat ruïnós, descuit …) . L’ordre dels elements descrits és clar: de la descripció 

topogràfica general amb els elements meteorològics, anem passant als carrers, les cases 

i, concretament , a una casa determinada, per tant, es pot parlar d’un ordre que va del 

més general al particular. 

 

El text no té títol. 

 

 

Comentari narratològic: 

 

 

Tot i que el text no és pròpiament narratiu, apareix un narrador extern objectiu que narra 

en tercera persona. 

 

El persontage principal sembla ser el mateix poble, l’espai, fortament caracteritzat, que 

recorda molt un poble de pel.lícula americana de por ( per exemple, de Carpenter, The 

Fog ) , ben ambientat, es suggereix una determinada atmósfera de silenci i 

abandonament, envoltada únicament pels sorolls del vent i el mar.  

 

El temps és indeterminat, però l’estat de les coses descrites parla del passat: un poble 

gairebé abandonat, desolat, que segurament va viure temps millors.  

 

L’espai esdevé, així, testimoni del temps passat, de la mort de temps millors. 
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El final, atès que l’escrit està sense acabar, és, obviament, obert. 

 

 

Activitat 4: 

 

“En la costa de Estados Unidos existe un pequeño pueblo donde rara vez luce sol. La 

mayor parte del tiempo llueve, por lo que sus calles suelen estar desiertas. El viento 

sopla con gran intensidad i el mar siempre está revuelto. Las calles están en muy mal 

estado. El suelo está mal pavimentado y los banco, farolas i otros elementos llevan sin 

mantenimiento años. Las pequeñas casas tampoco están mucho mejor. A los tejados les 

faltan cantidad de tejas; las paredes tienen grietas; la pintura de puertas i paredes está 

desconchada y los porticones de las ventanas se mueven con violencia por el viento y 

chirrían las visagras. Pero aunque parezca mentira no se trata de un pueblo fantasma. 

Está habitado, aunque su gente no salga apenas de casa. Son gente huraña que no suelen 

relacionarse con los demás. No se sabe con exactitud qué fue lo que sumió a ése pueblo 

y a sus habitantes en ese estado de tristeza permanente, ya que nunca nadie habla de 

ello. 

 

Anteponiéndose a  (Pero entre) este escenario, algo alejada del resto, destaca (hay) una 

gran casa, muy bella, (que destaca entre todas las demás: es muy grande) con un 

precioso porche con una mesa y sillas; la fachada está pintada de un reluciente blanco; 

con amplias ventanas y un gran ventanal mirando hacia el mar. No tiene aspecto de casa 

moderna, sino de hace siglos, aunque se conserva en muy buen estado a pesar de no 

vivir nadie en ella hace años. O eso se cree 

Hay gente que dice que fue construida siglos atrás, no se sabe con exactitud cuántos, por 

una pareja de jóvenes, un hombre y una mujer. 

Eran los dos de gran belleza, con la piel blanca, ojos color miel y los cabellos negros. 

Tanto él como ella llevaban una melena larguísima. Eran bastante altos y muy ágiles. 

Eran las personas más amables y simpáticas que hubieran visto jamás. 

Me contaron hace años que en aquel pueblo vivió una niña de doce años llamada Amy. 

Una niña triste y retraída, carácter que conjuntaba muy bien con el pueblo donde 

habitaba. Según me dijeron ésa niña contó una història sobre aquella casa. Contó que un 

día, mientras paseaba por las desoladas calles del pueblo, se quedó mirando aquella 
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reluciente casa. Decidió acercarse a curiosear y descubrió que la puerta estaba abierta. 

Entró y se encontró con un enorme hall, con grandes lámparas de cristal. Toda la casa 

era perecida, pero no dio muchos detalles de ella, ya que lo que más tención le llamó fue 

una puerta en la parte trasera, debajo del gran ventanal. Era una puerta de madera, 

bastante vieja, que no pegaba en absoluto con la decoración. Miró por el ojo de la 

cerradura y lo que vió la sorprendió enormemente: pudo ver campos de hierba verde, 

con cantidad de pequeñas casitas que salpicaban el paisaje. El sol brillaba en toda su 

plenitud y las personas hablaban entre ellas, y los niños jugaban cerca del río. Allí vio a 

un hombre y una mujer de gran belleza, pelo largo y negro. Todos sus habitantes eran 

parecidos. Amy salió corriendo de aquella casa y contó a su familia lo que havía visto. 

Pero nadie la creyó. Todos pensaron que se lo imaginó para evadirse del mundo en que 

vivía. Un día, Amy desapareció y no se supo más de ella. Se cree que escapó y, la gente 

que creyó su historia, cree que puede sestar viviendo en ese extraño mundo” 

 

Comentari a la correcció de l’alumna: 

 

Aquesta alumna ha continuat una història que havia deixat a mitges. Desenvolupa força 

més la narració, afegint accions, dins la mateixa línia com de conte de fades que ja havia 

fet servir a la primera redacció. Apareixen  personatges adientes per a l’espai, que estan  

treballats. Els dos habitants estranys de la casa, com “elfos”, amb cabells llargs y pell 

blanca: la influència de la literatura – o del cine, més probablemente – és evident. La 

noia protagonista, també típica de la literatura-cinema fantàstic: trist, tancada… 

 

L’espai també s’ha desenvolupat, afegint detalls que abans no hi eren. 

 

El to misteriós s’accentua en afegir aconteixements fantàstics i, sobretot, un final 

estrany i obert, sense explicació racional. 

 

En definitiva, la narració conté relements de clara influència cinematogràfica, i els 

conceptes explicats a classe: espai, accions, personatges s’han treballat bé.  

 

 

 

Activitat 2: 
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COMPRENSIÓN: 

 

Voltear, alcanfor, zaguán, mayólica, macramé, velador. 

 

El cuento trata sobre dos hermanos solteros que viven juntos en una casa, según parece, 

familiar. Tienen una vida tranquila: a Irene le gusta tejer i a él le gusta la literatura. Pero 

su vida cambia cuando algo o alguien comienza a tomar la casa. Pierden muchas 

pertenenecias del lado tomado de la casa porque por alguna razón que no se explica no 

pueden volver. Al final toda la casa queda tomada e Irene i su hermano han de huir con 

lo puesto. 

 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: 

 

El narrador é el hermano de Irene, del cual no se dice el nombre. 

 

El espcio en el que se desarrolla la historia es una casa. Es espaciosa y antigua y parece 

ue siempre perteneció a la familia. En ella habita algo o alguien que hace huir a los dos 

hermanos. 

 

El tiempo en el que se desarrolla la historia no está especificado, pero debe ser durqante 

el siglo XX. 

 

Aparecen dos personajes: Irene, la hermana del narrador. Le gusta mucho tejer y es muy 

tranquila; y el propio narrador, que también forma parte de la acción de la historia. Le 

gusta la literatura. 

 

La historia tiene un final abierto. 

 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN: 

 

Creo que los seres o lo que sea que toman la casa podrían ser personajes fantásticos, 

como poltergeists o algo así. 
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El hecho de que los dos hermanos vivan juntos depende de su edad, pero si son mayores 

y están solteros poría ser que conviviesen para hacerse compañía el uno al otro. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

 

H R, noia, 18 anys. 

 

Activitat 1: 

 

 “A mesura que va augmentando el problema de la crisis económica en nuestro país, 

mucha gente se ve obligada a reducir gastos. 

Esto tambien incluye a la venta de cualquier tipo, ya sean confecionarios de cotxes, 

inmobiliarias etc. 

La gente empieza a tener problemas para llegar a fin de més, esto implica que en algun 

momento tienen que vender la casa en donde viven, ya que no llegan a poder pagarla, y 

irse a vivir en un lugar más vulgar con apenas agua corriente, calefacción, garaje etc. 

Esto tambien implica a la reducida venta de las inmobiliarias, que en este momento no 

tienen ventas. 

Esto implica el tener que bajar precios, o al igual llegar a cerrar el negocio por falta de 

clientes.” 

 

Comentari textual general: 

 

És un text molt pobre que, a més, no és una narració, sinó una mena de comentari lliure 

sobre el problema actual amb la vivenda, degut a la crisi econòmica.  

 

Ple de repeticions i incorreccions gramaticals, sobretot amb un ús freqüent de 

catalanismes sintàctics i gran quantitat de faltes d’ortografia, alguna d’elles molt greu. 

 

El lèxic és també força pobre i repetitiu i parla d’una gran immaduresa lingüística. 
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El text no té títol. Probablement, l’autora no és capaç d’escriure una narració amb 

coherència.  

 

Comentari narratològic: 

 

Atès que aquest escrit no és pròpiament una narrció, tal com es demanava, i que, d’altra 

banda, el lèxic i la correcció són molt insuficients, no es pot parlar de conceptes 

narratològics. 

 

Tot i això, sí que es veu un ús d’una tercera persona impersonal ( “la gente empieza a 

tener problemas…”) objectiva. 

 

Els conceptes d’espai i temps demanats no es veuen tampoc. 

 

No hi ha cap personatge individualitzat. 

 

No hi ha inici ni final. 

 

 

Activitat 4: 

 

“La casa se encontraba fuera de la ciudad, nos mudamos allí, ya que con la crisis no 

llegabamos a fin de mes y en la cassa que estabamos, es verdad que taníamos más lujos, 

pero no dinero para pagarla. 

Se encontraba en medio de un bosque, la verdad se puede decir que muy pequeña no era 

pero claro, nada que ver con la que teníamos. 

 

Solo entrar se nos vino el mundo encima, recuerdos y más recuerdos de nuestra anterior 

casa. Pero bueno eso és lo que había y con lo que teníamos que conformarnos. 

Nada más entrar a la derecha se encontraba la cocina junto con el comedor, la cocina era 

de esas americanas, con taburetes, pero se estaba bien, el salón no era grande pero 

suficiente espacio para cinco personas.  



 59 

El baño era único, tendríamos que hacer cola por las mañanas pero uno se acostumbra, 

en la salida del baño a la derecha se encontraba una habitación, con un armario y dos 

camas, eso sí, se había que limpiar un poco, había mucho polvo. 

La otra habitación era la de matrimonio, para esta casa la verdad la habitación estaba 

bastante bien, pero claro nos falataba una cama, y mientras tanto hacíamos servir un 

matalás viejo que habíamos traído. 

Pasados unos días, la casa, sincermante parecía otra, la habíamos pintado, limpiado y 

con lo que podíamos decorado, incluso a fuera habáimos incluso hecho un jardín. 

No era como la de antes pero sique la habiamos dejado como nueva.” 

 

Comentari a la correcció de l’alumna: 

 

Aquets alumna ha escrit gairebé un text de bell nou, que és, com el primer, molt fluix. 

De fet, no hi ha ni narració; es tracta simplement d’una descripció d’una casa, amb un 

vocabulari pobre, amb interferències lèxiques amb el català, força repetitiu. 

L’alumna ha aconseguit almenas escriure una mica més, i, a la seva manera, insistir més 

en la descripció de l’espai, que era molt pobre.  

 

 

Activitat 2: 

 

COMPRENSIÓN: 

 

Pavita, madejas, tricotas. 

 

Era un pareja de hermanos que vivían en una casa antigua. Irene le gustaba mucho tejer 

y se pasaba el dia haciendo la misma tarea. Era una mujer tranquila. 

El se ocupaba bastante de su hermana, Pero era mas abierto. 

 

 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: 

 

Es el hermano, narrador omnisciente. 
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Se situa en una casa antigua, Se puede asociar que passa durante un dia. 

 

Los hermanos. 

 

 

 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN: 

 

El cuento és bastante imaginativo, presenta alguna dificultad en alguna palabra. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

 

M A S   , Noia, 17 anys. 

 

Activitat 1: 

 

   La Grieta 

“ Son nuestros sueños los que nos empujan a vivir, somos diferentes, no nos gusta esta 

realidad, lo queremos cambiar todo, perseguimos la libertad, creemos en la igualdad, no 

tenemos prejuicios raciales ni sexuales, ni clases sociales ni autoridad. No creemos en la 

ley, si en la libertad de expressión, confiamos en nosotros mismos, podemos conseguir 

un mundo mejor, sin guerras, dónde uno gobierne en si mismo y pueda ser feliz con los 

demás.” Así empezó todo, un nuevo proyecto, hartos de ver como los niños van 

creciendo cada vez peor, sintiendo que no aprovechan lo que tienen y se lanzan a la 

calle con el fin de no hacer nada, ver chiquillos en los parques fumando, bebiendo y 

malas caras todo el tiempo. “La Grieta”, así se llamaría nuestro proyecto. Después de 

tres meses de organización, trabajo bajo la más fría clandestinidad, encontramos una 

casa que llevaba abandonada más de veinte años, estuvimos tres dias encerrados dentro 

de ella para ver que problemas podian suceder. 

Si, nos gustaba, esa casa era enorme, tres pisos, suficiente. Tres o cuatro semanas de 

excesivo trabajo, limpieza, reformas, habilitándolo todo, al fin la inauguración. 
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“La Grieta” centro social ( para los chicos y chicas del barrio) , actividades culturales, 

conciertos para jóvenes, lugar de encuentro, etc. Todo iva muy bien, llenamos la casa de 

gente y los vecinos estaban contentos, a las doce llegó la policía. Nos sacaron a todos a 

la fuerza, acabamos en comisaria, una vez más la “justicia” habló. 

 

Comentari textual general: 

 

El text és coherent, amb una estructura que parteix d’un plantejament en forma de 

proclama ideològica, entre cometes, y segueix amb el que és pròpiament la narració.  

 

No hi ha gaires faltes d’ortografia ( alguns accents i alguna “v” enlloc de “b”)  i la 

puntuació es fa servir amb correcció. 

 

Les estructures oracionals són ordenades i amb un ús adequat dels connectors.  

 

En algun cas, es fa servir alguna paraula amb un significatque no és el seu. Tot i això, el 

lèxic és força ric i precís. 

