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Bloc 1: CONTINGUTS TEMÀTICS I COMUNICATIUS 

Unitat 1: El procés de redacció   Pàgina 13

Les causes del fracàs escolar són molt diverses, i hi ha múltiples i heterogenis factors, des de 
personals i familiars fins a qüestions relacionades amb les polítiques educatives i d’organitza-
ció dels centres. L’entorn socioeconòmic en què es troba immers cada alumne o alumna és, 
així mateix, un factor que hi té molta influència. En aquest aspecte, la crisi econòmica també 
està impactant en el baix rendiment educatiu.

Segons un informe de la Creu Roja, basat en més de 82.000 joves en situació de vulnera-
bilitat social, es pot afirmar que la crisi també ha entrat a l’aula, ja que moltes i molts alumnes 
han vist com les dificultats econòmiques han interferit en les seues trajectòries educatives.

Entre els problemes derivats de la crisi econòmica amb una influència negativa en el ren-
diment acadèmic trobem:

❚❚ Manca de material i d’un entorn adequat per a estudiar.
❚❚ Canvis de centre educatiu. Hi ha casos d’alumnes que han hagut de canviar de centre 
en el mateix any, fins i tot algun d’ells més d’una vegada. Els motius principals han estat 
la impossibilitat dels pares de fer front a les despeses d’un centre privat o concertat o 
canvis de domicili de tota la família a la recerca de noves oportunitats laborals.

Un altre aspecte especialment delicat és el de les retallades en educació com a conse-
qüència de la crisi i que s’han notat en una minva important dels recursos disponibles. En 
moltes escoles públiques d’algunes comunitats autònomes s’ha suprimit la sisena hora.

S’ha reduït la plantilla de professorat mentre s’augmentava la carrega de docència o d’altres 
ocupacions al professorat en actiu. D’altra banda, l’augment de la ràtio per aula ha implicat que 
cada docent ha d’atendre molts més alumnes en cada curs acadèmic.

Aquests canvis, d’altra banda, han suposat que, per una banda, hi ha hagut una concentra-
ció de grups, de manera que hi ha menys tasques de tutoria i, finalment, menys activitat de 
reforç escolar, ja que el professorat no ha disposat d’hores per a poder atendre més específi-
cament l’alumnat a càrrec seu.

Tot plegat, juntament amb la reducció d’altres figures com ara logopedes, psicopedagogs, 
mestres de reforç… ha implicat que l’atenció, especialment cap a l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques, s’ha reduït dràsticament.

La intensitat d’aquestes mesures i, sobretot, el fet d’haver estat sostingudes durant uns 
quants cursos acadèmics ha provocat un empobriment de les condicions de treball dels do-
cents, amb la minva consegüent de la qualitat educativa i els problemes per a satisfer les 
necessitats individuals de cada alumne.

Encara que semble una paradoxa, la crisi ha tingut un efecte positiu en les xifres d’abando-
nament escolar. Des del 2010, l’abandonament precoç s’ha reduït a Espanya quasi cinc punts 
com a conseqüència de les escasses perspectives laborals. Molt joves, com que no poden 
trobar un lloc de treball, opten per continuar estudiant. També es dóna el cas que alguns joves, 
que ja s’havien incorporat al món laboral, han hagut de tornar a l’escola per completar la seua 
formació. Inclús, algunes persones de més edat decideixen reenganxar-se al sistema educatiu 
amb l’esperança que una formació més completa els ajude a aconseguir un lloc en el competitiu 
mercat laboral.
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Unitat 4: El text narratiu   Pàgina 44

Cada any, passat l’estiu, quan venia el temps de les primeres pluges, Frederic adobava la 
cebera. Només havia conservat això, de tot el que li pertocava dels seus pares: un tros que 
no devia fer més d’un quarteró de terra rònega, vora el camí de Setússer, amb un parell de 
moreres i la cebera on vivia.

