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València, 3 de març del 1523
En el record t’esguarde bell, muntanya resplendent, presagi que endevine, llum d’aigua de caires boirosos, olor màgica
que m’encisa.
Busque la volença de la meua vida al mar dels teus ulls. Amorós, acarone el teu cos de porpra, miratge  que m’envolta,
campana de cristall que m’esclavitza.
I les nits de radiants besllums, en el record inassolible, sempre en el record, la boca recerca els il.lusoris llavis, troba
desitjada que m’exalta.
Ara bese, laberint de la meua certesa, els teus cargolats cabells; però m’adone que el teu cos de déu grec ja no hi és ,
ni m’encercla el teu somrís de blanques dents, ni les teues llarguíssimes mans recorren deleroses  els meus muscles.
I t’evoque, i et veig com un miracle, al llindar de la panisseria on treballaves, mans enfarinades, tímid i content, sant que
em venera, quan jo passava cada matí devers la Seu.
Ets per a mi com una quimera, com un deliri, com un somni enfebrat del qual no vull allunyar-me; et veig a cada hora, a
cada instant...Adés jovial, despullant-te darrere els joncars, adés cançonejant entre àlbers, o bé jaus tranquil damunt
l’herba. O ja en les verdoses aigües del braçal, diàfanes veladures embolcallen el teu cos nu que tant estime, el teu cos
surant un destí insondable.
                                              Mossén Adrià

Josep Lozano, Crim de Germania, 3 i 4
PREGUNTES:

1. Fes un breu resum del contingut del text. (Sintetitza en unes línies i amb paraules pròpies el que
diu el text: Idea/ idees i la seua intenció).

2. Respon les següents preguntes:

A. Com classificaries aquest text, des del punt de vista de la tipologia de text? Raona la
teua resposta.

B. Subratlla al text 2 recursos literaris. Identifica’ls i explica’ls segons el text.

3. Fixa’t en els termes o expressions següents que apareixen en el text i contesta les següents
qüestions:

A. miratge  : Categoria gramatical i definició de la paraula, segons el text.

B. hi és  : Categoria gramatical i a quin sintagma fa referència segons el text. (hi)

C. deleroses : Categoria gramatical i definició de la paraula, segons el text.

4. Expressió escrita. Redacta un text d’una  extensió mínima de 100 paraules (10 línies) sobre una
de les següents opcions:

A. Un text narratiu on continues la frase extreta del text:

“Ets per a mi com una quimera, com un deliri, com un somni enfebrat del qual no
vull allunyar-me; et veig a cada hora, a cada instant... “

B. Un text descriptiu on continues la frase extreta del text:

“En el record t’esguarde bell, muntanya resplendent, presagi que endevine, llum
d’aigua de caires boirosos, olor màgica que m’encisa.”