 

El text té un títol interessant: “La Grieta”, nom que se li dóna a la casa que ocupen els 

nois/ noies protagonistes de la història, una història amb un tema molt actual i proper a 

la joventut actual: la ocupació il.legal de cases abandonades per a crear centres socials i 

culturals per a ells. El títol parla d’una certa agressiviatat en els plantejaments, que es 

corresponen plenament amb la ideología ocupa.  

 

 

Comentari narratològic: 

 

El text, com s’ha assenyalat, té una estructura en dues parts. Una inicial, en què 

s’exposen entre cometes els plantejaments ideològics que mouen un grup de joves a 

ocupar una casa i crear-hi  un espai cultural i que constitueix una espècie de pròleg. I 

una segona que és narrativa, amb un inici : l’ocupament; un nus, la feina de neteja; i un 

desenllaç: el desallotjament per part de la policia, final tràgic i desesperançador. 
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El narrador és un narrador col.lectiu, com els personatges protagonistas, no 

individualitzat, que narra de forma subjectiva en primera persona del plural. Es tracta 

del sentiment d’un col.lectiu que fa una feina-projecte col.lectius. 

Els personatges, ja s’ha dit, no estan individualitzats. És un col.lectiu de joves units per 

una ideologia que engegan un projecte d’acord amb aquesta. 

 

L’espai és, llògicament, la casa ocupada. Unaa casa de tres pisos, gran, “suficiente”, per 

a la seva finalitat. El fet de no descriure més aspectes de la casa fa pensar que és en 

realitat un símbol, com tantes altres cases abandonades i ocupades per joves arreu. 

 

El temps no és descrit. Pot ser en quelsevol temps, encara que els plantejaments 

temàtics corresponen al temps contemporani, i des dels anys setenta, quan van començar 

els movimients libetaris d’ocupació. La seqüenciació dels fets és cronològica i presenta 

un final tancat. Per tant, l’estructura és lineal. 

 

 

Activitat 4: 

 

Aquesta alumna no ha fet cap canvi al seu text inicial, perquè el dia en què es va fer la 

corecció als textos incials no va asistir a classe.  De fet, el seu primer text era bastant 

adequat a la proposta feta per mi.  

 

 

Activitat 2: 

 

COMPRENSIÓN: 

 

Mañanitas, madejas, tricotas, pulóver, la pavita del mate. 

 

Una pareja vivian en una casa, heredada. Irenen era un chica diferente, tranquila, que no 

molestaba, se pasaba el dia tegieno en su cuarto. Era una casa muy grande, un dia a las 

ocho de la noche oyeron un ruido, tomaron la casa, decicieron vivir sólo en el lado de la 

puerta ue estaban ellos. 
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ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: 

 

Sucede en Argentina en una casa, una noche. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

S P, noia, 17 anys. 

 

Activitat 1: 

 

  La Casa 

 

“ Un sabado por la noche Laura tenia que trabajar de canguro, tenia que ciudar a Ana y 

Pablo, ya que sus padres se ivan de cena. La casa en la que vivian Ana y Pablo era muy 

grande, tenia piscina, jardín, 5 habitiaciones, 3 baños. 

A las 9 los padres de los niños se fueron y Anna les tuvo que dar la cena y entretenerlos 

hasta que se fueran a dormir. 

De repente cuando estavan mirando la televisión sonó el telefono, Laura lo cogió pero 

no respondia nadie. Segundos después volvió a sonar y entonces fué cuando le 

respondió una voz muy extraña que le dijo que la estava viendo y que tendria 

problemas. 

Seguidamente Laura se quedó extrañada y aterrorizada ya que se trataba de alguien que 

la habia amenazado. Entonces empezó a mirar a todos los lados para ver si la observava 

alguien. No vió a nadie y decidió llebar a los niños a 1 de las habitaciones de la casa, ya 

que esta era muy grande.  

Al cabo de varios minutos volvió a sonar el telefono y le dió a entender que se 

encontrava dentro la casa y que si queria salir de esta tendria que huir.” 

 

Comentari textual general: 

 

El text té un títol, “La Casa”, poc original. 

 

Es troben força problemes d’ortografia, sobretot amb els accents i les b/v .  
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La puntuació no és gens variada: es podria haver substituit alguna coma o punt per punt 

i coma. 

 

El lèxic tampoc és massa ric. Les paraules que es fan servir són bàsiques i no es troben 

sinònims ni cap recurs estilístic.Sí que es troben, en canvi, alguns adjectius per a 

qualificar l’estat anímic de por de la protagonista. 

 

Apareixen també alguns vulgarismes sintàctics, com “dentro la casa” o l’ús de xifres 

enlloc de paraules per a designar quantitats petites. 

 

El text és coherent, tot i que sembla inacabat. Els aconteixements, propis d’una 

pel.lícula de por, es van succeint tots seguits en ordre, en oracions ben construïdes amb 

uns connectors temporals bastant variats. Tot i això, n’hi ha algun problema 

d’incoherència com és l’ús de dos noms diferents  per a anomenar el que sembla la 

mateixa persona. 

 

Comentari narratològic: 

 

El text planteja una situació de tensió mitjançant trucades telefòniques d’un desconegut, 

molt freqüents a cert itpus de pel.lícules de por. 

 

La narració es fa en tercera persona del singular, amb un narrador extern subjectiu. 

 

El personatge central, protagonista, la Laura (o Anna, no se sap) , és un personatge pla i 

estereotipat: la noia que fa de cangur i la truquen per telèfon per a angoixar-la. 

 

Els nens no estan caracteritzats. 

 

L’espai es poc descrit, però prou per a adonar-se de com és: una casa gran, amb piscina, 

força típica de les pel.lícules americanes de por. Possiblement la importància de l’espai 

interior de la casa es potencia en contrast amb un exterior desconegut des d’on venen les 

trucades misterioses. La influència de les pel.lícules de por es marcada.  
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El temps, situat en un present indeterminat, es presenta de manera ordenada, 

cronològica. La tensió es va incrementant  per l’ús de marcadors temporals que van 

pautant els moments que passen. 

 

El final sembla obert, o inacabat. 

 

 

Activitat 4: 

 

“ Un sabado por la noche Laura tenia que trabajar de canguro, tenia que ciudar a Ana y 

Pablo, ya que sus padres se ivan de cena. La casa en la que vivian Ana y Pablo era muy 

grande, tenia piscina, jardín, 5 habitiaciones, 3 baños. 

A las 9 los padres de los niños se fueron y Anna les tuvo que dar la cena y entretenerlos 

hasta que se fueran a dormir. 

De repente cuando estavan mirando la televisión sonó el telefono, Laura lo cogió pero 

no respondia nadie. Segundos después volvió a sonar y entonces fué cuando le 

respondió una voz muy extraña que le dijo que la estava viendo y que tendria 

problemas. 

Seguidamente Laura se quedó extrañada y aterrorizada ya que se trataba de alguien que 

la habia amenazado. Entonces empezó a mirar a todos los lados para ver si la observava 

alguien. No vió a nadie y decidió llebar a los niños a 1 de las habitaciones de la casa, ya 

que esta era muy grande.  

Al cabo de varios minutos volvió a sonar el telefono y le dió a entender que se 

encontrava dentro la casa y que si queria salir de esta tendria que huir.” 

Seguidamente Anna cogió a los tres niños y los escondió debajo de la cama y les dijo 

que no se movieran de ahí. 

Seguidamente Anna empezó a registrar todas las habitaciones para haber si se hallaba 

alguien en ellas. Minutos más tarde volvió a sonar el teléfono. Sonó la voz tan 

misteriosa, era un chico, más bien de mediana edad, porque tenía lo voz ronca y le dijo 

que se encontraba en un sitio en el qual podía observar todo lo que hacía; es decir, desde 

ahí observaba toda la casa.” 

 

Comentari a la correcció de l’alumna: 
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Auesta alumna ha afegit un parell de paràgrafs més al seu text originari, sense fer, però, 

cap modificació al text inicial.  

Amb això, aconsegueix allargar la narració de misteri-por, fortament influenciada per 

les pel.lícules de por, sobre toto per la pel.lícula japonesa The Ring ( Ringu, de Hideo 

Nakata)  

D’altra banda, el text continua tenint moltes mancances ortogràfiques i és repetitiu, amb 

un lèxic bastant pobre.  

 

 

Activitat 2: 

 

COMPRENSIÓN: 

 

Tricotas, naftalina, grato. 

 

En una casa muy grande, donde viven dos hermanos Ireneny su hermano ( no dice el 

nombre) explica que se quedaron solos y las cosas que solían hacer en el tiempo libre. 

Ocurre algo extraño en la casa y cierran una parte de la casa y pasan a vivir a algunas de 

las habitaciones. Alguien ha tomado la casa y finalmente la abandonan. 

 

 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: 

 

El narrador es el hermano de Irene. 

 

El espacio es la casa. El tiempo es en pasado. La historia transcurre en un espació muy 

grande, ja que es una casa en la que pueden vivir más de 8 personas. 

 

Aparecen personajes, que no se save la edad que tienen, los caracteriza como personas 

rutinarias, aburridas. 

 

Planteamiento, nudo y desenlace. Por que es la estructura de un texto narrativo.  

 

Al final abandonan la casa. 
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EXPRESIÓN Y CREACIÓN: 

 

Yo creo que la casa la toma el diablo, es decir, que es una casa maldita. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

 

I A P, noi, 16 anys. 

 

Activitat 1: 

 

   La casa de la pradera 

 

“La casa de la que hablaremos será, la casa de la Pradera. Esta casa esta en mitad de una 

pradera que muy poca gente conoce. Abunda mucho su vegetacion y se respira buen 

ambiente, ya que en sus alrededores no se divisa ninguna industria, ni nada 

contaminante parecido. 

Me acuerdo de las noches de mi infancia en aquella casa, era una casa blanca y grande, 

a veces parecia demasiado casa para  4 personas: mis padres y mi hermano. La casa 

tenia dos pisos y aunque ya tenia bastantes años estaba recien pintada y parecia nueva, 

era alargada, con muchas habitaciones y dos lavabos en cada piso. 

Pase una feliz infancia en aquella casa, en esos columpios que habia fuera, junto a la 

piscina. 

Todas las noches cogía una silla, en la cual uno se podía echar para atrás y me subia al 

tejado, era una vista inimaginable, al lado casi los podia tocar la gran silueta de las 

montañas, a la lejania todo oscuro impresionaba y al mirar al cielo, todo estaba lleno de 

brillantes estrellas, hay pasaba todas las noches de verano de mi infancia, en la casa de 

la pradera, submergido en aquel paisaje con mis pensamientos. 

Eso nunca se va a volver a repetir, ya que las industrias han invadido ese territorio y 

todo esta rodeado de fabricas, expulsado sus gases contaminantes, la vegetación apenas 

es visible por no decir escasa, en la noche no se divisa ni una estrella. 
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Lo que antes era una vista increíble, ahora esa vista solo da pena, aquí se termina 

aquellos increíbles dias en la casa de la pradera. “ 

 

 

Comentari textual general: 

 

El text no és exactament una narració, sinó més aviat una reflexió personal sobre el 

passat de la casa familiar on el narrador-protagonista va passar la seva infancia. És un 

record, barrejat amb moments de descripció, força llargs. 

 

La ortografia és molt fluixa, amb algunes faltes, alguna molt greu ( “hay”, enlloc de 

“ahí”) . 

 

La puntuació és correcta, encara que en algun cas apareix una coma on hauria d’haver 

dos punts, per exemple.  

 

L’alumne fa servir un lèxic bastant ric, amb adjectius. Les estructures oracionals i els 

connectors són prou correctes I variats, però hi ha un problema de coherència amb l’ús 

de les formes verbals, atès que es passa del present al passat i d’aquest al present una 

altra vegada, sense lògica.  També es troben problemes de coherència entre subjecte i 

verb, assenyalats en el text. 

 

 

Comentari narratològic: 

 

El text està presentat en primera persona: és un narrador intern-protagonista molt 

subjectiu, com es veu en l’abundància d’adjectius ponderatius per  explicar els estats 

d’ànim del protagonista en aquells moments del passat. 

 

El persontage central protagonista és un noi/ noia que explica les seves vivències felices 

de la infància i les contraposa fortament amb els sentiments actuals que la casa on els va 

viure l’inspiren ara. Es tracta d’una persona que gaudia de la natura i ara no pot fer-lo 

perquè les fàbriques han espatllat l’entorn de la seva casa de la infantesa.  Es descriu 

indirectament, per les coses que fa i pensa, però no sabem com és.  
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L’espai és molt important, sobretot l’espai exterior a la vivenda: el jardí, els gronxadors, 

el terrat que permetia al nen mirar el cel i les muntanyes; tot allò que el permetia 

comunicar-se amb la natura i gaudir-ne. Aquest espai, molt ben descrit, contrasta amb 

l’actual, quan ja no hi ha vegetació i no es veuen les estrelles.  

 

El temps no és lineal. Es presenta la casa en present (amb un problema de coherència 

temporal, ja explicat abans), per passar després al passat en referir-se als temps de la 

infantesa i, finalment, es torna al present, quan ja no queda rastre de com era abans. La 

narració queda així totalment tancada. 

 

 

Activitat 4: 

“La casa de la que hablaremos (será), es la casa de la Pradera. Esta casa está en mitad 

de una pradera que muy poca gente conoce. Abunda mucho (su) la vegetacion y se 

respira buen ambiente, ya que en sus alrededores no se divisa ninguna industria,(ni nada 

contaminante parecido), todo es naturaleza. 

Me acuerdo de las noches de mi infancia en aquella casa, (era una) la casa era blanca y 

grande, a veces parecia demasiado (casa) grande para  4 personas: mis padres y mi 

hermano. La casa tenia dos pisos y aunque ya tenia bastantes años estaba recien pintada 

y parecia nueva, era alargada, con muchas habitaciones y dos lavabos en cada piso. 