La cebera era una construcció de fusta i canyes, amb sostre de palla d’arròs com les barra-
ques, i una arquitectura elemental i fràgil. En realitat era una barraqueta, amb la creueta i tot 
al capdamunt dels dos extrems de la teulada; una barraqueta allargassada, baixa i prima de 
cos. I en lloc de parets obrades de maons de palla i fang, tenia un entramat lleuger de canyes 
de manera que l’aire, si no haguera estat pels seus adobs particulars, hauria pogut córrer per 
tots els costats. Corre l’aire, pels costats de les ceberes, i les cebes s’hi conserven intactes 
i eixutes. Tant, que si us hi acosteu no en sentiu mai aquella pudor humida i molla que fan 
sempre en lloc tancat.

Frederic, doncs, vivia en un cebera. I cada any, en passar la collita de l’arròs, se n’anava 
xano-xano cap a la marjal i en portava una càrrega, o més si calia, de palla ben eixuta i flexible; 
d’aquella palla grisa, fibrosa i fina, tan diferent de la palla de blat. És una palla que, quan la 
toques, deixa escapar un polsim invisible que puja narius amunt amb una flaire coenta i pene-
trant. Atapeïda, en grapats durs i ben fermats, la palla d’arròs aïlla i és segura com una teulada 
de teula. Només, que cal adobar-la, revisar-la i refer-ne algun tros cada any a entrada de tardor.

Frederic tenia una colla d’habilitats, però tan sols les practicava quan li venia purament de 
gust, o si era cas d’alguna faena estrictament imprescindible. Com ara revisar i ajustar les 
llandes que recobrien la part interior del clos de canyes de la cebera. A les botigues o a les 
tavernes, Frederic demanava llandes buides d’escabetx o d’olives coentes, d’aquelles llandes 
grans de tres o de cinc quilos. Les tallava pulcrament per la soldadura, les aplanava, hi feia uns 
foradets als angles amb un clau i després, fermades a les canyes amb fil d’aram, no deixaven 
passar gota de vent o de pluja. L’interior de la cebera de Frederic era un mareig de tonyines 
bocabadades, mariners barbuts de pipa i gorra, sardines blaves, noies gallegues amb un cis-
tell de peix al cap, o pàl·lides olives gegantines obscenament travessades per un vitet blanc i 
vermell. Discret i modest com la seua casa, Frederic el Pobre tenia un sentit de la decoració 
molt per damunt del seu temps.

Unitat 5: El text argumentatiu   Pàgina 56

L’atur entre els joves ha constituït un problema polític i econòmic durant molt de temps, però 
és últimament que s’ha abordat amb més intensitat, ja que en períodes recents ha augmentat 
més del doble del nivell de l’atur en general.

L’empitjorament de la situació es pot explicar per la crisi econòmica del 2008, tot i que 
certs aspectes d’aquesta tragèdia presenten un aspecte paradoxal. Com és que coincideixen 
un terrible augment de l’atur juvenil i una caiguda de l’índex de natalitat a tot Europa? És sabut 
que Europa experimenta un procés d’envelliment de manera que, ben prompte, el cost de 
finançament de les pensions o la sanitat serà molt més difícil de sufragar.

I com s’explica que fins i tot en una època d’atur juvenil europeu a gran escala continue 
fluint l’entrada de joves procedents de l’Àfrica i l’Orient Mitjà? Encara que l’atur juvenil a l’Ori-
ent Mitjà és encara més gran que a Europa i bona part d’aquests immigrants estan disposats 
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a treballar en llocs de treball que no volen els llicenciats europeus, subsisteix un enigma de 
resposta complexa. Inclús als països asiàtics de desenvolupament econòmic més ràpid, la 
proporció de l’atur juvenil duplica o triplica la xifra global.

Alguns experts creuen que els nous sectors laborals, com ara els relacionats amb el món 
digital, només proporcionen faena a uns quants. D’altres creuen que es generen noves ocupa-
cions només als països en via de desenvolupament on els salaris són baixos. Però en el que 
tots coincideixen és a assenyalar que la situació no millorarà en els pròxims anys a pesar del 
final de la crisi econòmica.

