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Quines dades aporta la introducció?

Paratextos
• La introducció:
– Descriu el caràcter de l'autora des de l'òptica de la redactora del
text.
– Destaca la relació que tenia amb la lectura, l'estudi o els
professors quan era petita i amb els nens quan és adulta.
– Apareix com a bona estudiant i mestra.
– L’autora s’hi fa present text amb un jo i s'adreça directament al
lector amb un vosaltres.
– Les relacions personals i el joc d’identificacions que text i
paratext creen van molt més enllà perquè, a través de diferents
indicadors, el lector pot identificar-ne clarament l'autora,
mestra de professió, amb la mestra protagonista i guia de la
narració.
Com citar: Lluch, Gemma (2013). La lectura en català per a infants i adolescents. Història,
investigació i polítiques. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 180-186

Quines dades aporta l’índex? De quina
part del relat?

Estructura narrativa quinària
1.
2.
3.

Presentació dels protagonistes.
Problema: aconseguir un indicador de carretera per al poble de Curtó.
Accions per resoldre‘l: un projecte col·lectiu amb conseqüències:
–
–
–

4.
5.

Enfortir l'amistat entre els protagonistes o la unió de la colla.
Les accions proposades sempre es realitzen amb «alegria» i «sense
discussions violentes» i les decisions es prenen en assemblea, de forma
democràtica i en ocasions es formen comissions per realitzar-les.
La mestra diu als alumnes «Donar importància al poble és cosa de tots:
grans i petits. Jo em penso que tothom hi estarà conforme. Però caldrà que
ens ajudin. I els ho haurem de fer entendre» (p. 42) o més endavant: «Si
tothom ens hi ajuda, sí que es podrà fer, homes i dones, a més de nosaltres,
perquè el poble és de tots» (p. 63) o «Molta gent fa molta feina» (p. 97).

Resolució del problema: el rètol és atorgat a Curtó.
S‘hi inclou una darrera seqüència on es destaca els valors que han portat
els protagonistes a realitzar l'acció proposada: la generositat i el treball
en equip.

Com citar: Lluch, Gemma (2013). La lectura en català per a infants i adolescents. Història,
investigació i polítiques. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 180-186

Espais: escola
• Representació idíl·lica que mediadors i pares tenien del que havia
de ser un centre educatiu.
• Pròxima a «Escola Nova» que havien conegut Alexandre Galí, Artur
Martorell (membre del jurat que atorga la condició de finalista al
premi Folch i Torres al llibre) i l’autora, Àngels Garriga durant la
República i que volien reproduir a l'escola Talitha que els acollia.
• Les il·lustracions descriuen la imatge del text: decisions
assembleàries acordades pels escolars, incidència del seu treball en
la vida del poble, formació de comissions per a la realització de les
tasques, una formació present en la vida quotidiana de l'escolar,
etc.

Com citar: Lluch, Gemma (2013). La lectura en català per a infants i adolescents. Història,
investigació i polítiques. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 180-186

La classe

La classe

La biblioteca

La colla (mixta)
•
•
•

Un rètol per a Curtó és la primera que incorpora la colla mixta. Els altres
autors només proposen colles de nens com Sorribas en El zoo d'en Pitus.
Una conseqüència de la presència de les pautes marcades pels grups
educatius és la intervenció dels personatges femenins en la trama
narrativa.
S’hi fa d’una forma explicita i argumentada a través del discurs del
narrador.

Com citar: Lluch, Gemma (2013). La lectura en català per a infants i adolescents. Història,
investigació i polítiques. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 180-186

Veu del narrador
• Narrador omniscient: nosaltres = el jo narrador + el
vosaltres lectors:
– «I ja sabem que els fòssils no es troben sinó enterrats entre
capes de terres i roques» (URC, 11).

• Principal exponent de la ideologia (entesa com a valors
socials i educatius proposats i defensats en el text) explícita
al llarg del text.
• Comentaris que destaquen valors educatius com:
– «Per molta feina que tinguessin, res del món no els havia privats
de fer el canvi de llibres el dissabte al matí. No ho haurien volgut
els llegidors hi ho haurien permès els bibliotecaris» (URC, 28).

• O valors humans:
– «Van resoldre que havien guanyat tots, encara que en Nolàs no
va estar gaire conforme; però aviat l'alegria va fer-li oblidar la
petita ferida de l'amor propi» (URC, 140).