-Pase una feliz infancia en aquella casa, en esos columpios que habia fuera, junto a la 

piscina -, me dije a mí mismo.  

Todas las noches cogía una silla, en la cual uno se podía echar para atrás y me subia al 

tejado, era una vista inimaginable, (al lado) casi (los) podia tocar la gran silueta de las 

montañas, a la lejania todo oscuro impresionaba y al mirar al cielo, todo estaba lleno de 

(brillantes) estrellas brillantes, hay pasaba todas las noches de verano de mi infancia, en 

la casa de la pradera, su(b)mergido en aquel paisaje con mis pensamientos. 

Eso nunca se va a volver a repetir, ya que las industrias han invadido ese territorio y 

todo esta rodeado de fabricas, expulsado sus gases contaminantes, la vegetación apenas 

es visible por no decir escasa, en la noche no se divisa ni una estrella. 

Lo que antes era una vista increíble, ahora (esa vista) solo da pena, aquí se termina 

aquellos increíbles dias en la casa de la pradera.  

- Adiós hogar – dije en voz alta y mirando el paisaje “ 
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Comentari a la correcció de l’alumne: 

 

Aquest alumne ha fet alguns petits  canvis al sewu redactat inicial, sobretot d’alguns 

errors ortogràfics i altres.  

A més afegeix una variació interessant en introduir un punt de vista nou: el personatge 

protagonista i narrador en primera persona, introduieix petits parlaments en primera 

persona, tot afegint els signes de puntuació adients i els amrcadors corresponents. Així, 

demostra que ha entès el concepte de punt de vista i de narrador, i els subratlla encara 

més al seu text.  

 

Activitat 2: 

 

COMPRENSIÓN: 

 

Ademán 

 

Este cuento va de dos hermanos que viven en una casa espaciosa y antigua que 

heredaron de su familia. Se entienden muy bien y se reparten las tareaas de la casa.  

Irene es muy tímida y tranquila y su hobby es tejer y el narrador esta solo porque se le 

murió su prometida. Viven en Buenos Aires (Argentina) . Cuando Irene tejia en su 

dormitorio y el narrador iva por el pasillo, oyo sonidos extraños, el cual no especifica 

que és y cierra una parte de la casa, el comedor. Y habia muchas cosas que elos 

apreciaban. Por una parte tenian ventaja porque tenian menos que limpiar y mas tiempo 

libre. 

Cuando el narrador iva a la cocina y Irene estava tejiendo vuelve a orise el ruido y 

tuvieron que salir de la casa y tirar la llave a la alcantarilla, ya que toda la casa estava 

tomada. 

 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: 

 

El narrador de la historia es el hermano de Irene, que en ningún momento dice su 

nombre. 
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El espacio és en Argentina, Buenos Aires, concretamente una gran casa vieja a las 

afueras. 

En cuanto al tiempo, yo creo que yo creo que serina los 70 ya que Irene tejia y ahora 

practicamente  nadie teje excepto alguna señora mayor. 

 

Aparecen dos personajes, Irene, que explica sus características al narrador, y luego el 

otro personaje es el narrador, que es el hermano de Irene. 

 

Presenta un planteamiento, nudo y desenlace y el final es abierto. 

 

 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN: 

 

Yo creo que la casa esta invadida de termitas y van invadiendo la casa poco a poco y 

por eso la dejan por partes, porque hay peligro de que se caiga la casa hasta que invaden 

toda la casa y tienen que irse porque se les puede caer encima. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

M M S , noia, 15 anys. 

 

  EL BARBERO DIABÓLICO 

 

“Catalina era una chica rubia  de ojos azules, alta y simpática pero como todos esa chica 

tenia problemas, su único problema era que su teorico padre Ramón no la dejaba salir de 

casa. Catalina se pasaba los días junto a la ventana de su habitación, obsevando la gente 

que pasaba por la calle y mirando el cielo. 

La causa de que Catalina no pudiera salir de casa era que Ramón no era su padre. La 

història venía de mucho tiempo atrás… 

Catalina era hija de un barbero y su madre una bella mujer con elegancia, rubia y de 

ojos azules como ella, Ramón era amigo de sus padres y su profesión era juez. Con esa 

amistad de día a día Ramon se enamoro de Elena madre de Catalina y a causa de su 

amor por ella quiso hacer lo imposible para tenerla y quitar a su marido del medio. 
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Cómo Ramón era juez inventó pruevas y un asesinato para que Rafael fuese detenido y 

enviado a Francia a pagar sentencia… 

Ramón al ser un hombre de poder consigió su propósito y se quedó con Elena y 

Catalina, Elena al no soportar el dolor y el sufrimiento de no estar con Rafael y vivir 

encerrada con Ramón se suicidó y dejo a Catalina en manos de Ramón. 

Catalina creció en esa casa, siempre encerrada y solo con salida al jardín, sin amigos y 

con solo la compañía de Ramón y sus criados. 

Un buen día Rafael salió de la cárcel y se dirigió a Itália de nuevo a recuperar a su 

mujer con su fiel compañero Aitor, pero él no sabia de la muerte de su mujer. 

Al llegar lo primero que hizo fue reabrir su barberia, pero al tener un aspecto tan 

demacrado ya nadie se acordaba de él, a pesar de eso tenía clientes y uno de los 

primeros en ir a la barbería fue…” 

 

Comentari textual general: 

 

El text , que sembla inacabat ( o amb un final molt obert) , segueix l’estructura 

tradicional dels contes populars, fent servir algunes fòrmules típiques d’aquest gènere, 

com “Catalina era una chica rubia…”, o “Un buen día…”, la qual cosa denota o bé una 

certa immaduresa o el desig exprés d’adoptar  la forma d’aquests tipus de relats. 

 

Té un títol (“El barbero diabólico”) que sembla indicar que el relat està inacabat i que 

s’acabarà amb alguna mena de terrible revenja per part del barber.  

 

L’ortografia és bastant correcta, tret d’alguns errors amb l’ús dels accents. 

 

La puntuació té també algunes petites mancances: falten signes i sobren alguns (com els 

tres punts innecessaris assenyalats). 

 

Les oracions estan en general ben construïdes, amb connectors adients.  

 

També el lèxic és força ric, amb alguns sinònims per a designar l’estat d’ànim dels 

protagonistas ( “dolor y sufrimiento”·) . 

 



 73 

Es troba algun problema de coherència com “hija de un barbero y su madre una bella 

mujer…” ja que la frase és ambigua.  

 

Els varbs són majoritàriament pretèrits imperfectes, atès que es tractaria d’un relat amb 

forma de conte popular. 

 

També hi ha alguns problemes d’interferència sintàctica amb el català, especialment 

amb l’ús de les preposicions: manquen les “a” abans de CD, per exemple. 

 

Comentari narratològic: 

 

S’ha de tenir present que és molt probable que el text estigui incomplet. Tot i això, 

segueix una estrucura linial, sense salts cronològics, i es situa en un temps indefinit, 

com corespondria a una narració popular, forma que sembla adoptar.  

 

Els personatges son estereotips i típics del conte popular: la filla tancada pel padrastre, 

la mare bella que es suicida per amor, el padrastre dolent que fa posar el marit a la presó 

i maltracta la fillastra…En aquest sentit, estan només dibuixats, amb tres o quatre trets 

se sap perfectament com són. 

 

L’espai és simbòlic: una casa-presó, on la noia ha de romandre tancada, sense 

relacionar-se amb ningú, perquè el seu padrastre no la deixa sortir. Només ho pot fer al 

jardí de casa seva, l’únic espai exterior que li permeten visitar. La història se situa a 

Itàlia , en un indret indefinit, lloc habitual per a situar contes d’aquests tipus. 

 

 

Activitat 4: 

 

“Catalina era una chica rubia  de ojos azules, alta y simpática pero como todos (esa 

chica) tenia problemas, su (único) problema era que su teorico padre Ramón no la 

dejaba salir de casa. Catalina se pasaba los días junto a la ventana de su habitación, 

obsevando la gente que pasaba por la calle y mirando el cielo. 

(La causa de que) La razón por la cual Catalina no (pudiera) podía salir de casa era que 

Ramón no era su padre biológico. La història venía de mucho tiempo atrás… 
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Pero volviendo a Catalina y la casa, Catalina creció en ella, (era hija de un barbero y su 

madre una bella mujer con elegancia, rubia y de ojos azules como ella, Ramón era 

amigo de sus padres y su profesión era juez. Con esa amistad de día a día Ramon se 

enamoro de Elena madre de Catalina y a causa de su amor por ella quiso hacer lo 

imposible para tenerla y quitar a su marido del medio. Cómo Ramón era juez inventó 

pruevas y un asesinato para que Rafael fuese detenido y enviado a Francia a pagar 

sentencia… 

Ramón al ser un hombre de poder consigió su propósito y se quedó con Elena y 

Catalina, Elena al no soportar el dolor y el sufrimiento de no estar con Rafael y vivir 

encerrada con Ramón se suicidó y dejo a Catalina en manos de Ramón. 

Catalina creció en esa casa ) siempre encerrada y solo con salida al jardín, sin amigos y 

con solo la compañía de Ramón y sus criados. 

Con todo eso y con el paso del tiempo Catalina aprendió a divertirse por así decirlo en 

casa. Jugaba con las criadas y un día jugando al escondite Catalina se escondió al lado 

de una estantería, se movió la columna y dio paso a unas esclaleras que parecían 

dirigirse a un sótano, intrigada bajó las escaleras y resvaló. Al caer se dio un golpe en la 

cabeza y quedo inconsciente. 

    … 

-¿Hola? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? 

- mmmm…¿me duele la cabeza! ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿¡Qué haces aquí?! 

- ¿Por qué me preguntas lo mismo que te he preguntado yo? Ever---vamos a empezar de 

nuevo. 

Me llamo Efrén y hace mucho tiempo que estoy encerrado aquí, no se…he perdido la 

noción del tiempo… 

- Yo me lamo Catalina, lo último que recuerdo es aver caído por unas escaleras que 

apareciereon en el salón de mi casa y… 

- ¡Sigues estando en tu casa!- Gritó Efrén. 

- Entonces…¿porqué estás en mi casa…? 

 

Efrén no contestó…, se quedó pensando y mirando a la pared… 

(Un buen día Rafael salió de la cárcel y se dirigió a Itália de nuevo a recuperar a su 

mujer con su fiel compañero Aitor, pero él no sabia de la muerte de su mujer. 
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Al llegar lo primero que hizo fue reabrir su barberia, pero al tener un aspecto tan 

demacrado ya nadie se acordaba de él, a pesar de eso tenía clientes y uno de los 

primeros en ir a la barbería fue…)” 

 

Comentari a la correcció de l’alumna: 

 

El text s’ha canviat molt. Tot i que encara té algunes faltes d’ortografia i petits 

problemes amb la puntuació, aquesta alumna ha decidit treure tota aquella part que 

recordava molt alguna pel.lícula ( de Tim Burton: Sweeney Todd) i afegir més acció 

dins la casa, responent així a la idea de parlar d’una casa, i no sortir del tema. Ha afegit 

també un nou i misteriós personatge, “Efrén”, i ha tret dades innecessàries i feixugues 

sobre els pares de la protagonista. El resultat sembla un conte de fades, però té 

coherència. A més, el final també és obert, com el d’abans, però no es copiat. La millora 

és interessant: es veu que l’alumna s’ha adonat de què sobrava a la primera història i ha 

fet esmenes importants.  

 

 

Activitat 2: 

 

COMPRESIÓN: 

 

Mañanitas, alcanfor, pavita, madejas. 

 

El cuento nos explica la història de dos hermanos que viven en una gran casa. Tienen 

una vida normal y viven felices. Entre los dos hacen las tareas de casa: la limpieza, la 

comida…y luego cada uno hace sus cosas. Un buen día ocupan la mitad de la casa y 

viven en la otra mitad. Al prinicpio la situación es extraña, pero se acostumbran, a pesar 

de que en la otra mitad, la ocupada tienen muchas de sus cosas. Otro dia el chico antes 

de acostarse se dirigió a la cocina y escuchó ruidos de nuevo su hermana la verlo parado 

se dirigió hacia el y se fueron corriendo. Abandonaron la casa solo con lo puesto y 

después de cerrar la puerta de la entrada tiró la llave por la alcantarilla para que nadie 

pueda ocuparla y entrar a tomarla. 
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ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: 

 

El hermano. Narrador interno. 

 

Sucede en el s.XX más o menos y siempre nos habla de las acciones por la mañana, la 

tarde y la noche. 

El espacio es una casa grande, por lo que parece antigua y vieja. 

 

Los personajes lo dos hermanos. La chica se llama Irene y el chico no lo sabemos. Se 

llevan muy bien y son ordenados y trabajadores. 

 

Planteamiento, nudo y desenlace. 

El final es confuso e inesperado, no se entiende. 

 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN: 

 

No nos dice donde esta situada la casa ni su edad, ni ningun dato de su familia, eso hace 

que no epamos nada de ellos, solo lo que nos cuentan que es poco. Respecto al final una 

posibilidad seria que la casa fuese tomada por espiritus o fantasmas. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

 

P B G, noi, 15 anys. 

 

Activitat 1: 

 

“La casa tenia algo especial. Durante todo el verano estuvimos observando al viejo que 

vivía en ella. En alguna ocasión, hasta le habíamos seguido a comprar. No compraba 

nada en especial, pero encontrabamos cualquier escusa para relacionar sus compras con 

las compras de un asesino. Cuando eres pequeño, todo te parece real. Incluso pensar que 

el viejo vecino de la casa de enfrente era un asesino. 
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Su casa, en un azul fuerte, cosa que hacía que por la noche tuviese un aspecto de lo 

menos acojedor. Era precisamente de noche, cuando el misterioso y aparentemente 

inofensivo viejo, cometia sus delitos, o almenos eso creiamos. 