Potser caldria aplicar més esforç en una formació més orientada al món del treball o desre-
gular el mercat laboral per al sector jove de la població. El debat prossegueix, però no sembla 
fàcil trobar-hi solucions. La història europea del segle xx coneix de sobres el que passa quan 
les joves generacions perden l’esperança: el feixisme dels anys trenta a Europa va ser un 
moviment dels joves; a més, podem afegir que hauria estat improbable que Hitler accedira al 
poder sense l’existència de sis milions d’aturats a l’Alemanya del 1932.

Afortunadament, la reacció política de la generació jove a Europa ha anat per vies modera-
des. No obstant això, ningú no sap si aquesta reacció política posarà proa cap a la dreta o cap 
a l’esquerra. Els joves es pregunten: per què hem d’estar pitjor que la generació dels nostres 
pares?

Les societats occidentals es basaven en un contracte social no escrit entre joves i grans. 
Ara ens trobem amb el perill que aquest contracte finalitze.

Unitat 6: El text directiu   Pàgina 69

Una alimentació equilibrada i la pràctica habitual d’exercici físic tenen un paper fonamental a 
l’hora de mantindre un estil de vida saludable, tant en l’àmbit físic com en l’àmbit psicològic. 
Dels molts beneficis resultants de dur a terme uns hàbits saludables, un dels més importants 
és afavorir la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària i de l’obesitat.

El fet que en els últims anys s’hagen incrementat tant els casos d’aquests trastorns ha fet 
necessari investigar solucions per a reduir-ne i prevenir-ne la incidència. La conclusió de les 
diferents investigacions és molt clara: les pautes de conductes més eficients són la consoli-
dació d’uns hàbits alimentaris saludables i fer activitat física.

L’alimentació és una part fonamental de la vida. A través dels aliments obtenim els nutri-
ents per a tindre energia per a viure. Però, a més de ser un procés biològic, l’alimentació és 
també un procés emocional i social. Aliments i emocions estan connectats, per això una bona 
alimentació ha de ser agradable, ja que, a més, se sol donar en un context social, per exemple 
una celebració, o de quotidianitat, com ara un sopar en família.

Per a consolidar hàbits alimentaris saludables cal dur a terme una alimentació que siga varia-
da, és a dir, que incloga diferents aliments per a obtindre els cinc grups de nutrients (hidrats de 
carboni, proteïnes, greixos, vitamines i minerals). També ha de ser suficient, ja que ha de contin-
dre la quantitat necessària per a satisfer la demanda de nutrients del cos. I, alhora, adaptada per 
a adequar-se a les necessitats de cada persona segons l’edat, l’activitat física, la faena…

Finalment ha de ser equilibrada, i per a això s’ha de basar en les indicacions de la piràmide 
alimentària que proposa l’Organització Mundial de la Salut. El fet que una alimentació equili-
brada tinga forma de piràmide implica que és important respectar la proporció dels aliments 
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que cal ingerir diàriament, de manera que caldria fer, de quatre a sis racions de cereals i 
fècules (pa, arròs, pasta, patata, llegums…), preferentment integrals; cinc racions de fruita i 
verdura; de dues a quatre racions de llet i derivats (formatge, iogurt…); d’una a dues racions 
d’ous, peixos, carn blanca o llegums; de tres a sis racions d’oli i fruita seca; i de quatre a huit 
gots d’aigua.

A més, cal seguir algunes altres indicacions d’aquesta institució, com ara: que cal fer cinc 
àpats diaris (tres de principals i dos d’addicionals); que el desdejuni siga l’àpat fonamental del 
dia i que, per tant, ha de ser complet amb lactis, cereals i fruita fresca; que no hem d’oblidar 
que el pa, la pasta, l’arròs i la creïlla són aliments bàsics; que cal menjar diàriament fruita, 
verdura i hortalisses mentre que cal menjar dues o tres vegades la setmana llegums; que és 
preferible usar sempre oli d’oliva; i que cal prioritzar l’aigua davant d’altres begudes.

