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     La Maria es rentava deu vegades al dia. Pensava que el seu home ja no la besava perquè feia 

mala olor. Ho havia llegit en una revista: després dels trenta, els petons de les dones fan pudor. 

Creia que tenia el cos ple de verdet, com si fos una cambra resclosida, on no entrava mai un raig 

de llum. Potser la mala olor començà el dia en què el metge li va dir que no podia tenir fills. 

Pensava que la sang que se li escolava tots els mesos era com la brossa, que no servia per a res, 

com la mala olor. Per aquesta raó, també pensava, a casa no hi havia ni diners ni amor. 

       Però  un  dia  tot  canvià. Va arribar  el  seu  home  i  li  féu  un  petó al clatell. I, a la Maria, li va 

desaparèixer el regust dels seus pensaments. La besà al clatell com abans i ella sentí una altra 

vegada un corrent a l’espinada. Se li enravenà el cos, se li endurí la pell. El corrent era suau i 

enervant alhora. El seu home li va dir «mira, avui dia fins els pobres podem viatjar. Abans de morir, 

vull veure la terra de les girafes». Li ensenyà un fullet de colors virolats. La Maria hi va veure dos 

camells que semblava que deien que sí, els ulls com a agulles de cap i el morro carregat de  

paciència. «Sembla que fan capcinades», va dir. I  una  altra  vegada  el  corrent  a  l’espinada, la 

pell tibant. Després hi va veure els arenys del desert, d’un groc que murmura, mercats que 

desperten pors i desvetllen secrets, elefants que travessen rius amb lentitud de segles i mesquites 

daurades, lluents com la vaixella d’una tsarina. 

        L’home de la Maria posà un dit en un punt: «Anirem aquí, a la reserva de Samburu, més enllà 

del Mont Kenya, a tocar de les terres prohibides. Vull veure les girafes reticulades». 

     Tot va ser ràpid com un pensament. L’home de la Maria demanà un crèdit, ella empenyorà les 

joies de l’àvia. Ja no sentia res quan ell es girava d’esquena a la nit. El seu cos no feia mala olor i les 

cèl·lules de la tristesa s’apagaren dins el cervell. Pujava les escales com una núvia i somreia a la 

caixera del supermercat. La Maria es veié com una dona amb esperança. Mai no havia pensat en 

les girafes reticulades, fins i tot n’ignorava l’existència. Però ara somniava en el dia en què 

deixarien les maletes al rebedor, en el dia en què arribarien carregats d’imatges i de paraules, en 

les tardes de diumenge, en les copes altes de xampany, d’aquestes que fan clinc. 
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a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text 

  

 El text escrit per Montserrat Roig, fragment d'un dels contes d’El cant de la 

joventut, té un tema predominant que dóna coherència al text. Es tracta la 

problemàtica d'un matrimoni, a partir de la falta de diners, de fills i d’amor, amb la 

intenció comunicativa d’explicar com imaginar l’aventura d’un viatge, o millor, 

recrear una il·lusió, fa canviar la vida, recuperar la confiança, l'autoestima i l’amor 

perdut.  



 

 

 Consta d’una estructura externa dividida en quatre paràgrafs. I una estructura 

interna que distingeix 3 parts bàsiques. Com que es tracta d’una narració, el primer 

paràgraf correspon al plantejament on introdueix la situació inicial. Es presenta el 

personatge principal, Maria, la qual es sent bruta per l’edat i per no haver tingut fills,  

cosa que la fa sentir que no val per a res i com a conseqüència -introduïda pel 

connector de conseqüència "Per aquesta raó”(l.6)- troba que falten amor i diners a 

casa. 

 A continuació comença el nus (l.7-18) on un connector de contrast “Però” i un 

temporal “un dia tot canvià” tenim una nova situació, apareix el fet que 

desencadena l’acció: després de donar-li un bes a la dona, cosa que provoca 

tendresa i desig en ella, la il·lusió d’embarcar-se en l’aventura d’un viatge, encara que 

hagen de demanar un préstec i empenyorar les joies de l’àvia, fa que torne el desig 

sensual.   

 Finalment, al desenllaç (l.19-25) se'ns mostra una protagonista que canvia la 

percepció de la vida, fins i tot la mania de la mala olor. Apareix com una dona 

esperançada i il·lusionada com una núvia que somriu la gent desconeguda i tot pel 

viatge, “Maria es veié com una dona amb esperança”(l.22).  

 

b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies.   

 

El text es resumeix així: 

  Maria sent que fa mala olor, per això l'home no la besa, fa olor des que sap 

que no pot tindre fills però, després un dia el seu marit li fa un bes que li provoca 

l’excitació i li anuncia que faran un viatge encara que hauran de demanar un préstec i 

empenyorar les joies de l’àvia.  Aquesta nova il·lusió canvia la vida de Maria, un 

viatge a Àfrica per veure les girafes i la il·lusió del seu home fa que recupere el desig i 

l'esperança i es queda imaginant i celebrant la tornada del viatge.   

 

c) Tipologia textual 

 

 La seqüència extreta d'una novel·la de Montserrat Roig, i el seu caràcter 

narratiu i literari vindran a marcar una estructura clàssica amb ordre cronològic, 

que està narrat en 3ª persona (exemple), el narrador de la qual és omniscient 

(exemple). Es relaten unes escenes sobre la vida matrimonial de Maria i el seu marit 

que esdevenen en un temps poc determinat i imaginem que a sa casa. 