Cada noche, el salía a su jardín, se sentaba en un banco, y allí se estaba       el sueño por 

fin le vencia. Al principio pensé que tan solo queria tomar el aire, pero luego me dí 

cuenta del espantoso plan de ese hombre viejo. Queria que yo fuese su víctima. 

Tan solo tenia 6 años, por eso no me asustaba en absoluto ese viejo. Venia a casa de vez 

en cuando, con galletas o a charlar con mis padres. Siempre me traia caramelos, aunque 

pensaba que eran solo para que yo bajase la guardia, para así aprovechar-se de mi. 

Una noche, llegué del parque, i vi a mis padres, excesivamente arreglados, y, para mi 

sorpresa, el viejo detrás suyo. 

Esa noche, me haría de canguro.” 

 

Comentari textual general: 

 

El text sembla inacabat, o bé amb un final obert que fa imaginar al lector què passa.  

 

No té títol. 

 

L’alumne fa servir un lèxic prou correcte i ric, amb adjectivació i certa precisió 

terminològica (“el sueño le vencia”). També s’hi troben alguns col.loquilismes que 

denoten que el narrador és, en realitat, un noi que explica què li passava quan era un nen 

de sis anys.  

 

Es troben, en canvi, problemes amb l’ortografia, sobretot amb l’accentuació. 

 

Apareixen, també, algunes interferències amb el català, tant de tipus lèxic ( “azul 

fuerte”, enlloc de “azul oscuro”) como ortogràfic ( “aprovechar-se”) . 

 

El text és coherent: un relat de terror psicològic, en què la tensió es va produïnt a poc a 

poc, amb petites informacions que l’autor va donant, i vetejat de reflexions subjectives 

del noi, ja gran, sobre el seu comportament de nen.  
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Les estructures oracionals, són, de fet, molt ben trabades i correctes, amb un ús 

conscient i madur dels connectors i ordanadors textual, sobretot els temporals,  i de la 

puntuació. 

 

Comentari narratològic: 

 

El text es presenta a través d’un narrador protagonista, un noi que explica coses de quan 

era un nen de sis anys, que narra en primera persona, de vegades del plural. Aquest fet, 

l’ús del plural, és una mica estrany, no està correctament plantejat, atès que no se sap en 

boca de qui parla ( els germans?, el nen i els seu amics? Cap d’aquests altres apareix al 

relat ). El narrador, com a narrador intern que és, i, a més, tractant-se d’un suposat nen, 

és molt subjectiu i transmet perfectament la sensació de visió subjectiva i molt selectiva. 

L’aparició de petites disertacions, comentaris subjectius, del noi ja gran, sobre el seu 

comportament i pensaments de quan era un nen, fa que el text tingui una mena de 

focalització interna doble ( el mateix personatge protagonista explica com veu les coses 

ara i com les veia llavors) .  

 

Els personatges estan força ben dibuixats, sobretot de forma indirecta, a través de les 

seves accions. El vell és un vell misteriós ( o almenys això li sembla al nen)  que , creu 

ell, li vol fer mal. El noi/nen és un nen observador i molt reflexiu que es pensa coses 

estranyes. Els pares, personatges secundaris, són plans i estereotípics. També es podria 

parlar d’alguns altres personatges que no se sap qui són i que corresponen al “estuvimos 

obsevando”, “habíamos seguido”: amics del nen?, germans? 

 

El temps és doble. El del noi, ja gran, que explica en pretèrit imperfecte els 

aconteixements de quan era un nen, com correspon a una narració tradicional ( 

“creíamos”, “veíamos pasar”…),  i el del nen que imagina coses al sis anys, en pretèrit 

perfecte simple, per a explicar aconteixements puntuals que li van ocórrer quan era un 

nen. La contraposició entre les dues temporalitats apareix així perfectament plantejada i 

“visibilitzada”: els lectors entenem de forma clara aquesta doble focalització que el 

narrador ens presenta. 

 

Els fets es presenten de forma ordenada a partir d’una gran analepsi en què está 

construït tot el relat. 
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L’espai és també, com a mínim, doble: la casa del nen, i la casa del veí, blau fosca, 

estranya, on viu un vell misteriós i estrany. El nen mira, des de casa seva, la del davant 

seu. Enmig, el carrer, on surt el vell a prendre la fresca, i on el nen ( amb els amics o 

germans) el seguéis per a esbrinar què passa. 

 

 

Activitat 4: 

 

“(La) Esa casa tenia algo especial. Durante todo el verano (estuvimos) estube 

observando al viejo asesino que vivía en ella. En alguna ocasión, (hasta le habíamos 

seguido) le seguía cuando iva a hacer sus (a) compras. No compraba nada en especial, 

pero encontraba(mos) cualquier escusa para relacionarlas (sus compras) con las compras 

de un asesino. Cuando eres pequeño, todo te parece real. Incluso pensar que el viejo 

vecino de (la casa de) enfrente era un asesino. 

Su casa, estaba pintada en un azul fuerte, cosa que hacía que por la noche tuviese un 

aspecto oscuro y misterioso, el lugar perfecto para cometer un crimen, pensaba yo (de lo 

menos acojedor. Era precisamente de noche, cuando el misterioso y aparentemente 

inofensivo viejo, cometia sus delitos, o almenos eso creiamos.) 

Cada noche, el viejo solitario, salía a su jardín, se sentaba en un banco que estaba junto 

a una vieja farola, y se estaba oras mirándome, con las piernas cruzadas, con la mirada 

perdida.( y allí se estaba el sueño por fin le vencia). Al principio pensé que tan solo 

reflexionaba sobre su próxima víctima, pero al ver que cada noche nuestras miradas se 

encontraban, yo desde mi ventana y él desde su banco, comprendí (queria tomar el aire, 

pero luego me dí cuenta del espantoso plan de ese hombre viejo. Queria) que yo era 

(fuese) su próxima víctima. 

(Tan solo tenia) Al tener solo 6 años, (por eso) no me asustaba en absoluto ese viejo. 

Venia a casa de vez en cuando, y traía (con) galletas ya caramelos para mí (o a charlar 

con mis padres) y aunque al principio pensaba que estaban envenenados, al final em los 

acababa comiendo. (Siempre me traia caramelos, aunque pensaba que eran) Sabía que 

solo era una estrategia para que yo bajase la guardia, aunque no funcionaba, porque 

siempre estaba atento. (para así aprovechar-se de mi). 

Un día, cuando llegué a mi casa por la mañana, me lo encontré sentado en el sillón de 

mi padre. 

Me quedé parado, sorprendido, sin saber cómo reaccionar. 
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Antes de que el viejho pudiese hablar, le dije: 

¿Qué has hecho con mis padres? 

El viejo pareció un poco sorprendido por la pregunta, pero me contestó. 

- Tus padres han tenido una urgencia y me han pedido que me quede contigo. 

Acto seguido, subí corriendo a mi habitación y cerré la puerta, lejos del abasto de ese 

viejo. Tenía wue recuperar a mis apdres antes de que fuera tarde. 

Pasados unos minutos, el viejo entró en mi habitación.Me escondí debajo de las 

sábanas, preparado para morderle en cuanto me tocase. 

Lo único que dijo fue: 

- La comida está lista. La ha preparado tu madre antes de marcharse.- y después, se fue 

para abajo. 

Bajé cuando el hambre ya era insoportable. La mesa estaba parada, y el viejo sentado 

ene. Sillón. 

Sin levantar la cabeza del plato, le pregunté: 

- Porque eres un asesino? 

El viejo se quedó quieto, con la misma mirada perdida que cada noche. 

- Ahora ya no lo soy – me respondió. 

- No se deja de ser asesino de un día para otro -, le dije yo. 

- Sí se puede, cuando has estado en una guerra.- 

Aquella afirmación me sorprendió, tanto que, en todo el rato que estubo en mi casa, tan 

sólo le hacía preguntas de la guerra, y él me contaba sus batallas personales. 

Cuando llegó mi madre, el viejo se largó, y me dio mucha pena.Tanta que, cuando salió 

por la noche en su banco, me vestí rápidamente y me senté con él en ese banco .Y así, 

cada noche el veijo me contaba historias de su emocionanate juventud, hasta que yo me 

dormía, y él, me cogía en brazos y me llevaba a mi cama. 

Me encantaba estar en compañía de ese viejo, del cual no sabía ni el nombre, y que 

inventaba cualquier cosa, para evitar que se diera cuenta. 

Un día, al volver del parque, habia mucha gente entrando y saliendo de la casa de ese 

viejo. De pronto, llegó una ambulancia. 

Mi madre, que estaba en la puertta de mi casa, con cara de miedo en el rostro, me cogió 

del brazo y me entró en casa. 

Esa noche cuando miré por la ventana, no estaba ese viejo. Ni el resto de noches. 

Dentro se instalaron nuevos vecinos, pero nunca olvidaré esas tares, que el viejo me 

contaba sus hazañas, que aunque él dijera que se arrepentía, havía una luz de orgullo en 
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sus ojos.” (Una noche, llegué del parque, i vi a mis padres, excesivamente arreglados, 

y, para mi sorpresa, el viejo detrás suyo. 

Esa noche, me haría de canguro).” 

 

Comentari a la correcció de l’alumne: 

 

En aquest cas, l’alumne ha estat capaç de millorar molt la història inicial, tot afegint 

detalls al primer escrit, coregint errors i, sobretot, i el més important, canviant el punt de 

vista, ara únic, amb un únic narrador en primera persona, que explica la història de 

forma analèptica, des del present. 

D’altra banda, els personatges estan molt més elaborats: es donen detalls, els fa parlar 

llargues converses. 

El punt de vista del relat té un punt molt cinematogràfic. El narrador-noi protagonista té 

molt clar des de quin lloc de l’espai fictici del relat està explicant els aconteixements; és 

a dir, fa servir el que en cinema seria una visió subjectiva, interna, del personatge, molt 

semblant a la que Hitchcock fa servir a La ventana indiscreta, quan el personatge 

protagonista observa què passa a la casa de davant de la seva, sospitant que alguna cosa 

dolenta està succeïnt.  

Encara que el text continua tenint errors ortogràfics, i que el tema ( la por al desconegut) 

és propi d’un relat infantil, és un text elaborat i amb un ús madur, potser intuitiu, dels 

elements de la narració, molt  millorats en la correcció.  

 

 

 

 

 

Activitat 2: 

 

COMPRENSIÓN: 

 

La pavita del mate. 

 

Empieza contando que vive en una casa enorme con Irene, que és su compañera y le 

gusta muchísimo tejer. 
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Nos cuenta, después, la distribución de la enorme casa, y qul era la rutina diària de los 

2. Se levantaban temprano para limpiar, luego almorzaban. A él, le gusta la literatura 

francesa, pero en Argentina no hay demasiada. 

Un día, cuando fue a poner al fuego la pavita del mate, escuchó algo en el comedor o en 

la biblioteca. Entonces alarmado por ese ruido, cerró la puerta del pasillo y le contó a 

Irene que havian tomado la parte de la casa. 

A partir de ahí, les fue más fácil la limpieza, ya que el espacio era menor, pero les daba 

pena haber perdido muchos objetos. 

Un día, tomaron el baño y la cocina, tubieron que salir de la casa, y tiraron las llabes a la 

alcantarilla, la habían ocupado toda. 

 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN: 

 

El hermano de Irene. És en primera persona, interno. 

 

El espacio és la gran casa. 

 

El tempo se puede deducir que és en el s.XX, más bien a finales. 

La duración del cuento sería de unos días, o semanas. 

 

Aparecen 2 hermanos, Irene i el hermano, que és el narrador. 

A Irene la caracteriza como una chica nacida para no molestar, tranquila. 

 

Un planteamiento, un nudo y un desenlace, però no dan información importante, és más 

bien descriptivo. 

 

 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN: 

 

Creo más bien, que la casa simboliza un país, en la qual hay poca gente, y que és 

tomada por alguna ideología, o un tipo de gente, o algun otro pais, y los que havian se 

tienen que ir. 
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2 . - F I T X E S  N A R R A C I Ó  C I N E M A T O G R À F I C A  

I  L I T E R À R I A  ( D E  L A  P R E S E N T A C I Ó )  :   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA  NARRACIÓN  CINEMATOGRÁFICA  Y  EL  RELATO  LITERARIO
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S’adjunta la presentació en CD, a part. Està també penjada al bloc 

(http://www.laplayabajoelasfalto.blogspot.com)  



                                                              FICHA  DE ANÁLISIS NARRATOLÓGICO  DE UN  RELATO 
 
TÍTULO: 
 
AUTOR  Y FECHA:  
 
BREVE SINOPSIS: 
 
 
 
 
 

 
             Descripción 
 

 
                         Ejemplos del texto 

 
NARRADOR  
 
 
Omnisciente/Selectivo/Objetivo 
Único/Múltiple 
Fijo/variable 
 
Punto de vista  
( focalización) :  
Cero/Interna/Externa 
 
Grado de subjetividad  
 
Persona narrativa: 
1º, 2º, 3º ( singular o plural)  
 
NARRATARIO:  
Presencia o ausencia 

  

 
TIEMPO. 
 
De la historia: ¿Cuándo? 
 
Del relato(narrativo): 
 
Relaciones de duración: ritmo 
rápido (elipsis, sumarios) o 
lento (descripciones, 
digresiones)  
 
Alteraciones temporales: 
Prolepsis, analepsis.  
 

  

 
ESPACIO 
Real/fantástico 
 
Presentación del espacio: 
descripción superficial o en 
profundidad. 
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ESTRUCTURA NARRATIVA: 
 
Lineal/Circular/ 
Encuadrada/Circular 
 
Final abierto ( o abrupto) 
/cerrado 
 

  

 
PERSONAJES: 
 
Caracterización: ¿cómo se 
presentan? 
 
Tipología: planos/redondos, 
héroes / antihéroes. 
protagonista/antagonista. 
Estereotipos. 
 