Unitat 7: El text explicatiu   Pàgina 79

La vida té l’origen en l’aigua, fet diferenciador de les zones humides; un terme que s’aplica a 
qualsevol espai cobert d’aigua, de manera permanent o temporal, com ara marjals, llacs, rius, 
barrancs o deltes. El dos de febrer se celebra el Dia Internacional de les Zones Humides, una 
data que recorda la firma a la ciutat iraniana de Ramsar el 1971 de la Convenció Internacional 
per a la protecció d’estos espais. La llista inclou més de dos mil paratges de cent seixanta-huit 
països, entre els quals estan les Llacunes de la Mata-Torrevella, les Salines de Santa Pola, el 
Fondo d’Elx-Crevillent, la marjal de Pego-Oliva, l’Albufera de València o el Prat de Cabanes 
-Torreblanca. El Catàleg de zones humides de la Comunitat Valenciana inclou fins quaranta-huit 
espais protegits.

Al començament del segle xx, els aiguamolls eren considerats majoritàriament llocs insa-
lubres i inhòspits, focus de malalties que era millor dessecar i combatre. Un món dur, carregat 
de dificultats que Vicent Blasco Ibáñez retratà en les novel·les que tenen l’Albufera com una 
protagonista més. La lluita contra els elements per a conquistar la terra i els conflictes socials 
que narra Cañas y barro és el context precursor de la relació amorosa entre Tonet i Neleta. 

Hui sabem que estos espais aporten importants beneficis ambientals. Funcionen com a 
depuradores naturals, autèntics renyons del medi ambient, que filtren els contaminants. A 
més serveixen de depòsits d’aigua permanent, frenen la intrusió marina, redueixen els efectes 
de les inundacions al temps que ofereixen refugi i aliment a una gran varietat de fauna i flora, 
entre altres funcions.

Espais com l’Albufera de València aporten un atractiu turístic envoltat de gastronomia i 
tradició que suposa un potencial únic a Europa, on no hi ha cap ciutat amb una zona humida 
dins el terme, si n’exceptuem Venècia. El 1911 l’Ajuntament de València va pagar un milió de 
pessetes pel llac i la devesa a la Corona d’Espanya; hui, segons un estudi de la Universitat Poli-
tècnica de València, el preu estaria al voltant dels 3.300 milions d’euros. Posar preu a un espai 
és una manera explícita de “fer entendre a la societat tot el que aporten els aiguamolls”, com 
explica el director de l’estudi, Vicent Estruch. La xifra es calcula a partir d’enquestes i té pre-
sent l’apreciació dels entrevistats sobre el valor del paisatge, l’atractiu turístic o la biodiversitat, 
a més dels beneficis econòmics d’activitats com ara la pesca, la caça o el cultiu de l’arròs.

Però l’estat dels aiguamolls és endèmicament dramàtic i estan en greu regressió a tot el 
món. La falta d’aigua, que es desvia per a altres usos, la dessecació, la contaminació i els 
fenòmens de sequera agreugen la situació. Espais com l’Albufera de València s’han convertit 
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en un abocador de residus urbans, industrials i agrícoles durant bona part del segle xx fins que 
entraren en funcionament les depuradores. 

Un estudi recent de l’organització SEO-Birdlife assegura que l’Albufera, el Delta de l’Ebre i 
Doñana “podrien entrar en un punt de no retorn”, si no es prenen mesures decidides en els 
pròxims anys per a resoldre la quantitat i qualitat d’aigua. El treball recorda que el parc natural 
valencià, a pesar de les mesures correctores introduïdes des dels anys huitanta, continua te-
nint abocaments de substàncies com fosfats i nitrats, procedents de detergents i fertilitzants, 
que generen un excés de nutrients que fan créixer les microalgues responsables del color 
verd fosc de l’aigua. 

