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1. Anàlisi pragmàtica 

TASCA. Context històric de l’obra El més petit de tots.  Analitza el circuit de lectura en el qual 
va ser dissenyada, creada i distribuïda aquesta obra de Lola Anglada. 

 

A continuació, destaquem informació imprescindible sobre el tema. La lectura completa dels 
estudis citats us proporcionarà dades imprescindibles per poder fer-ne l’anàlisi completa.  

 

Rovira (1988: 454):  «[...] producte de la guerra amb el qual crea un personatge simbòlic, el 
noiet antifeixista, que es distingeix pel seu civisme i el seu amor a Catalunya, entorn del 
qual l'autora recrea d'una manera molt viva -encara que, com sempre, idealitzada- fets i 
escenes de la reraguarda a Catalunya, i acaba evocant la victòria esperada que no arribà». 

Valriu (1994: 94): «[...] presenta un personatge sense nom propi. És El més petit de tots, una 
mena de nen diminut, vestit amb una granota com els milicians, una barretina al cap i la 
bandera catalana a la mà. La seva funció era encoratjar la gent perquè col·laborés en la 
causa republicana. L'obra es tancava amb un capítol final ple d'esperança i il·lusió, que 
donava la guerra per guanyada. La figura del més petit de tots es va convertir en mascota 
del bàndol republicà». 

Campillo (2007: 161): «Al lector actual potser li semblarà que el llibre, tan rodó i ben acabat, 
pateix d’un excés d’exemplaritat, tant en les consideracions expressades per la veu 
narrativa com en els parlaments del protagonista. Més enllà de recordar que és un 
producte digníssim de propaganda, un viatge hemerotecari pot esbandir les reticències 
dels llepafils, en palesar amb quina eficàcia el discurs pamfletari o la consigna dura i pura 
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són conduïts per Lola Anglada a l’àmbit de la delicadesa narrativa i al de la seva visió del 
món». 

Lluch (2013: 158-159): «En definitiva, tot el relat és una al·legoria amb una doble proposta de 
lectura, una superficial: relats amb una mena de semiheroi com a protagonista on 
intervenen diferents habitants d'una ciutat.  I una altra lectura crítica amb una 
intencionalitat pragmàtica educativa i moralitzant. Qualsevol lector està en disposició de 
realitzar aquesta doble lectura perquè el narrador l'explicita i en dona claus per poder 
realitzar-la. És a dir, un discurs ficcional que actua com una al·legoria en la qual el narrador 
explicita les claus de la doble lectura. Per tant, la intencionalitat pragmàtica del narrador 
s’identifica amb la veu de la institució política que apareix als paratextos: el personatge 
A, El més petit de tots, és un metàfora de l'altre protagonista, una mena d'alter-ego que 
representa el bo i millor del poble.   

Cal destacar que la funció educativa és present, també en el llenguatge. La República 
propiciava la coeducació i, per tant, la utilització d'un llenguatge no excloent amb la dona, 
com s’usa en el text: «ha invitat totes les noietes i tots els xavalets de Barcelona» (p. 5), 
«Elles i ells baixen animats» (p. 9). I ho destaquem perquè, segons les nostres 
observacions, pensem que és aquest el primer llibre, que les utilitza.  

El lector proposat va més enllà del lector infantil. Contràriament al que passava en altres 
textos estudiats, mentre el format, el tipus de protagonista o les il·lustracions proposen 
un lector infantil, el text s’adreça a un de qualsevol edat que identifica amb col·lectiu 
“poble” i que pertany a una ideologia identificada amb els ideals de la República. De fet, 
no apareix cap altre personatge infantil i els consells que s'hi donen o els vicis que es 
critiquen i les qualitats que s'hi propicien no són pròpies de la infantesa si no dels adults.» 

 

2. Anàlisi paratextual 

TASCA. Analitza les dades dels paratextos més visibles i dels interiors. Recorda que en aquest 
cas, considerem les il·lustracions com a paratextos. 

 

3. Anàlisi discursiva 

TASCA. Tria un dels contes, reflexiona sobre quins són els elements discursius més rellevants 
i els analitzes.  
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Informació prèvia: 

Lluch (2013: 154-156): «El fil argumentals és el següent: el més petit de tots, el protagonista, 
es presenta com el fill de la Revolució i apareix pels carrers de Barcelona seguit per tot el poble 
i cada capítol narra una escena que representa una unitat temàtica: «Els pobles aristòcrates» 
presenta l'altre actant del text, un col·lectiu que rep el nom de el poble o el nostre poble. A 
«La sembra meravellosa» l'acció transcorre en la tardor i el protagonista visita un pagès i 
l’encoratja perquè vaja al front a lluitar on altres germans «lluiten per la llibertat» i el capítol 
es clou amb la il·lustració del pagès transformat en milicià. El títol prolèptic anuncia quins són 
els fets que s'esdevindran posteriorment: en anar-se'n el pagès al front, el més petit 
aconsegueix una «sembra meravellosa».  