  

 
ESTILOS DEL DISCURSO 
 
Directo/indirecto/indirecto libre 
 
Monólogo interior. 
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 ANNEX  3:  

 

Aquests materials corresponen a la presentació Metáfora i motiu visual, que 

s’adjunta al CD, a part. Està també penjada al bloc 

(http://www.laplayabajoelasfalto.blogspot.com)  

 

METÀFORA I MOTIU VISUAL :  MATERIALS PER A L’ALUMNE I EL PROFESSOR 
 
TEORIA: 
 

SIGNIFICAT: 
• Denotació: significat literal, fora de context.  

– “Llibertat: capacitat de fer i de no fer” 
• Connotació: significat afegit, en funció del context. 

Ex: “Li han concedit la llibertat” 
– “Aquest polític no té llibertat: el partit  el coacciona.” 
– “Vull més llibertat. Els meus pares no m’entenen.” 

CANVI SEMÀNTIC: Canvi en el significat d’un terme, en funció del context  
( valor connotatiu) 

 - Metàfora: identificació de dos termes per semblança 
 entre els conceptes a què es refereixen. 

- Metonímia: identificació ( de dos termes) perquè entre ells 
existeix una relació de causalitat o de succesió. 

 - Sinècdoque: identificació per relació de contigüitat, 
 proximitat entre els significats. 

 
TEXTOS: 
   1.- 

 “Que por mayo era por mayo 

cuando hace la calor, 
cuando los trigos encañan 
y están los campos en flor, 
cuando canta la calandria       
y responde el ruiseñor, 
cuando los enamorados 
van a servir al amor,  
sino yo, triste, cuitado, 
que vivo en esta prisión, 
que ni sé cuándo es de día 
ni cuándo las noches son, 
sino por una avecilla 
que me cantaba al albor. 
Matómela un ballestero 
déle Dios mal galardón.” 
                             Romance popular  
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 2.-  
“A nuestra casa sólo se podía entrar cruzando la 
puerta principal, que controlaba Ahmed, el portero. 
(…) El mundo, dijo Yasmina, no se preocupaba de 
ser justo o injusto con las mujeres. Las normas se 
hacían de tal modo que las despojaban de una u otra 
forma. Por ejemplo, dijo, tanto los hombres como las 
mujeres trabajaban desde el amanecer hasta bien 
entrada la noche. Pero los hombres ganaban dinero y 
las mujeres no. Ésa era una de las normas invisibles. 
Y cuando una mujer trabajaba de firme y no ganaba 
dinero, estaba atrapada en un harén, aunque no viera 
los muros.”   Fatema Mernissi (1994) Sueños en el 
umbral. Memorias de una niña del  harén.  

“Les estades de la Carlota de Torres al balcó del saló tornaven a sovintejar 
després de la humiliant interrupció del costum forçada per la guerra. (…) La 
balconada era un tron(…) Des del balcó, contemplà l’anar i venir de 
minyones…(…) Era l’assentament definitiu de les coses eternes després de la 
sostovada del 36, segons deia el seu pare, sovint dret al seu costat durant les 
estones contemplatives.” 

 Jesús Moncada, Camí de sirga, 1993.  
 
 

4.-       Manuel Altolaguirre: Recuerdo de un olvido ( 1926) 
 

“ Se agrandaban las puertas. Yo gigante, 
  con el recuerdo de mi olvido dentro, 
  atravesaba las estancias, 
  golpeando las paredes sordas. 

  
¡Qué collar interior en mi garganta 
de palabras en germen, de lamentos 
que no podían salir, que se estorbaban 
en su gran muchedumbre! 

 
¡Cuánto tiempo de olvido incomprensible! 
Siempre ella en su ventana. 
Su ventana entre dos nubes 
- una y ella – siempre. 

 
Yo distante, agigantado, loco, 
con el recuerdo de mi olvido dentro, 
pesándome en el alma su naufragio, 
agarrándose, hundiéndome, 
en un espeso mar de cielos grises.” 
 

5.-  
 

Carmen Martín Gaite   De su ventana a la mía (fragment) 
 
" Estaba mucho más allá, en ese más allá ilocalizable adonde  precisamente ponen 
proa los ojos de todas las mujeres del mundo cuando miran por una ventana y la 
convierten en punto de embarque, en andén, en alfombra mágica desde donde se 
hacen invisibles para fugarse. Nadie puede enjaular   los ojos de una mujer que se 
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acerca a una ventana, ni prohibirles que  surquen el mundo hasta confines ignotos. 
En todos los claustros, cocinas, estrados y gabinetes de la literatura universal 
donde viven mujeres existe  una ventana fundamental para la narración, de la 
misma manera que la  suele haber también en los cuartos inhóspitos de hotel que 
pintó Edward Hopper y en las estancias embaldosadas de blanco y negro de los 
cuadros flamencos. Basta con eso para que se produzca a veces el prodigio: la 
mujer que leía una carta o que estaba guisando o hablando con una amiga mira de 
soslayo hacia los cristales, levanta una persiana o un visillo, y de sus ojos 
entumecidos empiezan a salir enloquecidos, rumbo al horizonte, pájaros en 
bandada que ningún ornitólogo podrá clasificar, cazar ningún arquero ni acariciar 
ningún enamorado y que levantan vuelo hacia el reino inconcreto del que sólo se 
sabe que está lejos.” 

 
 
ACTIVITAT: 

 
Portes, finestres.      Obert, tancat. 
Dins, fora.  
Mirar, ser vist: qui som davant dels altres? 
Espai tancat, espai obert. 
Cultures diferents. 
Motius diferents, o significats diferents del mateix motiu? 
------------------------------------------------- 
El cinema adopta motius de la pintura i la literatura o és  a l’inrevés? 
 
   
 
 
Amb aquests suggeriments, intenta crear una peça artística, que 

prengui algun d’aquests elements i faci servir motius visuals, coneguts o 
nous. Has d’utilitzar text i imatge, amb el format que vulguis. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA I RECURSOS: 
 
Sobre cine i art: 
 
            - Aguilar Moreno, José Mª (2007): El cine y la metáfora. Sevilla: Ed 

Renacimiento. 
 -  Balló, Jordi. (2000): Imágenes del silencio. Los motivos visuales en el cine. 

Barcelona: Anagrama. 

- Bonitzer, Pascal ( 2007, 1ª ed. en francés 1987): Desencuadres. Cine y 
pintura. Buenos Aires: Santiago Arcos editor.   
- Ortiz, Áurea y Mª J. Piqueras. (1995): La pintura en el cine. Cuestiones de 
representación visual. Barcelona: Paidós.  

 
 
Sobre el llenguatge del cinema: 

 
- Ambròs, Alba i Ramon Breu ( 2007 ) Cinema i educació: el cinema a 

l’aula de primària i secundària, Barcelona: Graó. 
- Cine y literatura . ( 2005 ) Barcelona:Textos Graó, nº 40 
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-  
 
Recursos web sobre cinema per a ESO i batxillerat: 

 
http:// www.cinemencurs.org 
http:// www.dracmagic.com 
http://www.uhu.es/comunicar/ 

 http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/cinema/ 
 
Altres recursos: 

http://www.youtube.com 
 

 
Films: 

 
Alfred Hitchcock. Spellbound ( Recuerda), 1945. 

 
----------------------  Rear window ( La ventana indiscreta) , 1954. 

 
Chantal Akerman. Saute ma ville. 1968. 

 
-----------------------  Toute une nuit. 1982. 

 
Víctor Erice. El espíritu de  la colmena. 1973. 

 
-----------------  El sol del membrillo. 1993. 

 
Alejandro Amenábar. Mar adentro. 2004.  
 
Marc Recha. Dies d’agost. 2006. 

 
Albert Serra. Honor de caballería. 2006. 
 
Jaime Rosales. La soledad. 2008. 

 
 

Artistes: 
 
 Johannes Vermeer. La tasadora de perlas. 1665. 
 

Edvard Munch. El Grito. 1885. 
 
Vilhelm Hammershoi. Rayo de luz. 1900. 

 
 Marc Chagall. El violinista celeste. 1923-1924. 
 
 Pablo Picasso. Les pigeons. 1957. 
 
 Edward Hopper. Obra (1911-1951) 
 
 Dan Graham Homes for America. 1966. 
 
 Francis Bacon. Tryptichs. 1971. 
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 Cindy Sherman. 1977-1978. 
 

Thomas Ruff. 1982. 
 
 Jeff Wall. Insomnia. 1984. 
 
 Shiri Neshat. 1999 
 
 Pipilotti Rist. 1999 
 

Rachel Khedoori. 2001. 
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ANNEX 4: Fitxes d’anàlisi narratològica de pel·lícules desenvolupades, amb 

propostes didàctiques:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fritz Lang: M, (Mörder unter uns). 1931. 

Fitxa tècnica: 

Producció: Nero-Films.   
 Música: Edvard Grieg 

Direcció: Fritz Lang,    
 Nacionalitat: alemanya. 

Guió: Fritz Lang i Thea von Harbou  
 Duració: 105’.    Blanc i negre. 

Intèrprets: Peter Lorre ( Hans Beckert), Otto 
Werwicke ( Karl Lohmann), Gustaf Gründgens ( Der 
Schränker)  

Sinopsi de l’argument: 

Basada en un cas real i molt recent, un assassí de nens , en Peter Kürten - Hans 
Beckert a la pel·lícula -  que la policia no pot capturar. Les redades i empresonaments 
dels delinqüents comuns i el control i vigilància de la policia està posant en perill la 
supervivència d’aquells, fet que fa que s’organitzin d’acord amb pidolaires i altres 
persones del món marginal per tal d’atrapar l’assassí.  

Vigilen els diferents sectors de la ciutat, mentre la policia, per la seva banda, investiga 
entre els malalts que han sortit dels hospitals psiquiàtrics. Un cec reconeix la tonada 
que cantussejava un home que li va comprar un globus, just quan l’Elsie Beckmann  va 
desaparèixer al començament del film. Ha identificat l’assassí, i un dels pidolaires, 
Peter, marca la seva esquena amb una “M” amb guix, perquè el reconeguin, quan 
s’emporta una altra nena. Aquesta li diu que va tacat, i quan es veu a l’aparador d’una 
botiga, s’espanta i li diu a la nena que s’han d’afanyar. El persegueixen fins a unes 
oficines on s’amaga. Mentrestant, la policia identifica el tabac de Beckert, a casa seva. 

Els pidolaires i lladres el capturen i se l’emporten a un soterrani, on el sotmeten a un 
judici. Un d’ells, però, s’ha quedat tancat  dins les oficines i la policia el troba: 
l’interroguen i no diu res, fins que li fan creure que han mort un dels  vigilants de les 
oficines; llavors, canta. Els pidolaires i lladres  volen condemnar en Beckert a mort , i 
matar-lo ells mateixos, però apareix la policia i se l’emporten per a jutjar-lo. Al judici 
real, les mares de les tres nenes assassinades demanen la seva condemna. 
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Fritz Lang: dades biogràfiques. 

Alemany, fill d’un arquitecte i estudiant d’arquitectura. Comença a fer cinema rere la 
Primera Guerra Mundial, època de l’expressionisme. Treballa per a l’UFA (Universum 
Film Allgemeine), empresa estatal alemanya de cinema, que té uns gran estudis a 
Munich i a Berlin, molt avançats per l’època, amb tot el material fotogràfic que 
abasteixen les empreses AGFA i KODAK, i grans equips de dissenyadors de decorats, 
arquitectes, tècnics d’efectes especials…Casat amb Thea von Harbou, guionista. 
Pel·lícules importants d’aquesta etapa són El doctor Mabuse (1922) , Die  Niebelungen 
( 1924) i Metropolis ( 1926) , així com M, el vampir de Dusseldorf ( 1931) L’any 1932 
Goebbels li encarrega dirigir els estudis UFA, però, ell, contrari a la ideologIa nazi, fuig 
i deixa enrera també la seva dona, més propera als nazis. Marxa primer a Paris, on fa 
una pel·lícula, però després se’n va a Hollywood, on fa moltes altres, contractat per la 
Metro Goldwin Mayer, entre les què destaquen: Furia (1936), La mujer del cuadro 
(1944), Los sobornados (1953). Al cap d’uns anys, per por al Comité d‘Activitats 
Antinordamericanes, entre d’altres motius, decideix tornar a Alemanya, on fa tres 
pel·lícules més. Mor a Los Angeles en 1976. 

 

   
 
L’EXPRESSIONISME  ALEMANY :  
 
Durant els anys que Lang viu a l’Alemanya de preguerra s’està produïnt un moviment 
artístic que es diu “expressionisme”, sobretot entre els anys 1914 i 1924, encara que hi 
ha antecedents molt importants, des de finals del segle XIX, com l’obra del norueg 
Edvard Munch (autor del famós quadre “El crit”, de1885). Té una gran influència en el 
cinema. Consisteix a mostrar l’expressió subjectiva, l’interior de l’individu, amb un ús 
molt important del retrat fet amb unes línies exteriors negres molt marcades i un ús del 
color no realista, així com d’unes perspectivas agosarades, en diagonal.  
En el cinema, es fan servir sempre decorats, il·luminats per tal de generar unes 
ombres molt marcades, unes angulacions molt extremes (sobretot picats i contrapicats 
que, amb la il·luminació des de baix, produeixen uns efectes extrems), perspectives 
distorsionades, i arquitectures estranyes. L’actuació dels actors és també exagerada, 
produïnt, juntament amb la il·luminació, els decorats, les angulacions i els maquillatges 
en blancs i negres constrastats, uns efectes d’expressió extrems. 
 