La principal contribució mediterrània al calfament global és l’alteració dels usos del sòl, com 
reitera des de fa dècades el Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani, que recorda que la 
desaparició de coberta vegetal davall el ciment contribueix a alterar el règim de precipitacions 
que, quan es produeixen, augmenten els seus efectes per la destrucció dels sistemes natu-
rals de drenatge. A més, les ampliacions dels ports modifica els corrents marins i provoca la 
disminució d’aportació de sediments a les platges; mentre la desviació de rius i la disminució 
de precipitacions han contribuït a reduir eixes aportacions en un context de calfament global. 
Tot unit a l’expansió de les construccions costaneres que fan desaparéixer els cordons de 
dunes, un sistema natural de defensa davant l’acció d’un temporal.

Un altre dels beneficis que aporten les zones humides és contribuir a reduir els efectes dels 
temporals. És evident, que la seua presència i conservació és necessària per a mantindre un 
món més “biodiversament” sostenible.

Unitat 8: El text descriptiu   Pàgina 92

Elx és una ciutat valenciana capital de la comarca del Baix Vinalopó. La població total del mu-
nicipi superà, el dos mil onze, els dos-cents trenta mil habitants, de manera que és la tercera 
ciutat més poblada del País Valencià, la segona de la província d’Alacant, la vintena a escala 
estatal i la quarta si excloem les capitals de província. L’àrea metropolitana d’Alacant-Elx, és la 
huitena més poblada d’Espanya, amb més de set-cents mil habitants.

El Palmerar d’Elx és el més gran d’Europa i ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO. Com també ho és el Misteri d’Elx, un drama sacre medieval cantat en valencià, 
que tracta la mort i assumpció de la Mare de Déu.

La història d’Elx comença a l’Alcúdia, jaciment en què es troben deixalles des del neolític 
fins als visigots. En l’època ibera, la de més esplendor, es talla la Dama d’Elx, bust d’una dona 
ricament abillada i una de les peces més importants d’aquesta etapa, que roman al Museu 
Arqueològic Nacional de Madrid malgrat les reiterades peticions de devolució. 

En el segle cinqué abans de Crist va ser fundada la ciutat ibera d’Ilici. Amb l’arribada dels 
romans, es va desenvolupar un procés de formació d’una colònia poblada amb veterans de les 
Guerres Càntabres que passaria a anomenar-se Colonia Iulia Illici Augusta, entorn del vint-i-sis 
abans de Crist.

Davall el domini musulmà, en l’edat mitjana, la ciutat es va establir en l’emplaçament actu-
al. Arran de la conquesta cristiana, la ciutat va passar a la Corona de Castella i, finalment, el 
mil tres-cents cinc, Elx va ser cedida al Regne de València.

Els segles setze i dèsset són conflictius. Tant el fracàs de la revolta de les Germanies com 
l’expulsió dels moriscos van suposar una greu crisi econòmica i demogràfica. A pesar d’això, 
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crida l’atenció l’aparició d’activitats relaciones amb l’oli i el sabó, però el segle díhuit comença 
amb l’abolició dels Furs, que torna a generar forts enfrontaments entre diferents sectors de 
la societat il·licitana. 

Arran de la forta crisi agrària, apareix la indústria espardenyera. Cap al final del segle dènou, 
s’instal·len màquines de cosir que faran que una part important de la població visca de la fae-
na relacionada amb el jute i la trena.

Durant el regnat d’Amadeu de Savoia, li va ser atorgat el títol de Ciutat mentre apareixia una 
oligarquia de fabricants d’espardenyes i de calcer. I durant la dictadura de Primo de Rivera, 
aquesta oligarquia impulsaria millores com ara el clavegueram, escoles o escorxadors, mentre 
els obrers comencen a organitzar-se i creen sindicats i partits polítics.