S'hi combinen seqüències pròpies de la tipologia narrativa com són la descriptiva, 

que té una clara i extensa presència al llarg de tot el text, però fonamentalment en el 

primer i el quart paràgrafs (citeu alguns exemples). I també la dialogada la qual 

apareix a través l'estil reportat durant la conversa en estil directe que mantenen 

Maria i el seu marit al voltant del viatge i els camells del fullet (línies 10-11, 13 i 17) o 

a la xicoteta intervenció del metge en estil indirecte (l.4). 

 

d) Identifica les veus del discurs 

 

 El caràcter narratiu d'aquest fragment ens fa parlar d'un narrador que apareix 

en 3a persona i per tant extern, a més a més, és omniscient ja que sap i coneix els 

pensaments i sentiments del personatges com demostra l'exemple:  

 "La Maria es rentava (3a pers) deu vegades al dia. Pensava (omnisciència) que el seu home".  
 

 D'altra banda hem de comentar la presència d'altres veus, les enunciadores, 

que apareixen al text a través del discurs reportat. En aquest cas podem observar 

com Maria i el seu marit parlen en estil directe a les línies (10-11, 13 i 17). 

 

Maria és la protagonista i és un personatge versemblant i redó. Se'ns presenta com 

una dona dèbil psicològicament, la imaginem molt dependent de l'home i amb una 

autoestima molt baixa. Aquest sentiment, però, canvia i evoluciona a partir del 

segon paràgraf fins el final on apareix una Maria feliç i esperançada.  

 

La figura del marit, en canvi, resta menys detallada. Aquest és un personatge 

secundari i pla i podem intuir que és un home treballador que viu la vida de manera 

monòtona, però que quede clar que tot açò no es diu de manera explícita al text. Sí 

que sabem segur que desitja viatjar a Kènia abans de morir.  

 

Per acabar, cal citar la veu d'un personatge absolutament marginal que apareix al 

principi del fragment. Estem parlant del metge que s'introdueix a través de Maria en 

estil indirecte (l.4) quan li diu que no podrà tindre fills. 

  

 

 

 

 

 



2. Anàlisi lingüística del text    

 

a) Identifica la pronunciació dels elements subratllats   

1. besava (línia 1): sonora    5. cos (l.9): oberta  

2. olor (l. 2): tancada    6. terra (l.11): oberta 

3. tots els (l. 5): sonora     7. La Maria es rentava: elisió 

4. brossa (l. 5): oberta    

 

b) Indica a quins elements fan referència els pronoms febles subratllats i quina   

funció sintàctica realitzen    

 

1. Ho havien llegit en una revista (línia 2): fa referència a després dels trenta, els petons de 

les dones fan pudor. CD.   

2. La besà al clatell com abans (l. 8): fa referència a la Maria. CD.   

3. Després hi va veure els arenys del desert (l. 14): fa referència al fullet. CClloc.   

4. Li va desparéixer el regust  dels seus pensament (l.8): Fa referència a Maria. CI.     

 

c) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules al text o indica’n un 

sinònim. 

 

1. embafador (línia 8): Un cosa de menjar  que és molt dolça o molt greixosa i costa 

d’empassar; pesat, carregós, fastigós.   

2. empenyorà (l.19): Donar una cosa com a garantia de pagament d’un deute; 

engatjà, hipotecà.   

3. pujava (l. 21): Anar de baix a dalt, d’un punt a un altre situat a un nivell més alt; 

muntava, ascendia, s’enfilava.   

4. ignorava (l. 23): No saber (alguna cosa), no tenir coneixement o notícia (d’una 

cosa); desconeixia, no sabia, no tenia coneixement 

5.  A tocar de (l.18): Estar al costat de/ a prop d'alguna cosa, lloc o persona.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



c) Indica els recursos expressius de caràcter literari presents al text. 

 

S’hi poden observar alguns recursos expressius de caràcter literari propis d’un 

registre literari, com són:  

 

1.- Les comparances: “com si fos una cambra resclosida”(l.3), “la sang ... era com la 

brossa”(l.5), “ulls com a agulles de cap”(l.12), “lluents com la vaixella d‟una 

tsarina”(l.16), “com una núvia”(l.21),” ràpid com un pensament”(l.19).  

 

2.- La Isotopia, o repetició d’un concepte: paraules o expressions del primer paràgraf 

que contribueixen al pessimisme o desànim (“mala olor”, “pudor”, “no entrava mai 

un raig de llum”, “no podia tenir fills”, “no servia per a res”, “no hi havia ni diners ni 

amor”, etc.).  

 

3.- Personificacions: “un groc que murmura”(l.14), “mercats que desperten pors i 

desvetllen secrets”(l.15).  

Metàfores: “les cèl·lules de la tristesa”(l.21), “amb lentitud de segles”(l.15), “morro 

carregat de paciència”(l.12).  

Recursos sintàctics repetitius, estructures en paral·lel: “se li (...), se li “(l.9), “el dia en 

què (...) el dia en què”(l.24).  
                                       