A més de Lang, altres importants directors de cinema expressionista són Murnau, 
Wegener, Wiene, o Pabst. Algunes de les pel·lícules expressionistes més importants 
són, a part de les de Lang, El gabinete del Dr. Caligari ( Robert Wiene, 1920) 
Nosferatu ( Friederich Murnau, 1922) o El Golem ( Robert Wegener, 1920)   

  
Les fig.1 i 2 corresponen a la primera, i la 3 a la última.  
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ANÀLISI DEL FILM. ELEMENTS NARRATOLÒGICS 
 
 
1.- El narrador i el punt de vista: 
El narrador és quasi sempre un narrador extern (narrador primer), que mostra amb 
el muntatge què passa a la ciutat on viu”M”. Tot i això, es mostra de vegades amb 
visió subjectiva, mostrant el que un personatge està mirant, com tota la seqüència 
inicial: 
 

  

 
 

Unes nenes juguen al carrer en círcol i la càmera les mostra des de dalt, des d’on surt 
la senyora Beckmann, que espera que la seva  filla Elsie torni de l’escola. Mentre li 
prepara el dinar, veiem les escales des de dalt. En canvi, la càmera ens mostra el que 
la mare fa a casa i, també, com la nena està tornant de l’escola amb la seva pilota. En 
aquests casos, la càmera ens les mostra en visió frontal, no en picat.  
En cert moment, però, apareix un narrador intern  (narrador segon), en off, amb la 
veu del Cap de Policia, en Karl Lohmann, que explica com s’està desenvolupant la 
investigació , i les imatges ens mostren, en un muntage molt dinàmic , tot el que fa: 
redades, escorcolls, discussions de la gent ( autoritats, policia…) Tots acusen tothom: 
qui pot ser el monstre que assassina nenes? 
 

         
 
 
2.- L’espai: 
L’espai són tot decorats, que representen una ciutat. La influència de l’expressionisme 
és encara molt gran, atès que es veuen els carres, les cases,  sovint en contrapicats, 
amb una il·luminació artificial molt marcada. Els interiors són sovint vistos en 
contrapicat, sobretot els soterranis, on viu la gent del món de la petita delinqüència. 
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A l’espai s’hi veuen sovint elements repetitius, que van marcant un ritme trepidant i 
angoixós, com els cartells on es veu reflectit, per primera vegada, a l’inici del film, 
l’ombra de l’assasí, a qui no se li veu el rostre fins força avançada la pel·lícula, just al 
costat de la petita Elsie, que desapareixerà en aquest moment.  
 

 
 
 
 
3.- El temps: 
La narració és linial. Tot i això, al principi, quan s’expliquen les actuacions policials, el 
muntatge va mostrant el que els policies fan d’una forma molt ràpida, amb molts plans 
curts. Quan els delinqüents s’associen amb els pidolaries i la gent del carrer, es veu 
també, en muntatge altern, què està fent la policia, de forma que es mostren coses 
que passen al mateix temps: simultaneïtat mitjançant el muntatge altern. 
Al final, quan volen atrapar en “M”, el temps és molt important, subratllat pels rellotges 
, que marquen les hores que passen , així com el so de les campanes , durant la nit. 
D’aquesta manera, el pas del temps ve donat per les imatges i pels sons. 
 
 
4.- Els personatges: 
Els personatges estan molt caracteritzats amb diferents estratègies: ús de primers 
plans molt propers, sovint amb picats I contraìcats mot marcats, que volen destacar 
la por d’alguns ( en el cas d’”M”, quan es atrapat), el poder i la violència d’altres 
(com el contrapicat des de baix de la cadira on seu el Cap de la Brigada Criminal de la 
Policia, al qual li veiem els genitals en primer pla), la indefensió de les nenes. 
L’actuació, o sobreactuació, és també molt marcada, sobretot en el cas de la 
magistral de Peter Lorre, en el paper de l’assassí.  
En alguns casos, diferents elements simbòlics envolten el personatge i li donen 
sentit, com es veurà a baix. 
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ANÀLISI DEL FILM: ELEMENTS RETÒRICS 
 
 
1. - Elements simbòlics: metàfores i metonímies 
Els espais buits són metonímies que indiquen una presència que ja no hi serà mai 
més; és a dir, són metonímia de la mort, com passa a l’inici del film, en què la mare 
de l’Elsie li prepara el dinar i va col·locant tots els estris i aliments en una taula que 
romandrà buida.  
 

                                    

 
 
 
 
 
 
 

 
Altres elements metonímics es relacionen amb la persona que els posseïa, com el 
globus que queda atrapat entre els cables del telègraf, perquè l’espectador sàpiga 
que l’Elsie, la seva posseïdora ( l ‘”M” li havia regalat) , ja ha desaparegut.  
 
Amb valor metafòric apareixen tot un seguit d’elements en referència a l’assassinat, 
com els ganivets que l’assassí contempla a una ganiveteria i que, com a resultat del 
reflex amb el vidre de l’aparador, emmarquen el seu rostre i el destaquen de forma 
molt clara. Al cap de poc, veurem el ganivet- navalla, que el Beckert porta , i amb el 
què treu la pela d’una poma, un altre element simbòlic, en aquest cas, del pecat. 
També es veuen altres elements punxaguts, metàfora tant de l’assasinat com de la 
presó, la condemna a què s’ha de sotmetre un assassí, emmarcant el personatge d’en 
Beckert: branques dels arbres d’una cafeteria, on s’amaga, o barrots que hi ha a les 
golfes de les oficines on s’amaga, sempre envoltant-lo.  

 
2.- Hipèrboles: 
Tots els picats i contrapìcats que posen de relleu, engrandint-lo o enpetitint-lo, 
qualsevol personatge són veritables hipèrbols que destaquen les seves 
característiques. 
Altres elements hiperbòlics són lògicament les interpretacions expressionistes del 
actors, sobretot d’en Lorre.  
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
3.- Ironies: 
Recurs que, més que visual, és sonor, atès que sentim en les paraules dels 
delinqüents comuns una defensa del sentit moral: l’assasí és un “monstre”, diuen, 
que s’ha d’eliminar, perquè, a més, els està espatllant la “feina” que normalment fan. 
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La pel.lícula dóna entendre que tenen més sentit moral i de la justícia i són més 
efectius en fer la seva feina els lladres i gent del carrer que els mateixos policies.  
 

 
4.- Repeticions. 
Molts elements es van repetint per a crear un sentit del ritme i puntuar les accions i 
el muntatge. Alguns que destaquen són els cartells, els plans buits de la taula amb el 
plat de l’Elsie, els plans generals de les discussions dels diferents grups de persones 
que parlen sobre l’assassí, al començament. O els plans de la multitud de la gent del 
carrer que jutgen en Hans Beckert.  
 

                            
 
5.- La música, un exemple de repetició significativa: 
La tonada de Peer Gynt de Grieg és la clau que permet identificar l’assassí, tal com fa 
el cec, i és, a més, el que permet l’espectador saber quan hi és, En molts casos, se 
sent la música, però no es veu el personatge, fet molt important perquè tot just feia 
molt poc de l’inici del cinema sonor i Lang, que havia fet abans cinema mut, el fa servir 
de forma magistral.  
 

 
6.- Les el·lipsis:  
És un dels recursos més utilitzats al cinema. En aquest cas, Lang el fa servir al 
moments que hi ha l’assasinat  de l’Elsie: no es veu què passa, on és la nena, només 
es veuen els objectes que de forma metonímica indiquen que la nena que els tenia ja 
no hi és, com els plans del globus o la pilota, abandonats.  
 
SEQÜÈNCIES EN YOUTUBE: 
 
1.-Sec inicial: Carta de l’assassí: http://www.youtube.com/watch?v=tv6WXEr-Ql0 
 
2.-Narració en off de la investigació: http://www.youtube.com/watch?v=2DfIQXl-2q0 
 
3.-A la ganiveteria: http://www.youtube.com/watch?v=aOUJXRVh1ss 
 
4.-Identif. pel cec: http://www.youtube.com/watch?v=DiEt-Pd6y-k 
 
5.-Seq. final: http://www.youtube.com/watch?v=1g-sfrQnwwg 
 
 
EL SIGNIFICAT DEL FILM: 
S’ha dit, i el títol és per a molts una de les claus en aquest sentit ( “Un assassí entre 
nosaltres”), que el film és tota un al·legoria del nazisme: l’assassí seria en Hitler, que 
ja estava aconseguint llavors un gran poder en l’Alemanya d’aquell moment. Aquesta 
tesi la va desmentir el mateix Lang, tot i que no deixa de  ser curiós com tracta el tema 
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central. El sentit moral, el que està bé i el que no ho està. Són els petits delinqüents 
els que finalment capturen i jutgen l’assassí, en un judici amb advocat defensor i tot, 
davant la ineficàcia de les autoritats. Es podria interpretar també com una crítica 
d’aquesta ineficàcia de l’administració. El fet que la gent del carrer s’asocii està tret de 
l‘Òpera de tres rals, de Bertolt Brecht. 
 
 
           BIBLIOGRAFIA:  

- Domarchi, Jean y Jacques Rivette (1959) “Entrevista con Fritz Lang”, 
publicada al núm. 99 de Cahiers du Cinéma., en Lang, Hawks, Hitchcock 
(1999), Madrid: Fundamentos.  

- Kracauer, Siegfried, From Caligari to Hitler. (1947) Princeton, N.J.: 
Princeton University Press. 

- Lang, Fritz: (1964) "M", el vampiro de Dusseldorf. Barcelona: Aymá, S.A.  
- Mast, Gerald & Kawin, Bruce F. (1971) A Short History of the Movies. New 

York: Macmillan Publishing Company, 
-  Miret Fabra, Rafel: (2004) Rocco y sus hermanos; M, el vampiro de 

Düsseldorf. Madrid: Dirigido por..., S.L.  
- "M" el vampiro de Dusseldorf. (1996)  Barcelona: Nau Llibres. 

 
 
PROPOSTES DE TREBALL: 
 
1.- Descriu una de les seqüències de la pel·lícula (amb les imatges de youtube, si 
vols), atenenent sobretot als elements narratius i retòrics. 
 
2.- Descriu un dels cuadres següents i intenta explicar què tenen a veure amb la 
pel·lícula: 
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3.-Investiga sobre el quadre escollit: qui el va pintar? Quan? Què vol expressar? 
 
1.- Edvard Munch. 1885; 2.- Vassili Kandinsky. Johannistrasse.1908;  3.- Oskar Kokoschka. 
Retrato de Max Schmidt. 1914.  
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Charles Chaplin.  Modern Times.   1936  USA 
 
 Fitxa tècnica: 
  
 Producció: United Artists (Chaplin i altres)    
  Guió i direcció: Charles Chaplin.      

Nacionalitat: USA. 
 

Música: Charles Chaplin.   
Duració: 85’  
Blanc i negre, muda (amb cartells d’intertítols) 
 
Intèrprets: Charles Chaplin ( Charlot), Paulette 

Goddard ( The Gamin). 
 

 
 
 
Sinopsi de l’argument: 
 
Charlot  és apressat per l’era del maquinisme: treballa en una cadena de fabricació 
col·locant caragols; un dia es queda atrapat per la màquina, però surt sense cap 
problema. El director el fa servir com a conillet amb una nova màquina per a alimentar 
persones, que s’espatlla també, fins que l’alliberen. El treball rutinari i repetitiu el fa 
tornar boig, surt al carrer, on persegueix una dona. L’agafen i el tanquen a l’hospital 
psiquiàtric. Quan surt, té una nova feina; hi ha una vaga i el confonen amb el cap dels 
manifestants, el tanquen a la presó. Com que col.labora a aturar una intent de fugida, 
el deixen en una cel.la individual, on el tracten molt bé. L’alliberen i es troba amb una 
orfeneta que roba menjar per a alimentar els seu germans: ell diu que ha estat ell el 
culpable; després d’intents diversos, aconsegueix ser portat en el mateix camió on 
porten  la joveneta. S’escapoleixen plegats. Es construeixen una llar arreglant una 
cabana, al mig del camp. Són feliços.  
Aconsegueix una feina de guarda nocturn a uns grans magatzems, on la noia passa la 
nit, amb ell, dormint en un dels grans llits que hi ha. Fan una gran festa i el detenen: 
torna a la presó. Ella l’espera i aconsegueix feina en un cafè-cantant. Quan ell surt, 
ella el va a buscar i li donen feina al cafè, però és molt millor 
cantant. La policia vol detenir la noia òrfena: es tornen a 
escapolir i el film acaba amb ells dos plegats caminant per 
un camí en busca d’una millor vida.  
 
 
 
Charles Chaplin: dades biogràfiques: 
 
Nascut a Londres al 1889, va ser actor, director, compositor 
i productor de moltes de les seves pel·lícules. Va començar 
treballant només com a actor a Londres, junt amb el seu 
germà, fins que se’n va anar al 1910 als Estat Units a 
treballar amb  la companyia Keystone, fent films còmics i muts, on va perfilar el seu 
personatge més conegut, The Tramp (Charlot) , el rodamón que portava unes grans 
botes velles, un barret i un bastó i caminava fent petits saltirons, com ballant. Ballarí 
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excepcional i extremadament àgil, els seus moviments van omplir les pantallas durant 
molts anys. La societat s’identificava amb el personatge.  
 
El chico (The Kid, 1921) va ser el seu primer gran èxit. A partir d’aquell moment, va 
guanyar molts diners i va fundar, amb altres artistes, la United Artists, on va realitzar 
molts dels seus films, amb alguns dels quals va aconseguir un òscar. Va patir 
persecució per part de la premsa i del maccarthysme ( que perseguia  tots aquells de 
qui es sospitava que tenien idees comunistes)  
 
Va trigar anys a fer servir el so, tot aprofitant sobretot les possibilitats expressives de la 
música, més que dels diàlegs, atès que els seus personatges feien servir molt més el 
llenguatge corporal. L’última pel.lícula on sortí en Charlot va ser Modern Times. La 
següent pel.lícula, El gran dictador (The Great Dictador, 1940) va ser una crítica contra 
el nazisme i contra totes les dictadures, realitzada durant la Segona Guerra Mundial: a 
Espanya va ser censurada durant el franquisme.  
 