La Segona República fou un període convuls amb vagues, tancaments patronals i confis-
cació de finques pels sindicats. La Guerra d’Espanya deixà una difícil situació que es va co-
mençar a recuperar a partir dels anys cinquanta gràcies a la indústria i que es consolidà en la 
Transició amb una forta recuperació demogràfica propiciada per la immigració.

Actualment, l’agricultura hi ha perdut pes econòmic però continua sent un sector important 
que els darrers anys s’orienta cap als productes d’ús no alimentari, mentre el comerç i el turis-
me són activitats importants en tota l’àrea metropolitana. No obstant això, el sector econòmic 
per excel·lència és l’industrial i gira entorn del calcer, del qual Elx és la principal productora a 
escala estatal i una de les més importants d’Europa.

Segons un estudi de la Generalitat Valenciana, al final del segle vint quasi un terç de la 
població parlava a casa principalment en valencià. Al Camp d’Elx, el valencià és clarament 
majoritari i amb més de les tres quartes parts de valencianoparlants en les pedanies del sud 
de la ciutat com ara Baia, Asprella, la Foia o Matola. Segons l’últim cens lingüístic, més d’un 
quaranta per cent de la població afirma saber parlar valencià.

Unitat 9: El text predictiu   Pàgina 102

Si tanquem els ulls i intentem imaginar-nos com seran les aules del futur, de ben segur que el 
primer que ens pot passar pel cap és un espai que no es construeix a partir de taules alinea-
des enfront d’una pissarra.

A partir d’ací la cosa es complica. És difícil intuir el futur; qui podia preveure fa cinc anys 
l’impacte de les tauletes digitals o de les xarxes Wi-Fi a les escoles? I la irrupció de les pissar-
res digitals interactives encara que s’acaben utilitzant com a pissarres analògiques clàssiques?

Ara com ara, planificar i preveure el disseny de les aules més enllà d’un termini de cinc anys 
és impossible de predir amb la velocitat actual de l’evolució tecnològica. Però podem tindre en 
compte alguns criteris que ens poden ajudar a imaginar aquest futur.

 Disposaran d’espais que fomenten el treball col·laboratiu. La distribució de seients amb 
una flexibilitat que facilite les transicions ajudarà els estudiants. Cal pensar en clau de les ne-
cessitats que tindran: accés a Internet, solucions per a carregar les bateries… En una escola 
on s’imposarà el BYOD (sigles en anglés per a definir la necessitat de portar damunt els dis-
positius mòbils privats) caldrà compartir i interactuar de manera que, potser, tota una paret de 
l’aula farà de pantalla interactiva, o les taules mateixes.

S’usarà el núvol per a generar dinàmiques de treball col·laboratiu i d’equip, de compartir 
notes, de fer treballs… La domòtica aplicada a l’aula també pot generar millors ambients per 
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a la col·laboració, per exemple controlant la il·luminació per a crear subespais diferents o per a 
adequar-la al tipus de contingut que s’estiga desenvolupant en cada moment.

Tindran en compte tant la connectivitat com el connectivisme. Serà clau garantir que arribe 
senyal a tots els racons del centre, però no sempre serà fàcil en edificis singulars i antics amb 
grans murs. Caldrà foradar i enderrocar parets. El connectivisme implica que el coneixement 
es distribueix a través d’una xarxa de connexions i això implica que cal ser hàbils en la cons-
trucció d’aquestes xarxes i de les instal·lacions.

Caldrà oferir suport i mentorització al professorat. Si tothom veu clar que un equip de 
jugadors de futbol necessita l’entrenador, l’entrenador de porters, el preparador físic, els en-
trenadors especialitzats en jugades d’estratègia, els que observen els competidors, els que 
analitzen les dades dels partits, els psicòlegs… Podem deixar sol el professorat per a educar i 
garantir els aprenentatges? No, rotundament no. Es necessitaran mentors amb qui compartir 
dubtes i errors sense tindre por ni passar vergonya; un assessor que els ajude a tindre èxit a 
l’aula.