«Els coloms de la ciutat» transcorre en un dia d'hivern i El més petit de tots alimenta els 
coloms perquè ningú no ho fa, es troba amb un home a qui ensenya que cal preocupar-se de 
tots els ésser de la natura, inclosos els coloms, i educar els fills i donar-los exemple perquè 
també ho facen. «Els frenètics de la velocitat» té lloc als carrers de la ciutat on un nou ric amb 
cotxe corre desaforadament pels carrers, el protagonista explica a la gent el mal 
comportament de l’automobilista però aquest no fa cas als advertiments i és castigat: «Aquest 
cotxe del mal patriota, frenètic de luxe i de velocitat, correrà com emblema del mal auguri, 
com l'esquer dels mals averanys».  

En «Una tarda al port» dos grups de nens juguen a lluitar entre ells i el protagonista parla amb 
ells i els convenç perquè juguen tots junts i no renyen. I en efecte, li fan cas: «Ara el sol morent 
es posava en els infants i els vestia d'una aurèola d'or, de vida prometedora, d'alliberament, 
de grans esperances...», es transformen en uns bons nois. «Pels nostres carrers» transcorre 
pels carrers de Barcelona per on desfilen els milicians, un d'ells porta un gos i el protagonista 
parla de la importància que tenen aquests animals i «Aquesta educació jo propose al meu 
poble: el respecte als inferiors, que és la cultura que adopten els grans pobles...». En el mateix 
capítol es conta també com unes dones discuteixen perquè la tanda s'ha alterat i les aconsella 
sobre la conducta que cal que segueixen: «Bones dones la lluita al front, la pau a la reraguarda. 
Jo us aconsello molta prudència en aquests moments de dura prova per a tot bon ciutadà, si 
és que volem guanyar la revolució i la guerra. Vosaltres, dones abnegades en tots moments, 
sigueu assenyades a no donar volum a aquelles coses fútils que ens poden conduir a la 
desfeta».  

«Els abrandats inconscients» mostra la bellesa de les pintures i les escultures que per l'acció 
de la guerra han estat destruïdes i aconsella, «els pobles que estimen en tots moments les 
obres mestres dels seus grans homes. Aquest poble ha sentit la follia revolucionària d'un 
moment i ha aterrat els millor monuments arquitectònics, ha convertit en cendra belles 
pintures, ha destruït preciosos mobles (...) aquest seu poble no persistirà en la follia porfidiosa 
de destrucció que, apartada de l'acte revolucionari, seria un retrocés per a la nova vida que 
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fen néixer». «Els eterns descontents» critica algunes persones que sempre estan 
descontentes en qualsevol situació i que no saben més que jugar a les cartes en el bar i 
malparlar del govern i de la revolució. Ocupen «la taula dels ganduls» o «la taula dels 
reconcentrats». La il·lustració els mostra sense afaitar, amb el cigarret i vestits de paisans. El 
consell que es dóna és: «No vulgueu ésser d'aquells que tot home de vàlua espiritual i culte 
ha de sentir envers el seu semblant, sense altiveses ni humiliacions... Perquè la Revolució no 
us obliga pas a humiliar-vos com un esclau, però tampoc no us permet d'encastellar-vos com 
un feudal del temps de l'esclavatge, aquella època malastruga que hem anul·lat» (71).   

«Els pobles que canten» és una lloança als pobles com «el meu poble» o «la meva gent» que 
canten i el darrer, «Si n'eren tres tambors» para de com la pau arriba després de la guerra i 
tot es transforma. I acaba de la mateixa manera que ha començat, amb una descripció del 
protagonista: «I heus ací que “El més petit de tots”, aquest fillet de la Revolució, petit i 
bellugadís, assenyat i generós, ara se'ns ageganta per damunt dels núvols, arran de les 
estrelles; ara és el gran colós que contemplaran totes les terres del món i estimaran com 
l'emblema dels caiguts en les lluites per la llibertat dels pobles; com el guió i el símbol de les 
noves generacions que en l'esdevenidor hauran de mantenir el foc sagrat alimentador de 
noves gestes». L'estructura narrativa plantejada, tot i ser semblant a la dels seus llibres, es 
diferencia prou de les que hem estudiat en altres moments. » 

 

Proposta de pautes per a l’anàlisi de cada conte: 

− Estructura 
− Personatges vs. actants 
− Espai 
− Intencionalitat pragmàtica (ideologia) 
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