L’any 1953, després de diverses persecucions i acusacions, es va exiliar a Suïssa, on 
va viure fins la seva mort, l’any 1977. Abans, però, va rebre un òscar honrífic, l’any 
1971. La seva filla Geraldine va seguir les seves passes com a actriu.  
 
 

 
INFLUÈNCIA DEL FUTURISME: 
El futurisme va ser un moviement d’avantguarda, 
nascut a IItàlia a l’any 1908, de la mà d’artistes com 
Marinetti (escriptor), Boccioni (escultor), Dalla o 
Severini. Defensaven els nous valors de la societat 
industrial i desenvolupada occidental: la velocitat, el 
progrés, les màquines, la força.  
 
Fritz Lang, director alemany, va fer servir una 
barreja d’estil futurista i expressionista a la seva 

pel.lícula Metropolis (1926), en la què molts han vist una clara influència per al film de 
Chaplin. La ciutat del futur del film de Lang, així com la fàbrica on treballen els 
habitants del món inferior, recorden molt als de Chaplin. 
 
 
 
ANÀLISI DEL FILM: ELEMENTS NARRATOLÒGICS 
 
 
1.- El narrador i el punt de vista: 
El narrador és sempre un narrador primer i extern, que no prén mai una veu interior, 
d’un personatge i que normalment es mostra des de fora. No apareix visió subjectiva.  
La narració, però, apareix de vegades explicada als cartells entre seqüències 
(intertítols), així com els diàlegs, pocs, dels personatges.  
L’espectador sempre veu els personatges, els seus moviments, en plans amplis, que 
sovint s’apropen al primer pla, sobretot per mostrar, en primeríssim pla, els moviments 
mecànics i repetitius del protagonista quan treballa a la fàbrica o la seva expressió.  
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La interpretació de Chaplin  és molt expressionista, els seus gestos, subratllats pel 
maquillatge que resalta els ulls rodons i expressius i el bigoti fals que emmarca la 
boca, fan que l’espectador entengui perfectament els seus sentiments, sense 
necessitat de paraules. Els moviments característics del personatge tenen una funció 
còmica i un valor també narratiu: sabem què passa només pels moviments del seu cós 
prim. 
 
La música també té una important funció narrativa, accelerant les accions i els 
moviments, quan convé, o ralentitzant-lo , si cal. N’és un bon exemple la seqüència del 
cafè, en què la cançó cantada en una llengua inexistent acompanya els moviments, els 
dubtes i encerts del personatge.  

 
2.- L’espai: 
Els espais són variats i tenen gran importància. Es veu un 
gran contrast entre l’espai interior, futurista, mecanitzat de 
la fàbrica, on el director, per exemple, com passava a 
Metropolis, té dispositius per a controlar els seus treballadors; 
i els espais exteriors, oberts, lliures, del camp, on la parella 
es construeix la seva llar, enmig de la pobresa més absoluta , 
però plens d’amor i felicitat.  
 
Alguns espais tenen un valor simbòlic, com la presó on el 

personatge és feliç perquè el tracten molt bé, potser amb un valor també irònic. A la 
paret de la cel.la es veu una imatge d’en Lincoln, símbol d’una societat de llibertat i 
esperança, però tanmateix posible crítica d’aquesta mateixa societat.  
 

 
Els magatzems són també espais interiors, on els dos 
personatges comencen una vida d’alegria i acaben malament, el mateix que succeeix 
amb el cafè. És a dir: els únics espais on poden ser feliços són els del camp, 
allunyats de la ciutat i les seves presons. 
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3.- El temps: 
La narració segueix un ordre lineal, sense alteracions importants. 
Al principi, a la fàbrica, el temps té una funció cabdal: marcar la repetició, el 
mecanicisme dels moviment del obrers, subratllats pel so repetitiu i insistent.  
 
Apareixen algunes el·lipsis temporals que estalvien llargs periodes no interessants 
per al espectador, com el temps que el protagonista està a la presó, que es mostra 
ràpidament, sense donar-hi més importància.  
 
4.- Els personatges: 
La parella protagonista té química, es complementen perfectament. La interpretació 
d’en Chaplin és expressionista, però delicada, sobtil, i la de Goddard és encantadora, 
dolça i expressiva també.  
El moviment,  la coreografia dels moviments (P. Goddard era també ballarina) 
perfectament sincronitzats, acompasats, és molt important.  
La càmera els retrata sovint en primer pla, tot posant l’atenció en les seves mirades, 
les seves expressions. 
Els personatges secundaris són un cor que envolta la parella protagonista, contribuïnt 
a resaltar-la encara més.  
 
 
ANÀLISI DEL FILM: ELEMENTS RETÒRICS. 
 
1.- Elements simbòlics: metàfores i metonímies: 
La roba que porta Charlot té un valor clarament metafòric: és un rodamón, un 
marginat bo i tendre amb qui la gent s’hi sent identificada. Porta unes botes foradades i 
grans i uns pantalons també molt grans, però, en canvi, porta barret i bastó perquè, tot 
i el seu aspecte, és digne, és un cavaller i es fa estimar. 
La fàbrica és una clara metàfora de la societat moderna, freda, sense sentiments, 
que fa embogir el protagonista, que és, en canvi, bo.  
El mateix passa amb els magatzems, un altre dels símbols de la societat americana 
capitalista: en Charlot tampoc no serà feliç aquí. 
Només l’espai obert, la natura, sense ningú que hi meni, pot ser una llar per als 
personatges portagonistes. Potser és tot una metáfora d’una societat llibertària 
ideal.  
La llengua de la cançó, inventada, també és una metáfora: no es necessiten 
llengües per a l’entendiment universal.  
 
 
2.- Ironia: 
La més rellevant es produeix quan el personatge 
s’hi troba feliç a dins de la presó, o quan és qui 
atura, sense adonar-se, una rebel.lió a la mateixa 
presó. És un inconscient que no coneix i tampoc 
no entèn els mecanismes de la societat industrial 
capitalista. 
Una altra ironia és la imatge de Lincoln que té a 
la seva cel.la, atès que representa una societat 
que és del tot incapaç d’entendre.  
Ironia i humor van molt lligats i als films d’en 
Chaplin això es veu perfectament. 
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La música, que té una important funció narrativa, adquireix un insòlit valor irònic i 
simbòlic en la cançó que canta Charlot al cafè, durant la qual, com que està 
inventant-la, crea una nova llengua aprofitant paraules de moltes altres, en una 
espècie d’esperanto, que significa precisament la capacitat que té música de 
commoure i ser entesa sense limitacions per raó de país o cultura. Aquesta 
universalitat de la música és el que s’aconsegueix amb el tema més conegut de la 
pel.lícula.  
 
 
 
3.- Repeticions: 
Les repeticions de les accions del començament, a la fàbrica, serveixen per a 
entendre l’absurd del treball, deshumanitzat, d’una cadena de muntatge, on cadascú fa 
un petit moviment, sense pensar-hi, acabant per no adonar-se. En el cas del Charlot 
aquesta repetició el porta a la bogeria.  
El mateix moviment del personatge és repetitiu, una passa cap a la dreta, una altra 
cap a l’esquerra. Va creant una mena de ball graciós i peculiar amb una funció còmica.  
 
 
TEXTOS: 

Les pel·lícules de Chaplin van tenir molt d’èxit, a la seva època, i molts 
escriptors van escriure sobre ell, autèntica icona del personatge humil o 
bo, que representava tota la societat. 

 
  1.- Rafael Alberti: Cita triste de Charlot ( 1935) 
   Mi corbata, mis guantes, 
  mis guantes, mi corbata. 
   La mariposa ignora la muerte de los sastres, 
  la derrota del mar por los escaparates.  
    
  Mi edad, señores, 900000 años. 
  ¡Oh! 
   Era yo un niño cuando los peces no andaban, 
  cuando las ocas no decían misa 
  ni el caracol embestía al gato. 
  Juguemos al ratón y al gato, señorita. 
   Lo más triste, caballero, un reloj: 
  las 11, las 12,  La 1, las 2. 
   A las tres en punto morirá un transeúnte. 
  Tú, luna, no te asustes, 
  tú, luna, de los taxis retrasados, 
  luna de hollín de los bomberos. 
   La ciudad está ardiendo por el cielo, 
  un traje igual al mío se hastía por el campo. 
  Mi edad, de pronto, 25 años. 
    (…) 
   Se me ha extraviado el bastón. 
  Es muy triste pensarlo solo por el mundo. 
  ¡Mi bastón! 
  Mi sombrero, mis puños, 
  mis guantes, mis zapatos…” 
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César Vallejo 

  “¡Ah querer, éste, el mío, éste, el mundial,  
interhumano y parroquial, provecto!  
Me viene a pelo,  
desde el cimiento, desde la ingle pública,  
y, viniendo de lejos, da ganas de besarle  
la bufanda al cantor,  
al que sufre, besarle en su sartén  
al sordo, en su rumor craneado, impávido;  
al que me da lo que olvidé en mi seno  
en su Dante, en su Chaplin, en sus hombros[…]” 
          (Poemas en prosa 219-20) 

 

 

Benjamín Jarnés: Charlot es así 

“ No se hablará bastante de la profunda soledad de “Charlot”. 
Cuanto halla al paso le atrae, le seduce. Una mujer, un niño, un objeto 
cualquiera, le cogen de la mano, y él acude. Acude dócilmente a 
cualquier parte donde le prometen curarle de su arraigada soledad. 
Pero pronto se da cuenta de que él, hombre abierto a todas las 
fascinaciones, era sólo un juguete al margen, sentado en medio de su 
propio silencio, como al final de “El circo”, rodeado de una huella de 
cosas fugitivas, o en marcha hacia el eterno fracaso. El ritmo del 
mundo no ha prendido en “Charlot”.” 

 

SEQÜÈNCIES EN YOUTUBE: 

1.- Sequència inicial: http://www.youtube.com/watch?v=jsmHzAtOXZA 

2.- Seqüència de la cabana amb la noia: 
http://www.youtube.com/watch?v=By3IS·BMyWQ 

3.- El ball al cafè: http://www.youtube.com/watch?v=WT57MGaRO21 

4.- El final al camí: http://www.youtube.com/watch?v=Ps6ck1ejoAw 
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Webs d’interès:  

- http://www.cinemaencurs.org 
- http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/figuraschaplin.ht

m 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin 
- http://phobos.xtec.net/audiovisuals/cinema/wp-

content/uploads/2008/01/fitxatemps-moderns.pdf 

 

PROPOSTES D’ACTIVITATS TRANSVERSALS: 

1- Descriu una de las seqüències seleccionades tot explicant els 
elementos narratològics i retòrics. 

2- Explica la relació que hi veus entre un dels textos seleccionats i el 
personatge “Charlot”. 

3- A continuació tens diverses obres de l’època futurista. Intenta 
explicar quins elements trobes que es puguin trobar també a 
Temps moderns: escriu un petit comentari . 

 

 
 
Esboç d’arquitectura futurista (Sant’Elio, 1913)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Giacomo Balla, Dynamism of a dog (1912) 
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Gino Severini. 1914 
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Víctor Erice. El espíritu de la colmena. 1973.     
(97’) 
El títol prové d’un llibre del dramaturg Maeterlinck, sobre la 
vida de les abelles, que semblen actuar seguint un 
inexplicable impuls, que dóna sentit als seus moviments.  
 
  Fitxa tècnica: 
 
 Director: Víctor Erice. 
 Productor: Elías Querejeta.  
 Guió: Víctor Erice i Ángel Fernández Santos. 
 Director de fotografia: Luis Cuadrado. 
 Intèrprets: Fernando Fernán Gómez, Teresa 
Gimpera, Ana Torrent, Isabel Tellería.  
 País: Espanya.  
 Música: Luis de Pablos.  

 
 
 Sinopsi de l’argument: 
 
Fernando, Teresa, Ana i Isabel són una familia que viuen en una gran casa al poble 
d’Hoyuelos – Segovia -, l’any 1940. El pare es dedica a tenir cura de les abelles: té 
bresques i, a les nits, escriu sobre el seu comportament, quedant-se sovint la nit 
sencera al seu despatx.  Teresa, la mare, sembla absent i amaga una misteri: escriu 
una carta a algú,  que, gairebé al final del film, crema al foc. Les filles, Isabel i Ana, són 
dues nens que van cada dia a l’escola, on la professora ensenya les nenes conceptes 
bàsics, fent servir, per exemple, un ninot (“D.Jose´”) perquè aprenguin anatomia. 
Isabel i Ana van sovint a una casa buida, enmig del camp, al costat d’un pou que 
agrada molt l’Ana. A l’inici del film, veuen  Frankenstein, la pel·lícula de James Whale 
(1933) : Ana pregunta la seva germana gran per què el monstre mata la nena , a la 
seqüència del riu, i per què després el maten a ell. A la nit, Isabel li diu que al cine tot 
són “trucos”, però que si pensa molt en un esperit li apareixerà. Un dia, Ana va sola a 
la casa i es troba amb un home ferit, a qui porta menjar i roba del seu pare, entre la 
què s’hi troba un rellotge amb música. És un maquis: la guàrdia civil el troba i el maten. 
La Isabel, al seu llit, agafa un gat i mira d’ofegar-lo. Ana, al cap d’uns dies,  torna a 
visitar l’home i veu tot ple de sang, buit.  No entén què ha passat. El pare, que ha anat 
a recollir les seves coses a la caserna, es troba la nena a la casa, la crida, però ella 
fuig corrents. La busquen durant tota la nit. No apareix. Durant la nit, caminant a la 
vora del riu, es troba amb el monstre i té molta por.  S’organitza una batuda amb gent 
del poble i gossos. La mare, amoïnada, llença la carta que havia escrit al foc. 
Finalment, troben l’Ana i la porten a casa. El metge la visita i diu que ha patit un fort 
shock, però que li passarà. Passa el temps i, finalment, l’Ana, asseguda al llit, beu un 
got d’aigua, s’aixeca i va cap a la finestra, que tant li agrada obrir i tancar. La pel·lícula 
acaba aquí.  
 