A pesar d’això, el contingut curricular continuarà sent l’eix vertebrador principal. Aquestes 
aules del futur han de servir i estar orientades a la missió fonamental de l’aprenentatge dels 
estudiants; de tots, també d’aquells amb necessitats específiques. El disseny, la forma i les 
tecnologies de l’espai han de donar suport al pla d’estudis.

En qualsevol cas, en el disseny de les aules del futur ens faran falta grans dosis d’empatia 
per a satisfer les necessitats reals dels alumnes, de les famílies i del professorat. Escoltar els 
usuaris és l’única manera d’alliberar les restriccions actuals sobre la manera com pensem les 
aules i les escoles.

Unitat 10: Les recensions   Pàgina 114

M’ha agradat tant aquesta novel·la que mai obligaré cap alumne a llegir-la. Per a mi ha sigut 
un plaer i, com diu Daniel Pennac, hi ha verbs que no toleren l’imperatiu, com llegir o estimar.

Parlant amb el meu germà Amand, em deia que Gràcies per la propina no és una novel·la 
de Ferran Torrent, sinó la novel·la de Ferran Torrent. En té d’altres de molt ben elaborades i 
divertides. També em va agradar molt L’illa de l’holandés, però aquesta crec que la va escriure 
en estat de gràcia.

Per acabar-ho d’arredonir, n’hi ha una versió en cine meravellosa, dirigida per Francesc 
Bellmunt el mil nou-cents noranta-set; un dels pocs casos de novel·les portades al cinema de 
manera digna i que no destorba la versió literària, ja que si veus la pel·lícula no és estrany que 
vulgues llegir la novel·la, i a l’inrevés.

La història transcorre en el poble de ficció valencià de Benicorlí durant els anys posteriors a 
la Guerra d’Espanya. Narra els records d’infància i joventut dels germans Ferran i Pepín Torres, 
que viuen amb una mare que ha caigut en la depressió arran de la mort d’un pare que els ger-
mans no han conegut. Expulsats de l’escola per discutir amb un professor, dos oncles solters 
fan la funció paterna i els introdueixen en la vida adulta. Especialment Tomàs que els ofereix 
faena i de la mà del qual acaben coneixent els seus peculiars amics i, també, tot un nou món 
que inclou el cinema, els night-club de l’època, els combats il·legals de boxa, les sales de ball, 
el món del treball… 

Diversos esdeveniments fan passar, a poc a poc, els germans des de l’adolescència fins a 
la vida adulta en la difícil postguerra valenciana. La narració mostra la peculiar iniciació a la vida 
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d’aquests dos joves en un entorn farcit de convencionalismes socials i morals tot construint 
un relat personal, intimista i tendre.

Aquesta entrada només vol ser un senzill homenatge a aquesta obra que ens aproxima a la 
vida quotidiana d’un poble de la rodalia de València durant la dictadura franquista, la repressió 
política i, sobretot, moral o la divisió i desigualtat de les classes socials. Però també hi troba-
rem sexe, o, més ben dit, desig sexual, i també bonhomia, germanor, lleialtat entre persones, 
ganes de viure i de ser feliços.

No vull acabar d’explicar l’argument per a motivar a la lectura o al visionat de dues obres; 
a més a més, el podeu trobar en qualsevol altre web. Tampoc vull enrotllar-me explicant el 
llenguatge tan ben treballat, ni en la passió vital dels personatges que hi apareixen, ni en les 
situacions còmiques i tràgiques que els toca viure, ni vull copiar fragments típics, ni vull caure 
en una emotivitat coenta.

Sí que vull dir que paga la pena llegir Gràcies per la propina i que, per a mi, és una de les 
poquíssimes novel·les dignes valencianes. És, en definitiva, una novel·la contra l’imperatiu, 
contra l’imperatiu de tota mena, i que et fa somriure molt, i de vegades plorar. Com a mi 
m’agrada.


