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les línies del text, de cinc en cinc, per a facilitar-ne les referències.
1 Numera

2 L
 legeix atentament el text més d’una vegada i busca en el diccionari les paraules

de les quals desconeixes el significat.

el fragment, és a dir, situa’l en el temps i en l’espai. Has de buscar
3 Contextualitza

en els manuals de literatura i en les enciclopèdies informació sobre:

– l’autor i la seva obra,
– el moviment estètic i el gènere literari a què pertany l’obra,
– l’obra a què correspon el fragment i situar-lo dins d’aquesta.
els mots i les frases clau del text.
4 Subratlla

el text (unes 5 o 6 línies).
5 Resumeix

el tema del text a partir de l’argument. Redacta’l de manera clara i breu.
6 Extreu

Et pot ser d’ajut el títol de l’obra i el resum que hi sol haver a la contracoberta
o la solapa del llibre (si el tens a mà).

l’estructura del text: precisa les parts en què es divideix i les relacions
7 Identifica


que hi ha entre elles. Tingues presents els diversos tipus d’estructura: enumerativa,
circular, paral·lela, analitzadora... És convenient que facis un esquema que demostri
l’estructura que creus que presenta el text.

si és un poema, els recursos mètrics i versificatoris:
8 Analitza,

– tipus de vers: tetrasíl·lab, hexasíl·lab, decasíl·lab, alexandrí...
– classe de rima: consonant, assonant, masculina, femenina...
– model d’estrofa i de composició: tercet, quartet, octava, sonet, romanç...
9 L
 ocalitza en el text les figures retòriques que ha fet servir l’autor i esbrina’n el

significat. T’anirà bé classificar-les en:

– les que actuen sobre la forma externa de les paraules: al·literació, onomatopeia...
– les que afecten la sintaxi: polisíndeton, el·lipsi, hipèrbaton, paral·lelisme...
– les que incideixen en la semàntica, conegudes com a trops: comparació, metàfora,
sinestèsia, metonímia...
– les que modifiquen la lògica d’un sintagma o una oració: anàfora, antítesi,
personificació...
una conclusió que inclogui el més important del que s’ha analitzat
10 Redacta

anteriorment. A més, pots donar l’opinió, sincera i raonada, sobre el text.
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