 
El director i el “Nuevo Cine Español”: context històric 
 
Víctor Erice va estudiar a l’EOC ( “Escuela Oficial de Cinematografía”), escola de 
cinema que va crear el govern de Franco als anys seixanta per formar professionals 
del cinema. Va coincidir amb persones com Basilio Martín Patino, Carlos Saura, Juan 
Antonio Bardem i d’altres, que van començar a fer un cinema auster, ambientat 
normalment  a espais rurals de l’interior d’Espanya i que, de forma sobtil i de vegades 
metafòrica, intentava reflectir la societat de l’època. Aquest cinema social ( el “Nuevo 
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Cine Español”) va funcionar durant uns anys,  en oposició a un cinema més 
avanguardista, urbà i potser més superficial que es feia a Barcelona , en el què es va 
anomenar “Escola de Barcelona”, on es trobaven persones com Jacinto Esteva, 
Joaquim Jordà o Pere Portabella.  Luis Cuadrado, que va dirigir la fotografia de molts 
dels films d’aquesta  escola cinematogràfica.  
Després d’El espíritu de la colmena, Erice va fer El sur, a l’any 1983, pel·lícula que 
havia de tenir dues parts, però el seu productor Elías Querejeta no li va permetre fer la 
segona;   i El sol del membrillo (1993), documental poètic sobre la pintura, a través de 
la feina del pintor Antonio López. També ha fet diversos curts i publicitat, a més de 
participar en diverses exposicions i escriure un guió sobre la novel·la El embrujo de 
Shangai, de Juan Marsé, encara que Fernando Trueba va ser qui finalment la va 
realitzar.  
 
 
Erice i la pintura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A totes les pel.lícules d’Erice es veu un gran 

interès per la pintura. A part d’El sol del membrillo, on, a més, la pintura és el tema 
principal, es troben elements que tenen a veure amb la llum i el color. A El espíritu de 
la colmena, la fotografia de Luis Cuadrado, mostra els personatges sempre il·luminats 
amb una llum groga que entra lateralment a través de les finestres. Aquest tipus 
d’il·luminació té molt a veure amb la pintura holandesa del segle XVII, sobretot amb la 
del pintor Vermeer. 
 
 
  
Activitats: 
 
Explica la relació entre el quadre La tasadora de perles, de Vermeer (1667) i el 
fotograma d’El sol del membrillo ( 1993) , de Víctor Erice, que tens al seu costat. 
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ANÀLISI DEL FILM: ELS ELEMENTS NARRATIUS.  
                                                                            
  El narrador i el punt de vista: 

 
El narrador és en tot cas un narrador extern omniscient. Tot i això, de vegades hi ha 
alguns moments de narració interna subjectiva, sobretot quan l’espectador veu a 
través dels ulls de l’Ana. En aquests casos, la càmera mostra l’Ana, que està mirant, i, 
tot seguit, allò que està mirant. Es tracta del que es coneix com a càmera subjectiva. 
 
 
 
  
 
L’espai i el temps: 
L’acció se situa en un petit poble de Segovia, 
Hoyuelos, l’any 1940, just quan la guerra era 
molt recent. Els carrers del poble estan sense 
asfaltar i les condicions de vida de la gent són 
precàries. La família d’Ana i Isabel és burgesa i 
benestant i viuen en una casa gran i espaiosa, 
amb una minyona, la Milagros. L’espai interior 
de la casa, amb mobles, alfombres, etc, contrasta visiblement amb l’aspecte exterior 
del poble, brut i pobre. La casa té finestres i portes amb vidres que recorden les 
bresques de les abelles, motiu recurrent a tot el film, il·luminadas, e més, amb una llum 
durada, com la mel.  
 

 
Un altre espai molt important és l’escola, on les 
nenes, separades dels nens, van a aprendre amb una 
mestra .La casa-escola es veu des de fora i, quan les 
nenes hi entren, la música que se sent és música feta 
a partir de cançons tradicionals i infantils: la música, 
doncs, té una funció narrativa interessant, en relació 
amb els espais.  
 

El camp també té una funció important: és un 
espai obert, de llibertat, on les nenes corren i 
juguen soles. Al mig del camp hi ha una casa buida, 
sense porta ni tampoc finestres, on l’Ana es troba el 
maquis a qui ajuda amb menjar i roba. Al costat de la 
casa, hi ha un pou, on l’Ana llença pedres.   
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Pel que fa al temps, correspon al temps natural, 
un temps ordenat cronològicament, sense 
salts. És fonamental veure els elements que 
marquen el pas del temps: la roba que porten, els 
costums en correspondència amb les èpoques de 
l’any. Van a agafar bolets quan és època, i salten 
el foc la nit de Sant Joan, el canvi dels dies a les 
nits…; paral·lelament, el pare té un rellotge 

musical que l’Ana, sense voler, li dóna al maquis i que servirà com a element d’enllaç 
entre el pare real i l’home desconegut a qui la nena comença a estimar. El temps va 
passant d’acord amb els canvis d’estació, com reflecteixen  els canvis en la natura.   
 
El temps serveix per a oblidar. Els pares de les nenes semblen viure en el passat: la 
mare amb la carta i el pare silenciós. Quan l’Ana queda trasbalsada, en estat de xoc, 
el metge diu a la Teresa que el temps li farà passar.  
 
 
 
Els personatges i els elements simbòlics: 
  
La pel·lícula té molts silencis i moltes mirades. La comunicació s’estableix sovint 
amb poques paraules i amb les mirades, sobretot entre les dues germanes. No hi 
ha diàleg entre els pares, en canvi. Els personatges s’associen a elements simbòlics 
que els caracteritzen: els elements relacionats amb les abelles en el cas del pare, el 
gat que la Isabel vol ofegar, atès que representa Llucifer i ella és la germana dolenta, 
entremaliada, que enganya la seva germana petita. 
 
L’Ana es caracteritza pels seus ulls rodons, grans, sempre oberts, que no tenen por 
i tot ho volen saber. És curiosa i molt imaginativa. També l’aigua s’associa a l’Ana: el 
pou on tira pedres, l’aigua que finalment beu quan comença a recuperar-se del seu 
estat de xoc.  
 
El foc és un altre dels elements amb valor 
simbòlic o metafòric: foc purificador, renovador. 
Quan les nenes salten per damunt del foc la nit 
de Sant Joan, l’Ana, petita encara, no vol saltar, 
mentre que la seva germana Isabel sí ho fa. Just 
el moment del salt sobre el foc de la Isabel es 
congelat per la càmera, en visió subjectiva: és 
l’Ana la que veu la seva germana quieta, com si 
volgués que es quedés allà i el foc la cremés. 
 
 
ANÀLISI DEL FILM: ELS ELEMENTS RETÒRICS. 
 
Les metàfores: 
A part de les ja esmentades – el foc, l’aigua, les abelles, el gat… - altres elements o 
seqüències tenen un significat de tipus metafòric. El tren n’és un: representa el 
progrés, la civilització, i també el contacte amb el món exterior. La Teresa va a veure el 
tren, on es queda fixada mirant un soldat, probablement li recorda aquell a qui escriu la 
carta que no envia mai. L’Ana i la Isabel també van a sentir quan el  tren arriba, posant 
les orelles a tocar de les vies, fins que el senten apropar-se. I amb el tren arriba el 
maquis, que es fereix precisament en saltar del tren. Ës el pont de comunicació amb 
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l’exterior i amb tot el que no és el poble, el petit món en què ells viuen. El tren és, 
tanmateix, una referència-homentage als inicis del cinema, amb la pel.lícula que 
van fer els germans Lumière (Arribada del tren a la ciutat)  
 
Les abelles representen un món mecànic i repetit en què tot es fa sense sentit, per 

a acontetar una reina, que mena, com la societat 
espanyola on vivien els espanyols en aquesta 
època. Fernando, que probablement no està 
d’acord amb aquesta societat, es veu sovint 
envoltat de les bresques que formen les finestres 
de la casa, com si fos una presó.  
 
Per últim, le monstre, la criatura de Frankenstein i 
el cinema. El cinema és una finestra a la 

imaginació, els esperits hi habiten. L’Ana no pot entendre per què el monstre fa el que 
fa ni tampoc per què li fan el que li fan, però ella té molta curiositat, que es barreja amb 
la por, fins a arribar el moment en què, caminant sola per la vora del riu, el monstre se 
li apareix. Pot significar una etapa de creixement personal: li ha de perdre la por 
per a poder fer-se gran. 
 
 
La música: 
La música és del compositor español de bandes sonores Luis de Pablos. La música 
extradiegètica prèn melodies de cançons infantils quen les nenes entren a l’escola, 
però la mare toca cançons republicanes al piano, igual que les que xiula el pare quan 
torna a casa després de tenir cura de les seves abelles. La música, per tant, informa 
sobre els personatges, explicant coses que no es veuen amb les imatges.  
 
 
Les el·lipsis. 
Moltes coses no s’expliquen. El film està construït sobre les el·lipsis, els buits. No 
sabem per què ni a qui l’escriu la Teresa la carta. No sabem tampoc que en pensa el 
pare sobre les coses. La mort del maquis es presenta gairebé en fora de camp: 
veiem els esclats de les llums dels trets des de fora de la casa i, després, ja el veiem 
mort . L’Ana també es troba de forma el·liptica amb el rastre de sang que ha deixat al 
terra de la casa buida, i el pa que ella li va donar està tot tacat de sang.  
 
Més activitats: 
 
1.- Explica el significat d’algun altre element que creguis que té un valor 
metafòric, tot relacionant-lo amb el seu context al film. 
 
2.- Descriu narratològicament una seqüència que t’hagi agradat. 
 
3.- Mira la pel·lícula Frankenstein , de James Whale,  i explica la relació que hi 
trobes amb el film d’Erice.  
 
4.- Mira la pel·lícula Arribada del tren a la ciutat, dels germans Lumière i 
relaciona-la amb alguna de les seqüències on surten trens al film d’Erice.  
 
 
EL FILM EN YOUTUBE: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=m8KUxisaSUO   ---------------sequència inicial. 
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http://www.youtube.com/watch?v=hupe1YC8LVk -----------------les nenes escolten 
l’arribada del tren. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8bbeSsZvEzg ------------------Teresa va a veure els 
trens 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jXMHEG·IDhA -----------------agafant bolets amb el 
pare. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Eq·5IBP2Tzg ------------------Teresa tocant el piano i 
l’Ana mira fotos antigues. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=b66vvo·fMKc ------------------ Ana amb les abelles. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=CN5NTKHIKI4 ---------------- l’escola i D. José. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=rTK2·8ujt8I --------------------- la nit de Sant Joan. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Mujizb4y6mc ------------------l’Ana es troba l’home a la 
casa. 
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- ANNEX 5:  
LLISTAT DE PEL·LÍCULES PROPOSTES PER A FITXA DIDÀCTICA D’ANÀLISI 
NARRATOLÒGICA I TRANSVERSAL ( BATXILLERAT): 
 
1.-Fritz LANG. M, el vampiro de Düsseldorf. 1931. 

 El·lipsis. 

 Narrador. 

 Metonímia. 

2.- Charles CHAPLIN. Tiempos modernos: 1936 

 Narrador extern. 

 Temps. 

 Espai. 

 Musica.  

3.- Alfred HITCHCOCK. Recuerda. 1945. 

 Inserts metafòrics. 

 Narrador. 

 Espai i temps. 

4.- Akira KUROSAWA. Rashomon. 1950 

 Punt de vista narratiu. 

 Espai oriental. 

5.- Alfred HITCHCOCK.Vertigo. 1958. 

 Espai I temps. 

 Elements simbòlics I metafòrics. 

6.- Yasuhiro OZU.Ohayo.1959. 

 Espai. 

 El·lipsis narratives. 

7.- Jean-Luc GODARD. A bout de souffle. 1959 

 Narració. 

 Temps. Desordre narratiu: salts, el.lipsis, inserts no diegètics(simbòlics i   

  metafòrics)  

8.- Carlos SAURA. La caza. 1966. 

 El·lipsis. 

 Elements metafòrics. 

 Narració. 

9.- François TRUFFAUT. Fahrenheit 451. 1966. 
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 Inserts. 

 Elements simbòlics. 

 Ús del color amb valor significatiu… 

10.- Michelangelo ANTONI0NI. Blow up. 1966. 

 Narración. 

 Espai i temps. 

 El·lipsis… 

11.- Andrei TARKOVSKI. Solaris. 1972. 

 Elements metafòrics. 

 Narración: espai i temps. 

12.- Víctor ERICE. El espíritu de la colmena. 1973. 

 Narración: el·lipsis. 

 Elements metafòrics. 

 Temps i narració. 

13.- Margherite DURAS. India Song. 1975.  

 

14.- Jim JARMUSCH. Stranger than paradise. 1983. 

  

15.- Claude LANZMANN. Shoah. 1985.  

 Temps, espai 

16.- Quentin TARANTINO. Pulp Fiction. 1994. 

 Narracions paral.leles. 

 Estructura fragmentada. 

 Punt de vista… 

17.- Isabel COIXET. Cosas que nunca te dije. 1996. 

 Narració en primera persona. 

18.- Emir KUSTURICA. Gato blanco, gato negro. 1998. 

 Temps. 

 Música. 

19.- Ariadna PUJOL i Marta ALBORNÀ. Tiurana. 1999. 

 Objetivitat narrativa. 

 Espai i temps. 

20.- Alejandro GONZÁLEZ IÑÁRRITU. 21 gramos. 2003. 

 Narración puzzle. 
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21.- Isaki LACUESTA. La leyenda del tiempo.2006. 

 Narracions paral·leles. 

 Música… 

 

 


