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T’ha agradat?
La ressenya és un tipus específic de crítica que es fa sobre una obra literària, un article o una altra publicació. La 
funció d’aquest gènere no és només valorar-ne els aspectes positius i negatius, sinó també fer-ne una descripció. 
L’objectiu és que el públic es faci una idea del que trobarà en l’obra ressenyada.

  Observa i analitza
01 |    Llegeix aquesta ressenya: 

Joan Portell, dins Faristol, 11-2016

a Quina part de la ressenya és subjectiva? En quins paràgrafs predomina l’objectivitat?
a Quina és la principal crítica que fa l’autor de la ressenya a l’obra analitzada?
a Quin valor positiu en destaca?
a  Penses que un escriptor ha de tenir en compte les valoracions dels crítics envers la seva obra?  

I un lector? Per què?
a Coneixes el llibre que s’hi analitza? Estàs d’acord amb la valoració?

Allò de l’avi

Allò de l’avi
Anna Manso
Cruïlla, Barcelona, 2016
184 pàg.

Tot comença quan en Salva, net d’un dels 
mecenes de la cultura catalana de més re-
nom –us recorda algú?–, amb qui manté 
una relació molt estreta, ens descriu la seva 
vida folgada i els privilegis de portar per 
cognom Canoseda, el distintiu d’una de 
les famílies més influents al país, cosa que 
li permet fer sense tenir cura de res, per-
què l’avi, el seu avi, el protegeix com si 

d’un àngel de la guarda es tractés. Però aquesta vida tan fàcil de sobte fa un 
gir de 180 graus i tot comença a tenir un caire diferent. Per què? Doncs 
perquè l’avi resulta que no és el que aparenta i el món d’en Salva s’enfonsa 
sota els seus peus. 
A partir d’aquí, la novel·la s’endinsa fins a plantejar la qüestió final, una 
pregunta que potser no tots estaríem preparats per respondre i davant la 
qual el protagonista pren una determinada decisió força allunyada d’aque-
lla que èticament potser pensaríem que caldria prendre.
Manso ha bastit una novel·la ben travada en la qual la primera mitja part, 
fins a la pàgina 79, ens prepara el terreny; transcorre amb certa desídia, 
però a poc a poc va prenent velocitat fins a acompanyar el lector cap a unes 
pàgines finals de pur frenesí. Però què faríeu vosaltres en el seu cas? La so-
lució la trobareu en la lectura d’Allò de l’avi. 

Valoració del crític: ★★★★                                 

Títol
És introductori i no ha de coincidir 
necessàriament amb el títol de l’obra

Fitxa de l’obra
Recull les dades
de publicació de l’obra

Descripció
Analitza les característiques
del llibre

Valoració crítica
Sempre està
argumentada
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   Planifica i escriu
02 | Escriu la ressenya de l’últim llibre en català que hagis llegit.

1r   Abans de començar, si cal, rellegeix el llibre i documenta’t sobre l’autor.

2n   Recorda que has d’incloure-hi les dades del llibre: títol, autor, editorial  
i lloc, i any de publicació.

3r   Comença la ressenya amb una descripció del llibre.

4t   Valora’n el nivell general i explica tant allò que t’ha agradat com el que 
no. Utilitza diversos tipus d’arguments.

5è   Revisa el text d’una manera atenta i crítica i comprova que no has obli-
dat cap element.

03 |  Entra al blog de ressenyes literàries Llibres al Replà i busca-hi algun dels 
llibres que has llegit fa poc o escull algun dels articles que planteja. Pen-
sa si hi estàs d’acord o en desacord, i escriu-ho en forma de comentari, 
seguint l’estil d’una carta al director.

  Escolta i parla
04 |    Escolta aquesta crítica i digues almenys un aspecte positiu i un de nega-

tiu del disc que es valora.

05 |    Elabora la crítica d’un disc i enregistra-la com si fos per a la ràdio.

1r   Abans de començar, documenta’t sobre el grup o l’artista, repassa 
quins treballs ha fet prèviament i com han estat valorats.

2n   Comença la ressenya amb una descripció tècnica de l’àlbum: quan ha 
estat publicat, qui hi ha participat, nombre de peces... Pensa que és un 
text per ser escoltat, ha de semblar que no està escrit: fes frases curtes.

3r   Valora el disc en general, i, després, repassa cada peça.

4t   Revisa el text d’una manera atenta i crítica.

5è   Finalment, enregistra’t llegint, amb naturalitat, el text.

  Reflexiona i opina
06 |    Torna a llegir la ressenya que has escrit en l’activitat 2 i contesta:

a) Hi has inclòs la descripció del llibre?
b) Aportes arguments suficients en la teva valoració?

 Valora el que has après

PAuTEs PEr FEr-Ho bé

• Vocalitzar

• Utilitzar una entonació adequada

• Fer les pauses que calguin

•  No parlar ni massa fort ni massa 
fluix

•  etc... 

!


