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El text narratiu serveix per explicar-nos unes 
accions o uns fets, que poden ser reals o 
imaginaris, i que es desenvolupen en un 
temps i en un espai determinats. Aquests 

fets estan relacionats entre si i constitueixen 
una història.



Característiques principals:

● Solen estar escrits en prosa.
● Hi ha la presència d’un narrador que explica la història.
● S’hi inclouen descripcions i diàlegs.
● Tota obra narrativa sempre presenta almenys un 

conflicte: una situació problemàtica que cal afrontar i, 
finalment, resoldre.



Elements de la narració

❖ L’acció
❖ L’espai
❖ El temps
❖ Els personatges
❖ El narrador



L’acció o el desenvolupament dels fets

● Plantejament o introducció: es presenta la situació i l'inici del 
conflicte, situa la història i presenta els personatges.

● Nus o desenvolupament: cos central de la narració, mostra un 
seguit d’accions. 

● Desenllaç o conclusió: es resol el conflicte i s'acaba la història. 
Pot ser:
a.  Tancat: el conflicte es resol.
b. Obert: el conflicte no es decideix de manera clara i el lector 

pot imaginar diversos finals.



L’espai i el temps

L’ espai és el lloc o llocs en 
què es desenvolupa l’acció. 
Pot anar canviant al llarg 
del desenvolupament de 
l’acció i pot ser real o fictici.

Quan s'analitza el temps, s'han de 
diferenciar.

● El temps històric permet situar 
l’acció en una època 
determinada, que pot ser 
passada, present o imaginària.

● El temps narratiu és el temps 
en què es desenvolupa l’acció, 
el temps que triga a 
desenvolupar-se l’acció 
narrada.



Els personatges
Són els éssers, generalment persones, que intervenen en l'acció. Poden ser principals 
i secundaris.

● Personatges principals: intervenen en l'acció amb més intensitat i tenen una 
influència decisiva en el desenvolupament de la història i en el desenllaç. 
Protagonista i antagonista.

● Personatges secundaris: intervenen poc en el transcurs de la narració, o ho fan 
amb una certa intensitat, però en pocs episodis. Ajuden el protagonista a dur a 
terme la seva tasca o la hi dificulten.

★ Personatges plans: són simples, tenen una caracterització esquemàtica, i no 
evolucionen.

★ Personatges rodons: són complexos i experimenten canvis, estan definits amb 
molts trets i evolucionen al llarg de la narració.



El narrador
És la veu que ens relata els fets que passen a la història. No l’hem de confondre 
amb l’autor. 

● Narrador intern: algun personatge de la història (pot ser el protagonista o un 
personatge qualsevol), perquè està implicat en la història. Usa normalment la 
primera persona. 

● Narrador omniscient: se situa fora de la història i ens la presenta des d’un 
punt de vista extern, com si ho ves des de fora i tengués un coneixement total 
i detallat de tot el que passa ( el que passa , el que passarà, el que pensen i 
senten els personatges…). El relat està escrit en tercera persona.



Tècniques narratives



La narració
En qualsevol novel.la trobam diferents tipus de tècniques o procediments narratius que 
apareixen combinats de manera equilibrada:

● Sumari narratiu: la història fa un salt en el temps. Permet que el relat avanci més 
ràpidament i ens estalvia aspectes que no són importants per al desenvolupament de 
l’argument.

● Analepsi o flaixback: en aquest cas la narració s’atura i ens situam davant d’uns fets 
anteriors als que s’estaven detallant i que són necessaris per a la comprensió del fil 
argumental.

● Prolepsi o flashforward: també pot passar que se'ns narrin esdeveniments futurs, 
anticipacions pel que fa al present de la història, de manera que se'ns permet conèixer 
per endavant fets que succeiran més tard.



La descripció
Representa una aturada momentània de l’acció per presentar els detalls de la 
realitat. 

Pot ser la presentació d’un espai o un ambient o bé la descripció d’un personatge.

Els personatges ens poden ser presentats pels seus trets físics  (descripció 
física) o pel caràcter i la manera de relacionar-se amb els altres (descripció 
psicològica).



El discurs
És la tècnica narrativa que reflecteix les paraules o el pensament dels 
personatges. 

● Diàleg: els personatges parlen entre ells. És la forma més habitual de 
discurs. Pot ser:
○ En estil directe: si les paraules dels personatges ens són transcrites 

tal com les diuen.
○ En estil indirecte: si el que diuen els personatges ens és explicat pel 

narrador. 
● Monòleg: en alguns casos un personatge parla amb si mateix.



Els gèneres narratius



La narrativa popular o tradicional
De transmissió oral.

Solen ser històries anònimes i que pertanyen a la cultura popular. 

Sovint hi ha diverses versions sobre un mateix argument, ja que s’han 
produït nombroses transformacions amb la seva transmissió.

Finalitats: entretenir i moralitzar sobre aspectes de la vida quotidiana i de 
les relacions humanes. 

Normalment, presenten fets fantàstics i els personatges que els 
protagonitzen pertanyen també a un món imaginari: ogres, fades, nans, 
gegants, animals personificats, etc.



La narrativa popular o tradicional
Formarien part d’aquest tipus de narrativa:

● Els contes populars o rondalles.
● Les faules.
● Les llegendes.



La narrativa culta
A diferència de la tradicional, segueix un procés d’elaboració minuciós amb 
una finalitat estètica o artística. Els principals gèneres narratius cultes en 
prosa són:

● La novel·la: el gènere narratiu més extens. Té un argument complex i 
elaborat. El novel·lista s’entreté a descriure els ambients i les situacions i, 
sobretot, els personatges, tant físicament com psicològicament.

● El conte: gènere narratiu més breu. Té una trama senzilla i, encara que 
pot ser realista, de vegades també incorpora elements fantàstics. Hi 
apareixen pocs personatges, que són descrits superficialment. Per la 
seva extensió, el conte se sol llegir d’una tirada i l’autor pretén causar un 
efecte de sorpresa o de reflexió en els lectors.


